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19. Atha kho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 
 
 
 

20. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhikkhuniyo 
kaddamodakena osiñcanti ‘appevanāma amhesu sārajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhunā bhikkhuniyo 
kaddamodakena osiñcitabbā. Yo osiñceyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave, tassa bhikkhuno daṇḍakammaṃ kātun ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho daṇḍakammaṃ kātabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunīsaṅghena kātabbo ”ti.  
 
 
 
 

21. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kāyaṃ vivaritvā 
bhikkhunīnaṃ dassenti, ūruṃ vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassenti, aṅgajātaṃ 
vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassenti, bhikkhuniyo obhāsanti, bhikkhunīhi 
saddhiṃ sampayojenti ‘appevanāma amhesu sārajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

“Na bhikkhave bhikkhunā kāyo vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassetabbo, na 
ūruṃ vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassetabbo,1 na aṅgajātaṃ vivaritvā 
bhikkhunīnaṃ dassetabbaṃ, na bhikkhuniyo obhāsetabbā,2 na bhikkhunīhi 
saddhiṃ sampayojetabbaṃ. Yo sampayojeyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave tassa bhikkhuno daṇḍakammaṃ kātun ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho daṇḍakammaṃ kātabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunīsaṅghena kātabbo ”ti.  

                                                   
1 na ūru vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassetabbo - Ma, PTS;  
  na ūru vivaritvā bhikkhunīnaṃ dassetabbā - Syā.       2 obhāsitabbā - Ma, Syā, PTS. 
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19. Sau đó, khi đã đã ngự tại Vesāli theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành về phía Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Sāvatthi. Tại nơi đó ở Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của 
ông Anāthapiṇḍika.  
 
 
 

 
20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 

khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu ni; vị nào rắc thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ấy.”  
 
 
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 

hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.”  
 
 
 

 
21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho 

các tỳ khưu ni thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở 
chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, trò chuyện với các tỳ khưu ni, 
giao lưu với các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 

 
- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 

khưu ni thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, 
không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên trò 
chuyện với các tỳ khưu ni, không nên giao lưu với các tỳ khưu ni; vị nào giao 
lưu thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt 
đối với vị tỳ khưu ấy.”  
 
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.”  
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22. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo bhikkhū1 
kaddamodakena osiñcanti ‘appevanāma amhesu sārajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhu 
kaddamodakena osiñcitabbo.2 Yā osiñceyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave tassā bhikkhuniyā daṇḍakammaṃ kātun ”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho daṇḍakammaṃ kātabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave āvaraṇaṃ 
kātun ”ti. 
 
 
 

Āvaraṇe kate na ādiyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave ovādaṃ ṭhapetun ”ti. 
 
 
 
 

23. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo kāyaṃ vivaritvā 
bhikkhūnaṃ dassenti, thanaṃ vivaritvā bhikkhūnaṃ dassenti, ūruṃ 
vivaritvā bhikkhūnaṃ dassenti, aṅgajātaṃ vivaritvā bhikkhūnaṃ dassenti, 
bhikkhū obhāsenti, bhikkhūhi saddhiṃ sampayojenti ‘appevanāma amhesu 
sārajjeyyun ’ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā kāyo vivaritvā bhikkhūnaṃ dassetabbo, na thanaṃ vivaritvā 
bhikkhūnaṃ dassetabbaṃ, na ūruṃ vivaritvā bhikkhūnaṃ dassetabbo, na 
aṅgajātaṃ vivaritvā bhikkhūnaṃ dassetabbaṃ, na bhikkhū obhāsitabbā, na 
bhikkhūhi saddhiṃ sampayojetabbaṃ. Yā sampayojeyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave tassā bhikkhuniyā daṇḍakammaṃ kātun ”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kinnu kho daṇḍakammaṃ kātabban 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave āvaraṇaṃ 
kātun ”ti. Āvaraṇe kate na ādiyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave ovādaṃ ṭhapetun ”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kappati nu kho ovādaṭhapitāya3 
bhikkhuniyā saddhiṃ uposatho kātuṃ4 na nu kho kappatī ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādaṭhapitāya bhikkhuniyā saddhiṃ 
uposatho kātabbo yāva na taṃ adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ hotī ”ti.5  
                                                   
1 bhikkhuṃ - Ma.     4 uposathaṃ kātuṃ - Ma, Syā.  
2 na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhū kaddamodakena osiñcitabbā - Syā, PTS.   
3 ovādaṭṭhapitāya - Ma, Syā.     5 vūpasammatī ti - Syā. 
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22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 
khưu (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu; vị ni nào rắc thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với tỳ khưu ni ấy.”  
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).”  
 
 
 

Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo 
giới.”  
 
 

 
23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày 

cho các tỳ khưu thấy, vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở 
đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, trò chuyện với các tỳ khưu, giao lưu với các tỳ khưu (nghĩ rằng): 
‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, không nên vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không 
nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở chổ kín 
rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên trò chuyện với các tỳ khưu, 
không nên giao lưu với các tỳ khưu; vị ni nào giao lưu thì phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ni ấy.”  
 
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 

hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” Khi việc ngăn cấm 
được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo giới.”  
 
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Lễ Uposatha được phép thực 

hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới hay không được phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, lễ Uposatha không nên 
thực hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng 
ấy còn chưa được giải quyết.”  
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24. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī1 ovādaṃ ṭhapetvā cārikaṃ 
pakkāmi. Bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyo 
udāyī ovādaṃ ṭhapetvā cārikaṃ pakkamissatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādaṃ ṭhapetvā cārikā pakkamitabbā.2 Yo 
pakkameyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
25. Tena kho pana samayena bālā avyattā3 ovādaṃ ṭhapenti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bālena avyattena ovādo ṭhapetabbo. 
Yo ṭhapeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
26. Tena kho pana samayena bhikkhū avatthusmiṃ akāraṇe ovādaṃ 

ṭhapenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave avatthusmiṃ 
akāraṇe ovāde ṭhapetabbo. Yo ṭhapeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
27. Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ ṭhapetvā vinicchayaṃ na 

denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādaṃ ṭhapetvā 
vinicchayo na dātabbo. Yo na dadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
28. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchanti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā ovādo na 
gantabbo. Yā na gaccheyya yathādhammo kāretabbā ”ti.  
 
 
 

 
29. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunīsaṅgho ovādaṃ gacchati. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Jāyāyo imā imesaṃ, jāriyo imā 
imesaṃ, idāni imā imehi saddhiṃ abhiramissantī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave sabbena bhikkhunīsaṅghena ovādo gantabbo. 
Gaccheyya ce4 āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave catuhi pañcahi 
bhikkhunīhi ovādaṃ gantun ”ti.  

                                                   
1 udāyi - Syā, PTS.     3 bhikkhū bālā avyattā - Syā. 
2 cārikaṃ pakkamitabbaṃ - Syā.    4 gaccheyya ceva - PTS. 
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24. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi sau khi đình chỉ việc giáo giới đã ra đi 
du hành. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udāyi sau khi đình chỉ việc giáo giới lại ra đi du hành?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đình chỉ việc giáo giới rồi 
không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đình chỉ 

việc giáo giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
việc giáo giới không nên bị đình chỉ bởi vị ngu dốt, không có kinh nghiệm; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ việc giáo giới không có sự việc, 

không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ không có sự việc, không có nguyên 
do; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đình chỉ việc giáo giới không đưa 

ra sự phán xét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
sau khi đình chỉ việc giáo giới, không nên không đưa ra sự phán xét; vị nào 
không đưa ra thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi (để nghe) giáo giới. Các vị đã 

trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không đi (để nghe) giáo giới; vị ni nào không đi nên được hành xử theo 
Pháp.”1  
 
 

 
29. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni đều đi (để nghe) giáo 

giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ 
những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới toàn bộ 
hội chúng tỳ khưu ni. Nếu đi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni.”  

                                                   
1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pācittiya 58 của tỳ khưu ni (ND).  
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30. Tena kho pana samayena catasso pañca bhikkhuniyo ovādaṃ 
gacchanti. Manussā tatheva ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Jāyāyo imā 
imesaṃ, jāriyo imā imesaṃ, idāni imā imehi saddhiṃ abhiramissantī ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave catuhi pañcahi 
bhikkhunīhi ovādo gantabbo. Gaccheyyuṃ ce1 āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave dve tisso bhikkhuniyo2 ovādaṃ gantuṃ ekaṃ bhikkhuṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Bhikkhunīsaṅgho ayya, 
bhikkhusaṅghassa pāde vandati ovādūpasaṅkamanañca yācati. Labhatu kira 
ayya, bhikkhunīsaṅgho ovādūpasaṅkamanan’ti.  
 
 

 
Tena bhikkhunā pātimokkhuddesako bhikkhu upasaṅkamitvā evamassa 

vacanīyo: ‘Bhikkhunīsaṅgho bhante bhikkhusaṅghassa pāde vandati 
ovādūpasaṅkamanañca yācati. Labhatu kira bhante bhikkhunīsaṅgho 
ovādūpasaṅkamanan ’ti. Pātimokkhuddesakena vattabbo: ‘Atthi koci 
bhikkhu bhikkhunovādako sammato ’ti. Sace hoti koci bhikkhu 
bhikkhunovādako sammato pātimokkhuddesakena vattabbo: ‘Itthannāmo 
bhikkhu bhikkhunovādako sammato. Taṃ bhikkhunīsaṅgho upasaṅkamatū 
’ti. Sace na hoti koci bhikkhu bhikkhunovādako sammato 
pātimokkhuddesakena vattabbo: ‘Ko āyasmā ussahati bhikkhuniyo ovaditun 
’ti?  
 
 

 
Sace koci ussahati bhikkhuniyo ovadituṃ, so ca hoti aṭṭhahaṅgehi 

samannāgato sammannitvā vattabbo: ‘Itthannāmo bhikkhu 
bhikkhunovādako sammato. Taṃ bhikkhunīsaṅgho upasaṅkamatū ’ti. Sace 
na koci ussahati bhikkhuniyo ovadituṃ pātimokkhuddesakena vattabbo: 
‘Natthi koci bhikkhu bhikkhunovādako sammato. Pāsādikena 
bhikkhunīsaṅgho sampādetū ’”ti.  
 
 

 
31. Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ na gaṇhanti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādo na gahetabbo yo na gaṇheyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bālo hoti. Taṃ bhikkhuniyo 

upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Ovādaṃ ayya gaṇhā ”ti.  
                                                   
1 gaccheyyuṃ ceva - PTS. 
2 dvīhi tīhi bhikkhunīhi - Syā; dve tisso bhikkhunīhi - PTS. 
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30. Vào lúc bấy giờ, bốn hay năm tỳ khưu ni đi (để nghe) giáo giới. Dân 
chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này 
là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây 
giờ những ông này này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới 
bốn hay năm tỳ khưu ni. Nếu các vị đi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, 
ta cho phép đi (để nghe) giáo giới hai hay ba tỳ khưu ni. Nên đi đến gặp một 
vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên, rồi nên nói như vầy: ‘Thưa ngài đại đức, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ 
ở chân của hội chúng tỳ khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. 
Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) 
giáo giới.’  
 

 
Vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha và nên nói 

như vầy: ‘Thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ 
khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong rằng hội 
chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.’ Vị đọc tụng giới 
bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị 
giáo giới tỳ khưu ni?’ Nếu có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu 
tên (như vầy) đã được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni 
hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu không có vị tỳ khưu nào đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Vị đại đức 
nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni?’  
 

 
Nếu có vị nào đó đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni và vị ấy có tám yếu 

tố,1 sau khi chỉ định xong nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được chỉ 
định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu 
không có vị nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha nên nói rằng: ‘Không có tỳ khưu nào được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni được thành đạt với sự hoan 
hỷ.’”  
 

 
31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhận lãnh việc giáo giới. Các vị đã 

trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không nhận 
lãnh việc giáo giới; vị nào không nhận lãnh thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là ngu dốt. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 

vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.”  

                                                   
1 Xem tám yếu tố ở điều học pācittiya 21 (TTPV 02, trang 153).  
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“Ahaṃ hi bhagini, bālo. Kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmī ”ti? “Gaṇhāhayya 
ovādaṃ. Evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ ‘bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ ovādo 
gahetabbo’”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
ṭhapetvā bālaṃ avasesehi ovādaṃ gahetun ”ti.  
 
 

 
32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ 

bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Ovādaṃ ayya gaṇhāhī ”ti. “Ahaṃ 
hi bhagini gilāno. Kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmī ”ti? “Gaṇhāhayya ovādaṃ. 
Evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ ‘ṭhapetvā bālaṃ avasesehi ovādo 
gahetabbo’”ti.  
 
 

 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā bālaṃ 

ṭhapetvā gilānaṃ avasesehi ovādaṃ gahetun ”ti.  
 
 

 
33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gamiko hoti. Taṃ 

bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Ovādaṃ ayya gaṇhāhī ”ti. “Ahaṃ 
hi bhagini, gamiko. Kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmī ”ti? “Gaṇhāhayya ovādaṃ. 
Evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ ‘ṭhapetvā bālaṃ ṭhapetvā gilānaṃ avasesehi 
ovādo gahetabbo’”ti.  
 
 

 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā bālaṃ 

ṭhapetvā gilānaṃ ṭhapetvā gamikaṃ avasesehi ovādaṃ gahetun ”ti.  
 
 

 
34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. Taṃ 

bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Ovādaṃ ayya, gaṇhāhī ”ti. “Ahaṃ 
hi bhagini, araññe viharāmi. Kathāhaṃ ovādaṃ gaṇhāmī ”ti? “Gaṇhāhayya 
ovādaṃ evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ ‘ṭhapetvā bālaṃ ṭhapetvā gilānaṃ 
ṭhapetvā gamikaṃ avasesehi ovādo gahetabbo’”ti.  
 
 

 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave āraññakena 

bhikkhunā ovādaṃ gahetuṃ saṃketañca kātuṃ atra paṭiharissāmī ”ti.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2             Chương Tỳ Khưu Ni 

 499

- “Này các chị gái, bởi vì tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên nhận lãnh việc giáo giới cho các tỳ 
khưu ni.’” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trừ ra vị ngu dốt các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.”  
 

 
32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 

vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 
- “Này các chị gái, bởi vì tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thế 
Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, các vị còn lại nên nhận lãnh việc 
giáo giới.’”  
 

 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 

trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.”  
 

 
33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị xuất hành. Các tỳ khưu ni đã đi 

đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi vì tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lãnh 
việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi 
vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các 
vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.’”  
 

 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 

trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nhận 
lãnh việc giáo giới.”  
 

 
34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các tỳ khưu ni 

đã đi đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh 
việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi 
nhận lãnh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị 
bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.’”  
 

 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 

tỳ khưu là vị ngụ ở rừng nhận lãnh việc giáo giới và (cho phép) quy định 
điểm hẹn: ‘Tôi sẽ thực hiện ở chỗ kia.’”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2                Bhikkhunīkkhandhakaṃ 

 500

35. Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ gahetvā na ārocenti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādo na ārocetabbo. Yo 
na āroceyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
36. Tena kho pana samayena bhikkhū ovādaṃ gahetvā na paccāharanti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave ovādo na paccāharitabbo. 
Yo na paccāhareyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
37. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo saṃketaṃ na gacchanti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā saṃketaṃ na 
gantabbaṃ. Yā na gaccheyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
38. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dīghāni kāyabandhanāni 

dhārenti. Teheva phāsuke namenti.1 Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti.2 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyā dīghaṃ kāyabandhanaṃ dhāretabbaṃ. Yā dhāreyya 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave bhikkhuniyā ekapariyākataṃ3 
kāyabandhanaṃ. Na ca tena phāsukā nametabbā.4 Yā nameyya5 āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

 
39. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilīvena6 paṭṭena phāsuke 

namenti,7 cammapaṭṭena phāsuke namenti, dussapaṭṭena phāsuke namenti, 
dussaveṇiyā phāsuke namenti, dussavaṭṭiyā phāsuke namenti, coḷapaṭṭena 
phāsuke namenti, coḷaveṇiyā phāsuke namenti, coḷavaṭṭiyā phāsuke namenti, 
suttaveṇiyā phāsuke namenti, suttavaṭṭiyā phāsuke namenti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā vilīvena paṭṭena phāsukā 
nametabbā, na cammapaṭṭena phāsukā nametabbā, na dussapaṭṭena 
phāsukā nametabbā, na dussaveṇiyā phāsukā nametabbā, na dussavaṭṭiyā 
phāsukā nametabbā, na coḷapaṭṭena phāsukā nametabbā, na coḷaveṇiyā 
phāsukā nametabbā, na coḷavaṭṭiyā phāsukā nametabbā, na suttaveṇiyā 
phāsukā nametabbā, na suttavaṭṭiyā phāsukā nametabbā. Yā nameyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
                                                   
1 teheva phāsukā nāmenti - Ma; teh’ eva pāsuke namenti - PTS.  
2 gihinī kāmabhoginiyo ti - Ma; gihikāmabhoginiyo ti - Syā, PTS.  
3 ekapariyāyakataṃ - Syā.      5 yā nāmeyya - Ma.  7 phāsukā nāmenti - Ma;  
4 nāmetabbā - Ma.      6 vilivena - Syā, PTS.     pāsuke namenti - PTS. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2             Chương Tỳ Khưu Ni 

 501

35. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thông báo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không thông báo thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 
 

36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thực hiện. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc 
giáo giới không thể không thực hiện; vị nào không thực hiện thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 
 

37. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi đến điểm hẹn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên 
không đi đến điểm hẹn; vị ni nào không đi thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni mang dây thắt lưng loại dài, lại còn bó 
thắt eo bằng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên mang dây thắt 
lưng loại dài; vị ni nào mang thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni (sử dụng) dây thắt lưng được thực hiện một vòng, và không 
nên bó thắt eo bằng dây thắt lưng; vị ni nào bó thắt (eo) thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 
 

39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni buộc (dây thắt lưng) thành dải tua 
bằng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải 
tua bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, buộc 
thành dải tua bằng vải dệt thắt bím, buộc thành dải tua bằng sợi vải coḷa, 
buộc thành dải tua bằng vải coḷa tết đuôi sam, buộc thành dải tua bằng vải 
coḷa thắt bím, buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua 
bằng chỉ thắt bím. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên buộc (dây thắt lưng) 
thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bằng sợi 
da thú, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải dệt, không nên buộc 
thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bằng 
vải dệt thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải coḷa, không nên 
buộc thành dải tua bằng vải coḷa tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua 
bằng vải coḷa thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, 
không nên buộc thành dải tua bằng chỉ thắt bím; vị ni nào buộc thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
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40. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo aṭṭhillena jaghanaṃ 
ghaṃsāpenti, gohanukena jaghanaṃ koṭṭāpenti, hatthaṃ koṭṭāpenti, 
hatthakocchaṃ koṭṭāpenti pādaṃ koṭṭāpenti, pādakocchaṃ koṭṭāpenti, 
ūruṃ koṭṭāpenti, mukhaṃ koṭṭāpenti, dantamaṃsaṃ koṭṭāpenti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā aṭṭhillena jaghanaṃ 
ghaṃsāpetabbaṃ ―pe― na dantamaṃsaṃ koṭṭāpetabbaṃ. Yā koṭṭāpeyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo mukhaṃ 
ālimpenti, mukhaṃ ummaddenti, mukhaṃ cuṇṇenti, manosilikāya mukhaṃ 
lañchenti, aṅgarāgaṃ karonti, mukharāgaṃ karonti, aṅgarāgamukharāgaṃ 
karonti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāma-
bhoginiyo ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā 
mukhaṃ ālimpitabbaṃ, na mukhaṃ ummaddetabbaṃ, na mukhaṃ 
cuṇṇetabbaṃ, na manosilikāya mukhaṃ lañchetabbaṃ, na aṅgarāgo 
kātabbo, na mukharāgo kātabbo, na aṅgarāgamukharāgo kātabbo. Yā 
kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo avaṅgaṃ karonti, 
visesakaṃ karonti, olokanakena olokenti, sāloke tiṭṭhanti, naccaṃ1 
kārāpenti, vesiṃ uṭṭhāpenti,2 pānāgāraṃ ṭhapenti, sūnaṃ ṭhapenti, āpaṇaṃ 
pasārenti, vaḍḍhiṃ payojenti, vāṇijjaṃ payojenti, dāsaṃ upaṭṭhāpenti, 
dāsiṃ upaṭṭhāpenti, kammakāraṃ upaṭṭhāpenti, kammakāriṃ upaṭṭhāpenti, 
tiracchānagataṃ upaṭṭhāpenti, harītakapakkikaṃ3 pakiṇanti, namatakaṃ 
dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā avaṅgaṃ kātabbaṃ ―pe― na namatakaṃ dhāretabbaṃ. Yā 
dhāreyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 sanaccaṃ - Syā, PTS.   3 harītakapattikaṃ - Ma;  
2 vuṭṭhāpenti - Ma, Syā, PTS.    haritakapattikaṃ - Syā; harītakapaṇṇikaṃ - PTS. 
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40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương 
đùi, bảo đấm bóp vùng hông với xương hàm con bò, bảo đấm bóp bàn tay, 
bảo đấm bóp mu bàn tay, bảo đấm bóp bàn chân, bảo đấm bóp mu bàn chân, 
bảo đấm bóp đùi, bảo đấm bóp mặt, bảo đấm bóp nướu răng. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni không nên bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương đùi, ―(như 
trên)― không nên bảo đấm bóp nướu răng; vị ni nào bảo đấm bóp thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thoa dầu ở mặt, chà xát 

mặt, đánh phấn ở mặt, đắp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở 
mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa dầu ở 
mặt, không nên chà xát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đắp 
mặt bằng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, 
không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể; vị ni nào làm thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư kẻ mí mắt, làm dấu ở 

trán, nhìn qua cửa sổ (xuống đường phố), đứng tựa cửa lớn (khoe phần thân 
trên), tổ chức nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán 
thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương 
mãi, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi 
thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên kẻ mí mắt, ―(như trên)― không nên mang mảnh da mài 
dao cạo; vị ni nào mang thì phạm tội dukkaṭa.”  
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43. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo sabbanīlakāni 
cīvarāni dhārenti, sabbapītakāni cīvarāni dhārenti, sabbalohitakāni cīvarāni 
dhārenti, sabbamañjeṭṭhikāni1 cīvarāni dhārenti, sabbakaṇhāni cīvarāni 
dhārenti, sabbamahāraṅgarattāni cīvarāni dhārenti, sabbamahānāmarattāni 
cīvarāni dhārenti, acchinnadasāni cīvarāni dhārenti, dīghadasāni cīvarāni 
dhārenti, pupphadasāni cīvarāni dhārenti, phaṇadasāni2 cīvarāni dhārenti, 
kañcukaṃ dhārenti, tirīṭakaṃ3 dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā sabbanīlakāni cīvarāni dhāretabbāni 
―pe― na tirīṭakaṃ dhāretabbaṃ. Yā dhāreyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

 
 

44. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī kālaṃ karontī 
evamāha: “Mamaccayena mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotū ”ti. Tattha 
bhikkhū ca bhikkhuniyo ca vivadanti: “Amhākaṃ hoti, amhākaṃ hotī ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Bhikkhunī ce bhikkhave kālaṃ karontī 
evaṃ vadeyya: ‘Mamaccayena mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotū ’ti. 
Anissaro tattha bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghassevetaṃ.4 Sikkhamānā ce 
bhikkhave ―pe― Sāmaṇerī ce bhikkhave kālaṃ karontī evaṃ vadeyya: 
‘Mamaccayena mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotū ’ti. Anissaro tattha 
bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghassevetaṃ. Bhikkhu ce bhikkhave kālaṃ 
karonto evaṃ vadeyya: ‘Mamaccayena mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotū 
’ti. Anissaro tattha bhikkhunīsaṅgho bhikkhusaṅghassevetaṃ. Sāmaṇero ce 
bhikkhave ―pe― Upāsako ce bhikkhave ―pe― Upāsikā ce bhikkhave ―pe― 
Aññe ce bhikkhave koci kālaṃ karonto evaṃ vadeyya: ‘Mamaccayena 
mayhaṃ parikkhāro saṅghassa hotū ’ti. Anissaro tattha bhikkhunīsaṅgho 
bhikkhusaṅghassevetan ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

45. Tena kho pana samayena aññatarā purāṇamallī5 bhikkhunīsu 
pabbajitā hoti. Sā rathikāya dubbalakaṃ bhikkhuṃ passitvā aṃsakūṭena 
pahāraṃ datvā pavaṭṭesi.6 Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ dassatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhussa pahāro dātabbo. Yā 
dadeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhuṃ 
passitvā dūratova okkamitvā maggaṃ dātun ”ti.  
                                                   
1 sabbamañjiṭṭhikāni - Ma.   4 bhikkhunīsaṃghass’ eva taṃ - PTS. 
2 phaladasāni - Ma, Syā.    5 itthī purāṇamallī - Ma, Syā.  
3 tirīṭaṃ - Syā.      6 pātesi - Ma. 
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43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh 
đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ (máu), mặc các y toàn 
màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc 
các y nhuộm toàn màu hồng, mặc các y không cắt đường viền, mặc các y có 
đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường 
viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirīṭaka. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, ―(như trên)― 
không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirīṭaka; vị ni nào mặc thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 
 

 
44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong khi lâm chung đã nói như 

vầy: - “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng.” Ở nơi ấy, 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh cãi rằng: - “Thuộc về chúng tôi, thuộc về 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu ni trong trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật 
dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu 
ni. Này các tỳ khưu, nếu vị ni tu tập sự, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu vị 
sa di ni trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi 
hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải 
là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ 
khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, 
vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ 
khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu nam 
cư sĩ, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu nữ cư sĩ, ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ 
trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội 
chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội 
chúng tỳ khưu.”  
 
 
 

 
45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ trước đây là người xứ Malla đã xuất gia 

nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường đã 
cho cái thúc bằng bả vai rồi tiếp tục đi. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cái thúc?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ 
khưu cái thúc; vị ni nào cho thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni bước sang (một bên) nhường lối đi khi nhìn thấy vị tỳ khưu, 
ngay khi (vị ấy) còn ở đàng xa.”  
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46. Tena kho pana samayena aññatarā itthi pavutthapatikā jārena 
gabhinī hoti. Sā gabbhaṃ pātetvā kulūpikaṃ1 bhikkhuniṃ etadavoca: 
“Handayye imaṃ gabbhaṃ pattena nīharā ”ti. Atha kho sā bhikkhunī taṃ 
gabbhaṃ patte pakkhipitvā saṅghāṭiyā paṭicchādetvā agamāsi. Tena kho 
pana samayena aññatarena piṇḍacārikena bhikkhunā samādānaṃ kataṃ 
hoti: “Yamahaṃ2 paṭhamaṃ bhikkhaṃ labhissāmi na taṃ adatvā3 
bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā paribhuñjissāmī ”ti.  
 
 

 
Atha kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ passitvā etadavoca: “Handa 

bhagini bhikkhaṃ patigaṇhā ”ti.4 “Alaṃ ayyā ”ti. Dutiyampi kho so bhikkhu 
taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Handa bhagini bhikkhaṃ patigaṇhā ”ti. “Alaṃ 
ayyā ”ti. Tatiyampi kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkhaṃ patigaṇhā ”ti. “Alaṃ ayyā ”ti. “Mayā kho bhagini 
samādānaṃ kataṃ yamahaṃ paṭhamaṃ bhikkhaṃ labhissāmi na taṃ 
adatvā bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā paribhuñjissāmī ”ti. “Handa bhagini 
bhikkhaṃ patigaṇhā ”ti.  
 
 

 
Atha kho sā bhikkhunī tena bhikkhunā nippīḷiyamānā nīharitvā pattaṃ 

dassesi: “Passa ayya patte gabbhaṃ. Mā ca kassaci ārocesī ”ti.5 Atha kho so 
bhikkhu ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī pattena 
gabbhaṃ nīharissatī ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī pattena gabbhaṃ 
nīharissatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā pattena gabbho nīharitabbo. Yā nīhareyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhuṃ passitvā nīharitvā pattaṃ 
dassetun ”ti.  
 
 

 
47. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo bhikkhuṃ 

passitvā parivattetvā pattamūlaṃ dassenti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo bhikkhuṃ passitvā 
parivattetvā pattamūlaṃ dassessantī ”ti? Atha kho bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhuṃ passitvā 
parivattetvā pattamūlaṃ dassetabbaṃ. Yā dasseyya āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhuṃ passitvā ukkujjitvā pattaṃ 
dassetuṃ. Yañca patte āmisaṃ hoti tena ca bhikkhu nimantetabbo ”ti.  
                                                   
1 kulupakiṃ - Syā;      3 na adatvā - PTS.  
   kulupikaṃ - PTS.     4 paṭiggaṇhā ti - Ma, Syā. 
2 yāhaṃ - Ma, PTS; yvāhaṃ - Syā.   5 mā kassaci ārocesī ti - Syā.  
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46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vắng bị có thai với 
tình nhân. Cô ấy đã làm cho sẩy thai rồi đã nói với vị tỳ khưu ni thường đi 
đến nhà điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy dùng bình bát mang đi cái bào thai 
này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã bỏ cái bào thai ấy vào trong bình bát, che kín 
bằng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đã lập 
dự tính rằng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ 
khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta sẽ không thọ thực.”  
 
 
 
 

Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều này: - 
“Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần 
thứ nhì, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy 
nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật 
thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” - “Này chị gái, tôi đã lập dự tính rằng: ‘Khi chưa 
dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni thì 
ta sẽ không thọ thực.’ Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.”  
 
 
 
 

Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy đã đưa 
bình bát ra cho xem: - “Thưa ngài, hãy nhìn cái bào thai trong bình bát nè. Và 
chớ có nói với bất cứ ai.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy?” Sau 
đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi 
cái bào thai vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên dùng bình bát mang đi bào thai; vị ni nào mang 
đi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ 
khưu thì lấy bình bát ra và đưa cho xem.”  
 
 
 
 
 

47. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay 
tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát. Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu tỳ khưu ni không nên xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của 
bình bát; vị nào cho xem thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa bình bát rồi đưa cho xem. Và vật thực 
nào có trong bình bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu với vật ấy.”  
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48. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ1 rathiyāya purisavyañjanaṃ 
chaḍḍitaṃ hoti. Taṃ bhikkhuniyo sakkaccaṃ upanijjhāyiṃsu. Manussā 
ukkuṭṭhiṃ akaṃsu. Tā bhikkhuniyo maṅkū ahesuṃ. Atha kho tā 
bhikkhuniyo upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Yā tā 
bhikkhunīyo appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā tā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo purisa-
vyañjanaṃ upanijjhāyissantī ”ti? Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyā purisavyañjanaṃ upanijjhāyitabbaṃ. Yā 
upanijjhāyeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

49. Tena kho pana samayena manussā bhikkhūnaṃ āmisaṃ denti. 
Bhikkhū bhikkhunīnaṃ denti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhadantā attano paribhogatthāya dinnaṃ aññesaṃ 
dassanti, mayampi na jānāma2 dānaṃ dātun ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave attano paribhogatthāya dinnaṃ aññesaṃ 
dātabbaṃ. Yo dadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

50. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave saṅghassa dātun 
”ti. Bāḷhataraṃ ussannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave puggalikampi dātun ”ti. “Tena kho pana samayena 
bhikkhūnaṃ sannidhikataṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhūnaṃ sannidhiṃ bhikkhunīhi 
bhikkhūhi3 paṭiggahāpetvā4 paribhuñjitun ”ti.  
 
 
 
 

 
51. Tena kho pana samayena manussā bhikkhuṇīnaṃ āmisaṃ denti. 

Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ denti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo attano paribhogatthāya dinnaṃ aññesaṃ 
dassanti, mayampi na jānāma dānaṃ dātun ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā attano paribhogatthāya dinnaṃ 
aññesaṃ dātabbaṃ. Yā dadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 sāvatthiyā - Syā.      3 bhikkhūhi - Ma ūnaṃ;  
2 na mayampi jānāma - Syā ;        bhikkhūhi bhikkhunīhi - PTS. 
   mayam ha na jānāma - PTS.    4 paṭiggāhāpetvā - Ma.  
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48. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Sāvatthi có vật biểu tượng 
nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đã nhìn chăm chú vào vật ấy. Dân 
chúng đã la ầm lên. Các tỳ khưu ni ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy 
đã đi đến ni viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại nhìn chăm 
chú vào vật biểu tượng nam tánh?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam 
tánh; vị nào nhìn chăm chú thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 
 

49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng 
cho bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho những 
người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị nào cho thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 
 
 
 
 

50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực dồi dào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội 
chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá 
nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được 
dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ni thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu sau khi đã được các 
tỳ khưu trao cho.”  
 
 
 
 
 

51. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. 
Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ 
dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị 
ni nào cho thì phạm tội dukkaṭa.”  
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52. Tena kho pana samayena bhikkhunīnaṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave saṅghassa dātun 
”ti. Bāḷhataraṃ ussannaṃ hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave puggalikampi dātun ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhunīnaṃ sannidhikataṃ āmisaṃ ussannaṃ hoti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ sannidhiṃ 
bhikkhūhi bhikkhunīhi1 paṭiggahāpetvā2 paribhuñjitun ”ti.  
 
 

53. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ senāsanaṃ ussannaṃ hoti. 
Bhikkhunīnaṃ na hoti.3 Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ pāhesuṃ: 
“Sādhu bhante ayyā amhākaṃ senāsanaṃ dentu tāvakālikan ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ senāsanaṃ 
dātuṃ tāvakālikan ”ti.  
 
 

54. Tena kho pana samayena utuniyo bhikkhuniyo onaddhamañcaṃ 
onaddhapīṭhaṃ abhinisīdantipi abhinipajjantipi. Senāsanaṃ lohitena 
makkhīyati.4 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave utuniyā 
bhikkhuniyā5 onaddhamañcaṃ onaddhapīṭhaṃ abhinisīditabbaṃ 
abhinipajjitabbaṃ. Yā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave āvasathacīvaran ”ti.  
 
 

Āvasathacīvaraṃ lohitena makkhīyati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave āṇicoḷakan ”ti. Coḷakaṃ nipatati.6 Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave suttakena bandhitvā ūruyā 
bandhitun ”ti. Suttakaṃ chijjati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave saṃvelliyaṃ kaṭisuttakan ”ti.  
 
 

55. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo sabbakālaṃ 
kaṭisuttakaṃ dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi 
gihī kāmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā sabbakālaṃ kaṭisuttakaṃ dhāretabbaṃ. Yā dhāreyya āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave utuniyā kaṭisuttakan ”ti.  
 
 

Dutiya bhāṇavāraṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 bhikkhunīhi - Ma ūnaṃ.   4 makkhiyyati - Ma; makkhiyati- Syā, PTS.  
2 paṭiggāhāpetvā - Ma.   5 na bhikkhave bhikkhuniyā - Ma, Syā, PTS. 
3 bhikkhunīnaṃ senāsanaṃ na hoti - Syā.    6 nipphaṭati - PTS. 
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52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực dồi dào. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến 
hội chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho 
cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu ni 
được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các tỳ khưu thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu ni sau khi đã 
được các tỳ khưu ni trao cho.”  
 

53. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu thì dồi dào, của các tỳ khưu 
ni thì không có. Các tỳ khưu ni đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu: - “Thưa 
các ngài, lành thay các ngài hãy cho chúng tôi (mượn) sàng tọa trong một 
thời gian.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép cho các tỳ khưu ni (mượn) sàng tọa trong một thời gian.”  
 

54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt ngồi và nằm trên 
giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chỗ nằm ngồi bị lấm lem bởi 
máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được 
bọc nệm; vị ni nào ngồi hoặc nằm thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) y nội trợ.”  
 

Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim gài và mảnh vải.” Mảnh vải bị 
rơi xuống Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi.” Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) váy, băng vải 
buộc ở hông.”  
 

55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc ở 
hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như 
các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông 
vào mọi lúc; vị ni nào mang thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt.”  
 
 

Tụng phẩm thứ nhì. 
 

***** 




