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BHIKKHUNĪVIBHAṄGO 
  

1. KATTHAPAÑÑATTIVĀRO  
 

1. 1. PĀRĀJIKAKAṆḌO  
 

Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ pārājikaṃ kattha paññattaṃ, kaṃ ārabbha, 
kismiṃ vatthusmiṃ, atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti, 
sabbattha paññatti, padesapaññatti, sādhāraṇapaññatti, 
asādhāraṇapaññatti, ekatopaññatti, ubhatopaññatti, catunnaṃ 
pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannaṃ, katamena 
uddesena uddesaṃ āgacchati, catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipatti, 
sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho, channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ samathānaṃ katīhi 
samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kiṃ tattha 
pātimokkhaṃ, kiṃ tattha adhipātimokkhaṃ, kā vipatti, kā sampatti, kā 
paṭipatti, kati atthavase paṭicca bhagavatā bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ 
pārājikaṃ paññattaṃ, kā sikkhanti, kā sikkhitasikkhā, kattha ṭhitaṃ, kā 
dhārenti, kassa vacanaṃ, kenābhatan ti?  
 
 
 
 
 
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha.  
 

Kismiṃ vatthusmin ti? Sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa 
purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ.  
 

Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti? Ekā paññatti, 
anupaññatti anuppannapaññatti tasmiṃ natthi.  
 

Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  
 

Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti.  
 

Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti.  
 

Catunnaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan ti? 
Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
 

Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Dutiyena uddesena uddesaṃ 
āgacchati.  
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI: 
 

1. PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 
 

1. 1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA:  
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định 
thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho 
tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung 
(cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định 
cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và 
tỳ khưu ni)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong bốn cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha?[*] Được đưa ra đọc tụng 
với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về 
nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp 
(sự tranh tụng)? Ở đấy, điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng Luật? 
Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn Pātimokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng 
giới bổn Pātimokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều 
gì là sự thực hành? Điều pārājika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những vị ni nào học tập (điều ấy)? 
Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn tại ở 
đâu? Những vị ni nào duy trì? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại?  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarīnandā.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục 

vọng đã ưng thuận việc xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng.  
Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 

việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.  

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
– Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.  

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? – Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu ni).  

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? – Là điều quy định cho một (hội chúng).  

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu.  

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ nhì.  
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Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Sīlavipatti.  
 

Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? 
Pārājikāpattikkhandho.  
 

Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 
Ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.  
 

Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇan ti? Āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Dvīhi samathehi 
sammati: sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca.  
 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Paññatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo.  
 

Kiṃ tattha pātimokkhaṃ kiṃ tattha adhipātimokkhan ti? Paññatti 
pātimokkhaṃ, vibhatti adhipātimokkhaṃ.  
 

Kā vipattī ti? Asaṃvaro vipatti.  
 

Kā sampattī ti? Saṃvaro sampatti.  
 

Kā paṭipattī ti? ‘Na evarūpaṃ karissāmī ’ti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ 
samādāya sikkhati sikkhāpadesu.  
 

Kati atthavase paṭicca bhagavatā bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ pārājikaṃ 
paññattan ti? Dasa atthavase paṭicca bhagavatā bhikkhunīnaṃ pañcamaṃ 
pārājikaṃ paññattaṃ: Saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, 
dummaṅkunīnaṃ1 bhikkhunīnaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhunīnaṃ 
phāsuvihārāya, diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, 
samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, 
pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya.  
 

Kā sikkhantī ti? Sekkhā2 ca puthujjanakalyāṇikā ca sikkhanti.  
 

Kā sikkhitasikkhā ti? Arahantā3 sikkhitasikkhā.  
 

Kattha ṭhitan ti? Sikkhākāmesu ṭhitaṃ  
 

Kā dhārentī ti? Yāsaṃ vattanti, tā dhārenti.  
 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanaṃ arahato sammāsambuddhassa.  
 

Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ.  
 

i.  Upāli dāsako ceva soṇako siggavo tathā,  
moggaliputtena4 pañcamā ete jambusirivhaye.  

 

ii.  Tato mahindo iṭṭhiyo5 uttiyo ceva sambalo,6 
bhaddanāmo ca paṇḍito,  
ete nāgā mahāpaññā jambudīpā idhāgatā.  

 

iii.  Vinayaṃ te vācayiṃsu piṭakaṃ tambapaṇṇiyā,  
nikāye pañca vācesuṃ satta ceva pakaraṇe.  

                                                   
1 dummaṅkūnaṃ - Ma, Syā.     4 moggalīputtena - Syā. 
2 sekhā - PTS.      5 iṭṭiyo - Ma, Syā. 
3 arahantiyo - Ma, Syā.      6 uttiyo sambalo tathā - Ma. 
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Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới.  
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội 

pārājika.  
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

– Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu.  

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? – Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội.  

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? – Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? – Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pātimokkha? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pātimokkha? – Sự quy định gọi là giới bổn Pātimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pātimokkha.  

Điều gì là sự phạm tội? – Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
Điều gì là sự thành tựu? – Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 
Điều gì là sự thực hành? – ‘Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế,’ 

sau khi thọ trì vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào 
cuối cùng.  

Điều pārājika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn quy định 
vì bao nhiêu lợi ích? – Điều pārājika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự 
an lạc cho hội chúng, nhằm việc kiềm chế những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự 
lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện 
tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật.  

Những vị ni nào học tập (điều ấy)? – Các bậc nữ Thánh hữu học và các nữ 
thiện nhân phàm phu học tập (điều ấy). 

Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? – Các vị ni là bậc A-la-
hán có việc học tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? – Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những vị ni nào duy trì (điều ấy)? – Những vị ni nào rành rẽ, những vị ni 
ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? – Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

i. Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, vị Soṇaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

ii. Từ nơi ấy, vị Mahinda, và vị Iṭṭhiya, vị Uttiya, luôn cả vị Sambala, và 
bậc thông thái tên Bhadda, các vị hàng đầu ấy có tuệ vĩ đại từ hòn đảo 
Jambu đã đi đến nơi đây.  

iii. Các vị ấy đã giảng dạy Tạng Luật ở Tambapaṇṇi. Các vị ấy đã giảng 
dạy năm bộ Nikāya và bảy bộ Vi Diệu Pháp.  
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iv.  Tato ariṭṭho medhāvī tissadatto ca paṇḍito, 
visārado kāḷasumano thero ca dīghanāmako,  
dīghasumano ca paṇḍito.  

 

v.  Punadeva kāḷasumano nāgatthero ca buddharakkhito,  
tissatthero ca medhāvī devatthero ca paṇḍito.  

 

vi.  Punadeva sumano medhāvī vinaye ca visārado,  
bahussuto cūḷanāgo gajo ca duppadhaṃsiyo.  

 

vii.  Dhammapālitanāmo ca rohaṇo1 sādhu pūjito,  
tassa sisso mahāpañño khemanāmo tipeṭako,  
dīpe tārakarājāva paññāya atirocatha.  

 

viii. Upatisso ca medhāvī phussadevo mahākathī, 
punadeva sumano medhāvī pupphanāmo2 bahussuto.  

 

ix.  Mahākathī mahāsīvo3 piṭake sabbattha kovido,  
punadeva upāli medhāvī vinaye ca visārado.  

 

x.  Mahānāgo mahāpañño saddhammavaṃsakovido,  
punadeva abhayo medhāvī piṭake sabbattha kovido.  

 

xi.  Tissatthero ca medhāvī vinaye ca visārado,  
tassa sisso mahāpañño pupphanāmo bahussuto,  
sāsanaṃ anurakkhanto jambudīpe patiṭṭhito.  

 

xii.  Cūḷābhayo ca medhāvī vinaye ca visārado,  
tissatthero ca medhāvī saddhammavaṃsakovido.  

 

xiii. Phussadevo ca4 medhāvī vinaye ca visārado,  
sīvatthero5 ca medhāvī vinaye sabbattha kovido.  

 

xiv. Ete nāgā mahāpaññā vinayaññū maggakovidā,  
vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  

 

2. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
bhikkhunīnaṃ chaṭṭhaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī jānaṃ jārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodesi na gaṇassa ārocesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

3. Bhikkhunīnaṃ sattamaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ 
ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ anuvatti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  

                                                   
1 rohaṇe - Ma.    3 mahāsivo - Ma. 
2 phussanāmo - Sīmu.  4 cūḷadevo ca - Ma.   5 sivatthero - Ma. 
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iv. Sau đó, vị Ariṭṭha thông minh, và vị Tissadatta thông thái, vị 
Kāḷasumana có lòng tự tin, và vị trưởng lão tên Dīgha, và vị Dīghasumana 
thông thái.  
 

v. Thêm nữa, là vị Kāḷasumana, trưởng lão Nāga và vị 
Buddharakkhita, và vị trưởng lão Tissa thông minh, và vị trưởng lão Deva 
thông thái.  
 

vi. Thêm nữa là vị Sumana thông minh và nắm vững về Luật, vị 
Cūḷanāga nghe nhiều học rộng, khó công kích giống như con voi vậy.  
 

vii. Và vị tên Dhammapālita ở xứ Rohaṇa đã được tôn vinh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các vì sao nhờ vào trí tuệ.  
 

viii. Và vị Upatissa thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư, thêm nữa 
là vị Sumana thông minh, vị có tên Puppha nghe nhiều học rộng.  
 

ix. Vị Mahāsīva là đại Pháp sư, rành rẽ về mọi vấn đề trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là vị Upāli thông minh và nắm vững về Luật.  
 

x. Vị Mahānāga là bậc đại tuệ, rành rẽ về truyền thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là vị Abhaya thông minh, rành rẽ về mọi vấn đề trong Tam 
Tạng.  
 

xi. Và trưởng lão Tissa thông minh, và nắm vững về Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiều học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập vững vàng ở hòn đảo Jambu.  
 

xii. Và vị Cūḷābhaya thông minh, nắm vững về Luật. Và vị trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ về truyền thống của Chánh Pháp.  
 

xiii. Và vị Phussadeva thông minh, và nắm vững về Luật. Và vị trưởng 
lão Sīva thông minh, rành rẽ về mọi vấn đề về Luật. 
 

xiv. Những vị hàng đầu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tambapaṇṇi.  
 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pārājika thứ sáu cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā dầu biết vị tỳ khưu ni vi phạm tội pārājika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm. – Có một điều quy định. 
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

3. Điều pārājika thứ bảy cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm1 ―(như trên)―  

                                                   
1 Là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý (ND).  
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4. Bhikkhunīnaṃ aṭṭhamaṃ pārājikaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūresuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 

Aṭṭha pārājikā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Methunādinnadānañca1 manussaviggahuttari,  
 kāyasaṃsaggaṃ chādeti ukkhittā aṭṭhavatthukā; 
 paññāpesi2 mahāvīro chejjavatthu3 asaṃsayā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

1. 2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO  
 

Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
ussayavādikāya4 bhikkhuniyā aṭṭaṃ karontiyā saṅghādiseso kattha paññatto 
―pe― kenābhattan ti?  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
ussayavādikāya4 bhikkhuniyā aṭṭaṃ karontiyā saṅghādiseso kattha paññatto 
ti? Sāvatthiyaṃ paññatto.  
 

Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha.  
Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī ussayavādikā4 vihari, 

tasmiṃ vatthusmiṃ.  
Atthi tattha paññatti, anupaññatti, anuppannapaññatti Ekā paññatti, 

anupaññatti anuppannapaññatti tasmiṃ natthi.  
 

Sabbatthapaññatti padesapaññattī ti? Sabbattha paññatti.  
Sādhāraṇapaññatti asādhāraṇapaññattī ti? Asādhāraṇapaññatti.  
Ekatopaññatti ubhatopaññattī ti? Ekatopaññatti.  
Catunnaṃ pātimokkhuddesānaṃ katthogadhaṃ, kattha pariyāpannan ti? 

Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.  
Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatī ti? Tatiyena uddesena uddesaṃ 

āgacchati.  
Catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattī ti? Sīlavipatti.  
Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandho ti? 

Saṅghādisesāpattikkhandho.  
 

                                                   
1 methunādinnādānañca - Ma, PTS.     3 chejjavatthū - Ma, Syā. 
2 paññapesi - Syā.      4 usūyavādikāya - Syā.  
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4. Điều pārājika thứ tám cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

Dứt tám điều pārājika. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Việc đôi lứa, và việc lấy vật chưa được cho, việc đoạt mạng người, 
(pháp) thượng nhân, việc xúc chạm thân thể, vị ni che giấu (tội), các vị bị 
án treo, vị ni làm đủ tám việc, đấng Đại Hùng đã quy định, các sự việc nên 
được chia chẽ không còn sự hoài nghi. 
 

--ooOoo-- 
 

1. 2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự 
việc gì? ―(như trên)― Do ai truyền đạt lại?  

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi.  

Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā.  
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã sống là người 

nói lời tranh chấp.  
Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 

việc) chưa xảy ra không? – Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra.  

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
– Là điều quy định cho tất cả mọi nơi.  

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? – Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu ni).  

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? – Là điều quy định cho một (hội chúng).  

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha? – Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu.  

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? – Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba.  

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? – Là sự hư hỏng về giới.  
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? – Thuộc về nhóm tội 

saṅghādisesa.  
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Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātī ti? 
Dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na 
cittato, siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.  
 

―pe―  
 

Kenābhatan ti? Paramparābhataṃ.  
 Upāli dāsako ceva ―pe― piṭakaṃ tambapaṇṇiyā ti.  
 
 

2. Coriṃ vuṭṭhāpentiyā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī coriṃ vuṭṭhāpesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā 
kāyato ca vācato cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 
 

3. Ekāya gāmantaraṃ gacchantiyā saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī ekāva1 gāmantaraṃ gacchi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, tisso anupaññattiyo. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: paṭhamapārājike 
―pe―  
 
 

4. Samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena 
satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ 
osārentiyā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ 
anaññāya gaṇassa chandaṃ osāresi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  
 
 

5. Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā bhuñjantiyā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sundarīnandā 
bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato āmisaṃ 
paṭiggahesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: paṭhamapārājike 
―pe―  

                                                   
1 ekā - Ma, Syā, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
– Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.  
 

―(như trên)―  
 

Do ai truyền đạt lại? – Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão).  

Vị Upāli, luôn cả vị Dāsaka, ―(như trên)― Tạng Luật ở Tambapaṇṇi. 
 

2. Điều saṅghādisesa đến vị ni tiếp độ nữ đạo tặc đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã tiếp độ nữ đạo tặc. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
―(như trên)―  
 

3. Điều saṅghādisesa đến vị ni một mình đi vào trong làng đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ chỉ một mình đã đi vào làng. – Có một điều quy định, ba điều quy định 
thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều pārājika thứ nhất.1 ―(như trên)―  
 

4. Điều saṅghādisesa đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng thực hiện 
hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm rồi phục hồi cho vị tỳ 
khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm đã 
phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

5. Điều saṅghādisesa đến vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi 
thọ dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarīnandā. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng đã tự 
tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  

                                                   
1 Là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu (ND).  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1             Bhikkhunīvibhaṅgo 

 198

6. ‘Kiṃ te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, 
yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ 
vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā ’ti 
uyyojentiyā saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ 
ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Aññatarā bhikkhunī ‘kiṃ te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā 
anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā. Iṅghayye, yaṃ te eso purisapuggalo 
deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā 
bhuñja vā ’ti uyyojesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 
 
 

7. Kupitāya anattamanāya bhikkhuniyā1 yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajantiyā2 saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. 
Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Caṇḍakāḷī bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Buddhaṃ 
paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, 
sikkhaṃ paccācikkhāmī ’ti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  
 
 
 
 

8. Kismicideva3 adhikaraṇe paccākatāya bhikkhuniyā4 yāvatatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajantiyā2 saṅghādiseso kattha paññatto ti? 
Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī kismicideva adhikaraṇe 
paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca: ‘Chandagāminiyo ca bhikkhuniyo 
dosagāminiyo ca bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo 
bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo ’ti, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  
 
 
 
 

9. Saṃsaṭṭhānaṃ bhikkhunīnaṃ yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭijānissantīnaṃ saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ 
paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo saṃsaṭṭhā vihariṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  

                                                   
1 kupitāya bhikkhuniyā - Syā, PTS.  3 kismiñcideva - Ma, Syā, PTS. 
2 na paṭinissajjantiyā - Ma, PTS.   4 pacchākatāya kupitāya bhikkhuniyā - Syā.  
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6. Điều saṅghādisesa đến vị ni xúi giục rằng: ‘Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đi’ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục rằng: ‘Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đi.’ – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 
 

 
7. Điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình, không chịu dứt 

bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Caṇḍakālī nổi giận, 
bất bình đã nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập.’ – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 
 

 
8. Điều saṅghādisesa đến vị tỳ khưu ni đã bị xử thua trong cuộc tranh 

tụng nào đó lại không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Caṇḍakālī đã bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, 
bất bình rồi đã nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. ―(như trên)―  
 
 

 
9. Điều saṅghādisesa đến các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) và 

không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
sống thân cận (với thế tục). – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách 
nhiệm. ―(như trên)―  
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10. ‘Saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha. Mā tumhe nānā viharathā ’ti1 
uyyojentiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajantiyā 
saṅghādiseso kattha paññatto ti? Sāvatthiyaṃ paññatto. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī ‘saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha, mā tumhe nānā viharathā ’ti 
uyyojesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  
 

Dasa saṅghādisesā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Ussaya corī2 gāmantaraṃ3 - ukkhittaṃ khādanena ca,  
 kiṃ te kupitā kismici4 - saṃsaṭṭhā ñāyate dasā ti.5  
 

--ooOoo-- 
 

1. 3. NISSAGGIYAKAṆḌO  
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
pattasannicayaṃ karontiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ 
akaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  

 
2. Akālacīvaraṃ kālacīvaran ti adhiṭṭhahitvā bhājāpentiyā nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī akālacīvaraṃ kālacīvaran ti adhiṭṭhahitvā bhājāpesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
3. Bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindantiyā nissaggiyaṃ 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā acchindi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 viharitthāti - Ma, Syā, PTS.    3 gāmantaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 ussayacori - Ma;      4 kismiñci - Ma, Syā, PTS. 
   usūyacorī - Syā.     5 aññāya te dasā ti - Syā, PTS.  
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10. Điều saṅghādisesa đến vị ni xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác’ và không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã xúi giục rằng: ‘Này các 
ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác.’ – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

Dứt mười điều saṅghādisesa. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sự tranh chấp, nữ đạo tặc, vào trong làng, (phục hồi) vị ni bị án treo, và 
vật thực loại cứng, ‘sẽ làm gì ni sư,’ vị ni nổi giận, (cuộc tranh tụng) nào đó, 
sống thân cận (thế tục), được biết là mười điều.  
 

--ooOoo-- 
 

1. 3. CHƯƠNG NISSAGGIYA:  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều nissaggiya pācittiya đến vị ni thực hiện việc tích trữ bình bát 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong 
sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã thực hiện việc tích trữ bình bát. – 
Có một điều quy định. – Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
phần Kaṭhina.1 ―(như trên)―  
 

2. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là: 
‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân chia đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi đã bảo phân chia. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

3. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi giật lại đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi đã giật lại. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

                                                   
1 Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý 
(ND).  
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4. Aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullannadā bhikkhunī aññaṃ 
viññāpetvā aññaṃ viññāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

5. Aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī aññaṃ 
cetāpetvā aññaṃ cetāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

6. Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ 
cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 
 

7. Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena 
aññaṃ cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpesuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

8. Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ 
cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena parikkhārena 
aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 
 

9. Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena 
saññācikena aññaṃ cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
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4. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni sau khi yêu cầu vật này lại yêu cầu 
vật khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau khi yêu cầu vật này đã yêu cầu 
vật khác. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

5. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni sau khi bảo sắm vật này lại bảo 
sắm vật khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau khi bảo sắm vật này 
đã bảo sắm vật khác. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

6. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

7. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

8. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn 
sanh tội: ―(như trên)―  
 

9. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
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10. Aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena 
saññācikena aññaṃ cetāpentiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī aññadatthikena 
parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpesi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

11. Atirekacatukkaṃsaparamaṃ garupāpuraṇaṃ1 cetāpentiyā 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī rājānaṃ kambalaṃ viññāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: ―pe―  
 

12. Atireka-aḍḍhateyyakaṃsaparamaṃ lahupāpuraṇaṃ1 cetāpentiyā 
nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī rājānaṃ khomaṃ viññāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Dvādasa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Pattaṃ akālaṃ kālañca2 parivatte3 ca viññape,4  
 cetāpetvā aññadatthi saṅghikañca mahājanikaṃ,5  
 saññācikā puggalikā catukkaṃsaḍḍhateyyakā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

1. 4. PĀCITTIYAKAṆḌO 
 

4. 1. 
 

1. Yaṃ tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 
lasuṇaṃ khādantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ 
harāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvihī samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

                                                   
1 opāvuraṇaṃ - Ma.   3 parivaṭṭe - Syā.   
2 akālakālañca - Ma, Syā, PTS.  4 viññāpe - Ma, PTS.  5 mahājani - Syā, PTS. 
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10. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. 
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã bảo sắm vật 
khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  

11. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm tấm choàng loại dày vượt 
quá bốn kaṃsa đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng len. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

12. Điều nissaggiya pācittiya đến vị ni bảo sắm tấm choàng loại nhẹ vượt 
quá hai kaṃsa rưỡi đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng sợi lanh. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

Dứt mười hai điều nissaggiya pācittiya. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Bình bát (tích trữ), ngoại thời và trong thời, khi đã được trao đổi, và vị 
yêu cầu, sau khi bảo sắm, lợi ích khác, và thuộc hội chúng, thuộc nhóm, tự 
mình xin, thuộc cá nhân, (áo choàng) bốn kaṃsa, và hai kaṃsa rưỡi.  
 

--ooOoo-- 
 

1. 4. CHƯƠNG PĀCITTIYA:  
 

4. 1.  
 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pācittiya đến vị ni nhai tỏi đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
không biết chừng mực và bảo mang đi (nhiều) tỏi. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu.1 ―(như trên)―  

                                                   
1 Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND).  
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2. Sambādhe lomaṃ saṃharāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe 
lomaṃ saṃharāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

3. Talaghātake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. 
Kaṃ ārabbhā ti? Dve bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Dve 
bhikkhuniyo talaghātakaṃ akaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
paṭhamapārājike ―pe―  
 

4. Jatumaṭṭake pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. 
Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Aññatarā bhikkhunī jatumaṭṭakaṃ ādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
paṭhamapārājike ―pe―  
 

5. Atirekadvaṅgulapabbaparamaṃ udakasuddhikaṃ ādiyantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sakkesu paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā 
bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
paṭhamapārājike ―pe―  
 

6. Bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā 
bhikkhunī bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena ca vidhūpanena ca upatiṭṭhi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

7. Āmakadhaññaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ 
viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

8. Uccāraṃ vā passāvaṃ vā1 saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā tirokuḍḍe vā 
tiropākāre vā chaḍḍentiyā2 pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī uccāraṃ tirokuḍḍe tiropākāre chaḍḍesi,3 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 kheḷaṃ vā - Syā adhikaṃ.  
2 tirokuṭṭe chaḍḍentiyā - Ma; tirokuḍḍe chaḍḍentiyā - Syā, PTS.    
3 uccāraṃ tirokuṭṭe chaḍḍesi - Ma;  
  uccārampi passāvampi kheḷampi saṅkārampi tirokuḍḍe chaḍḍesi - Syā. 
  uccāraṃpi passāvaṃpi kheḷaṃpi saṅkāraṃpi vighāsaṃpi tirokuḍḍe chaḍḍesi - Syā;  
  uccāram pi passāvam pi saṃkāram pi vighāsam pi tirokuḍḍe chaḍḍesi - PTS. 
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2. Điều pācittiya đến vị ni cạo lông ở chỗ kín đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã cạo lông ở chỗ kín. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

3. Điều pācittiya về việc đập vỗ bằng lòng bàn tay đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến hai tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, hai tỳ khưu ni đã thực 
hiện việc đập vỗ bằng lòng bàn tay. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  
 

4. Điều pācittiya về việc gậy ngắn bằng nhựa cây đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã áp 
dụng gậy ngắn bằng nhựa cây. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ 
nhất. ―(như trên)―  
 

5. Điều pācittiya đến vị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước tối đa hai 
lóng tay đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu. – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  
 

6. Điều pācittiya đến vị ni với nước uống hoặc với quạt đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ với nước uống và với quạt đã đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở phần lông cừu. ―(như 
trên)―  
 

7. Điều pācittiya đến vị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ 
dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

8. Điều pācittiya đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa ở phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã đổ bỏ phân ở phía bên kia bức tường, ở phía bên kia hàng rào. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1             Bhikkhunīvibhaṅgo 

 208

9. Uccāraṃ vā passāvaṃ vā1 saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā harite chaḍḍentiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo uccārampi passāvampi2 saṅkārampi vighāsampi harite 
chaḍḍesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

10. Naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gacchantiyā pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
naccampi gītampi vāditampi dassanāya agamaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

Lasuṇavaggo paṭhamo.  
 

***** 
 

4. 2.  
 

1. Rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekāya santiṭṭhantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā 
bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: theyyasatthake ―pe―  
 

2. Paricchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekāya santiṭṭhantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā 
bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: theyyasatthake ―pe―  
 

3. Ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekāya santiṭṭhantiyā pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī ajjhokāse 
purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
theyyasatthake ―pe―  
 

4. Rathiyā vā3 byūhe vā siṅghāṭake vā purisena saddhiṃ ekenekāya 
santiṭṭhantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī rathiyāpi byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ 
ekenekā santiṭṭhi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: theyyasatthake ―pe―  

                                                   
1 kheḷaṃ vā - Syā adhikaṃ.      3 rathikāya vā - Ma;  
2 kheḷampi - Syā adhikaṃ.        rathiyāya vā - Syā. 
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9. Điều pācittiya đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa lên cỏ cây xanh đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã đổ bỏ phân, nước tiểu, 
rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

10. Điều pācittiya đến vị ni đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha. Liên quan đến ai? 
– Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem vũ ca tấu nhạc. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

Phẩm Tỏi là thứ nhất. 
 

***** 
 

4. 2.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở trong bóng tối ban đêm không có đèn đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ 
khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo tặc.1 ―(như trên)―  

2. Điều pācittiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở chỗ được che khuất đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở chỗ được che khuất. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều đám người đạo tặc. ―(như trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở khoảng trống đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở khoảng trống. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám 
người đạo tặc. ―(như trên)―  

4. Điều pācittiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở đường 
có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo 
tặc. ―(như trên)―  

                                                   
1 Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.  
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5. Purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā 
pakkamantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Aññatarā bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā 
sāmike anāpucchā pakkami, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

6. Pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane 
nisīdantiyā1 pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike 
anāpucchā āsane nisīdi,2 tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

7. Vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā vā 
santharāpetvā vā abhinisīdantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā 
sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā abhinisīdiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

8. Duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī 
duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 

9. Attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī 
bhikkhunī attānampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

10. Attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 

Rattandhakāravaggo dutiyo.  
 

***** 

                                                   
1 abhinisīdantiyā - Ma, PTS.      2 abhinisīdi - Ma, PTS.  
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5. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi 
đã ra đi không thông báo chủ nhân. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kaṭhina. ―(như trên)―  

6. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không 
hỏi ý chủ nhân rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý chủ nhân đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

7. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý 
chủ nhân đã trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kaṭhina. ―(như trên)―  

8. Điều pācittiya đến vị ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi phàn nàn với vị 
khác đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu ni nọ do hiểu sai do xét đoán sai đã phàn nàn với vị khác. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

9. Điều pācittiya đến vị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa 
ngục hoặc về Phạm hạnh đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về 
sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Caṇḍakālī đã nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

10. Điều pācittiya đến vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Caṇḍakālī đã tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

Phẩm Bóng Tối là thứ nhì. 
 

***** 
 




