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2. SAṄGHĀDISESAKAṆḌO 
SATTARASAKAṂ 

 
Ime kho panayyāyo sattarasa saṅghādisesā dhammā uddesaṃ 

āgacchanti. 
 
 

2. 1. PAṬHAMASAṄGHĀDISESO 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro upāsako 
bhikkhunīsaṅghassa uddositaṃ1 datvā kālakato hoti. Tassa dve puttā honti, 
eko assaddho appasanno eko saddho pasanno, te pettikaṃ sāpateyyaṃ 
vibhajiṃsu. Atha kho so assaddho appasanno saddhaṃ pasannaṃ 
etadavoca: “Amhākaṃ uddosito, taṃ bhājemā ”ti.2 Evaṃ vutte so saddho 
pasanno taṃ assaddhaṃ appasannaṃ etadavoca: “Māyyo evaṃ avaca 
amhākaṃ pitunā bhikkhunīsaṅghassa dinno ”ti. Dutiyampi kho so assaddho 
appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ etadavoca: “Amhākaṃ uddosito taṃ 
bhājemā ”ti. Dutiyampi so saddho pasanno taṃ assaddhaṃ appasannaṃ 
etadavoca: “Māyyo evaṃ avaca amhākaṃ pitunā bhikkhunī saṅghassa dinno 
”ti. Tatiyampi kho so assaddho appasanno taṃ saddhaṃ pasannaṃ 
etadavoca: “Amhākaṃ uddosito, taṃ bhājemā ”ti. Atha kho so saddho 
pasanno ‘sace mayhaṃ bhavissati ahampi bhikkhunīsaṅghassa dassāmī ’ti 
taṃ assaddhaṃ appasannaṃ etadavoca: “Bhājemā ”ti.  
 
 
 
 
 

2. Atha kho so uddosito tehi bhājiyamāno tassa assaddhassa 
appasannassa pāpuṇi.3 Atha kho so assaddho appasanno bhikkhuniyo 
upasaṅkamitvā etadavoca: “Nikkhamathayye amhākaṃ uddosito ”ti. Evaṃ 
vutte thullanandā bhikkhunī taṃ purisaṃ etadavoca: “Māyyo evaṃ avaca, 
tumhākaṃ pitunā bhikkhunīsaṅghassa dinnoti, dinno na dinnoti vohārike 
mahāmatte pucchiṃsu. Mahāmattā evamāhaṃsu: “Ko ayye jānāti 
bhikkhunīsaṅghassa dinno”ti. Evaṃ vutte thullanandā bhikkhunī te 
mahāmatte etadavoca: “Apināyyā4 tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā sakkhiṃ 
ṭhapayitvā dānaṃ dīyamānan ”ti. Atha kho te mahāmattā ‘saccaṃ kho ayyā 
āhā ’ti taṃ uddositaṃ bhikkhunī saṅghassa akaṃsu.  

                                                   
1 udositaṃ - Ma. 
2 bhājāmā ti - PTS. 
3 pāpuṇāti - Ma, PTS, Sīmu. 
4 api nāyyā - Ma; apināyyo - PTS, Sīmu; apinvayyā - Syā.  



 

 31

 
 

2. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:  
MƯỜI BẢY ĐIỀU  

 
Bạch chư đại đức ni, mười bảy điều saṅghādisesa này được đưa ra đọc 

tụng. 
 
 

2. 1. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ sau khi dâng kho 
chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu ni rồi từ trần. Người ấy có hai người con 
trai: một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin 
và mộ đạo. Họ đã phân chia tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không 
có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều 
này: - “Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói 
như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã 
dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi.” Đến lần thứ nhì, người không có niềm tin 
và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái 
kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, 
người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy điều này: - “Này anh, chớ nói như thế. Cha chúng ta đã dâng đến 
hội chúng tỳ khưu ni rồi.” Đến lần thứ ba, người không có niềm tin và không 
mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này: - “Cái kho chứa 
đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy.” Khi được nói như thế, người có 
niềm tin và mộ đạo ấy (nghĩ rằng): “Nếu thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội 
chúng tỳ khưu ni” rồi đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy 
điều này: - “Chúng ta hãy chia.”  
 
 

2. Khi ấy, cái kho chứa đồ đạc ấy, trong lúc được phân chia bởi những 
người ấy, đã thuộc về người không có niềm tin và không mộ đạo ấy. Sau đó, 
người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ 
khưu ni và đã nói điều này: - “Thưa các ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa đồ đạc 
là của chúng tôi.” Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với 
người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni rồi.” - “Đã được dâng! Chưa được dâng!” Họ đã hỏi 
các quan đại thần lo việc xử án. Các quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa ni 
sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng tỳ khưu ni.” Khi được nói 
như thế, tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với các quan đại thần ấy điều này: - 
“Thưa các ngài, ngay cả các ngài cũng đã được thấy hoặc đã được nghe trong 
khi thành lập nhân chứng và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà.” Khi 
ấy, các quan đại thần ấy (nói rằng): - “Ni sư đã nói đúng sự thật.” Rồi đã xử 
hội chúng tỳ khưu ni được kho chứa đồ đạc ấy.  
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3. Atha kho so puriso parājito ujjhāyati khīyati vipāceti: “Assamaṇiyo imā 
muṇḍā vandhakiniyo.1 Kathaṃ hi nāma amhākaṃ uddositaṃ acchindāpentī 
”ti? Thullanandā bhikkhunī mahāmattānaṃ etamatthaṃ ārocesi. Mahāmattā 
taṃ purisaṃ daṇḍāpesuṃ. Atha kho so puriso daṇḍito2 
bhikkhunūpassayassa avidūre ājīvakaseyyaṃ kārāpetvā ājīvike uyyojesi: 
“Etā3 bhikkhuniyo accāvadathā ”ti. Thullanandā bhikkhunī mahāmattānaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Mahāmattā taṃ purisaṃ bandhāpesuṃ. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Paṭhamaṃ4 bhikkhuniyo uddositaṃ 
acchindāpesuṃ, dutiyaṃ5 daṇḍāpesuṃ, tatiyaṃ6 bandhāpesuṃ, idāni 
ghātāpessantī ”ti. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.  
 
 
 
 
 

4. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā ussayavādikā viharissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī ussayavādikā viharatī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave thullanandā bhikkhunī ussayavādikā viharissati? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ussayavādikā vihareyya gahapatinā vā 
gahapatiputtena vā dāsena vā kammakarena7 vā antamaso 
samaṇaparibbājakenāpi, ayaṃ bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ 
āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 
 
 
 

5. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 
 

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

                                                   
1 bandhakiniyo - Ma, Syā, PTS. 
2 daṇḍiko - PTS.      5 dutiyampi - Syā, PTS, Sī 1, Sīmu 1. 
3 etha - Sīmu 2.      6 tatiyampi - Syā, PTS, Sī 1, Sīmu 1. 
4 kathaṃ hi nāma - PT S.    7 kammakārena - Ma, PTS. 
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3. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những bà cạo đầu khả ố này không phải là các nữ Sa-môn. Tại sao 
các bà lại cho (người) cướp đoạt kho chứa đồ đạc của chúng tôi?” Tỳ khưu ni 
Thullanandā đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại 
thần đã ra lệnh đánh đòn người đàn ông ấy. Sau đó, người đàn ông ấy bị 
đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngủ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không xa 
chỗ ngụ của các tỳ khưu ni rồi đã xúi giục các đạo sĩ lõa thể rằng: - “Các 
ngươi hãy lăng mạ các tỳ khưu ni ấy.” Tỳ khưu ni Thullanandā đã kể lại sự 
việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh giam giữ 
người đàn ông ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các tỳ khưu ni lần đầu làm cho (người ta) bị cướp đoạt kho chứa đồ đạc, đến 
lần thứ nhì làm cho bị đánh đập, đến lần thứ ba làm cho bị giam giữ, bây giờ 
sẽ làm cho chết?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai.  
 
 
 
 
 

4. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā lại sống làm người thưa 
kiện?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā 
sống làm người thưa kiện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao 
tỳ khưu ni Thullanandā lại sống làm người thưa kiện vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như 
trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào sống làm người thưa kiện với nam gia chủ, hoặc với 
con trai của nam gia chủ, hoặc với người nô tỳ, hoặc với người làm công, 
hoặc ngay cả với Sa-môn du sĩ, vị tỳ khưu ni này phạm tội saṅghādisesa 
ngay lúc vừa mới vi phạm, cần được tách riêng.” 
 
 
 
 
 

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

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

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 

Gahapatiputto nāma yo koci1 puttabhātaro.  
 

Dāso nāma antojāto dhanakkīto karamarānīto.  
 

Kammakaro nāma bhatako ābhatako. 
 

Samaṇaparibbājako nāma bhikkhuñca bhikkhuniñca sikkhamānañca 
sāmaṇerañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā yo koci paribbājakasamāpanno.  
 

Aṭṭaṃ karissāmī ’ti dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Ekassa āroceti, āpatti dukkaṭassa. Dutiyassa āroceti, āpatti 
thullaccayassa. Aṭṭapariyosāne, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā2 āpajjati asamanubhāsanāya.  
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 

Saṅghādiseso ’ti3 saṅghova tassā āpattiyā mānattaṃ deti mūlāya 
paṭikassati abbheti, na sambahulā,4 na ekā bhikkhunī, tena vuccati 
saṅghādisesoti. Tassa ceva āpattinikāyassa nāmakammaṃ adhivacanaṃ 
tenapi vuccati saṅghādiseso’ ti.  
 

Anāpatti manussehi ākaḍḍhiyamānā gacchati, rakkhaṃ5 yācati, anodissa 
ācikkhati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasaṅghādiseso.6 
 

--ooOoo-- 
 

2. 2. DUTIYA SAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme, tena kho pana samayena vesāliyaṃ aññatarassa 
licchavissa pajāpatī aticārinī7 hoti. Atha kho so licchavi taṃ itthiṃ etadavoca: 
“Sādhu viramāhi anatthaṃ kho te karissāmī ”ti.8 Evampi9 vuccamānā nādiyi. 
Tena kho pana samayena vesaliyā10 licchavigaṇo sannipatito hoti kenacideva 
karaṇīyena. Atha kho so licchavi te licchavī11 etadavoca: “Ekaṃ me ayyo12 
itthiṃ anujānāthā ”ti. “Kā nāma sā ”ti? “Mayhaṃ pajāpatī aticarati, taṃ 
ghātessāmī ”ti. “Pajānāhī ”ti.13  

                                                   
1 ye keci - Ma, Syā.      7 atimarati - Sī 1.  
2 sahavathujjhācārā - Ma, Syā, PTS.    8 karissāmā ti - PTS.  
3 saṅghādisesanti - Ma.       9 evampi sā - Ma, Syā. 
4 na sambahulā bhikkhuniyo - Syā.    10 vesāliyaṃ - Ma, Syā. 
5 ārakkhaṃ - Ma, Syā, PTS.   11 licchavayo - Ma; licchavino - Syā, PTS, Sīmu 1.  
6 paṭhamasaṅghādisesasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ - Ma;   12 ayyā - Syā. 
 paṭhamasaṅghādisesaṃ potthakesu.     13 jānāhī ti - Ma, Syā, PTS. 
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Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được đề cập đến.  
 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 
 

Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 
hoặc anh em trai. 
 

Người nô tỳ nghĩa là được bẩm sanh, được mua bằng của cải, bị bắt đi 
làm công việc.  
 

Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân vác. 
 

Sa-môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ trừ ra tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni.  
 

Ta sẽ thưa kiện: Vị ni (nghĩ vậy rồi) tìm kiếm người thứ hai hoặc (đích 
thân) đi thì phạm tội dukkaṭa. Nói với người thứ nhất thì phạm tội dukkaṭa. 
Nói với người thứ nhì thì phạm tội thullaccaya. Khi kết thúc vụ xử án thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

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

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

Tội saṅghādisesa: Chỉ có hội chúng–không phải một số tỳ khưu ni, 
không phải một tỳ khưu ni–ban cho hành phạt mānatta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’ Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

Vị ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi, vị ni yêu cầu sự bảo vệ, 
vị ni nói ra không nêu rõ (người nào), vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

2. 2. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ NHÌ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesālī cô vợ của một người 
dòng dõi Licchavi nọ ngoại tình. Khi ấy, người Licchavi ấy đã nói với người 
đàn bà ấy điều này: - “Tốt hơn cô hãy chừa. Tôi sẽ làm điều thất lợi cho cô.” 
Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, 
nhóm người Licchavi tụ họp lại ở Vesālī vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, 
người Licchavi ấy đã nói với những người Licchavi ấy điều này: - “Thưa quý 
vị, quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà.” - “Cô ấy tên là gì?” - 
“Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta.” - “Ngươi tự biết lấy.”  
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2. Assosi kho sā itthī: “Sāmiko kira maṃ ghātetukāmo ”ti, varabhaṇḍaṃ 
ādāya sāvatthiṃ gantvā titthiye upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci, titthiyā na 
icchiṃsu pabbājetuṃ. Bhikkhuniyo upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci, 
bhikkhuniyo pi na icchiṃsu pabbājetuṃ. Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
upasaṅkamitvā bhaṇḍakaṃ dassetvā pabbajjaṃ yāci, thullanandā bhikkhunī 
bhaṇḍakaṃ gahetvā pabbājesi.  
 
 
 

 
3. Atha kho so licchavi taṃ itthiṃ pariyesanto1 sāvatthiṃ gantvā 

bhikkhunīsu pabbajitaṃ disvāna yena rājā pasenadī kosalo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca: “Pajāpatī me deva 
varabhaṇḍaṃ ādāya sāvatthiṃ anuppattā taṃ devo anujānātū ”ti. “Tena hi 
bhaṇe vicinitvā ācikkhā ”ti. “Diṭṭhā deva bhikkhunīsu pabbajitā ”ti. “Sace 
bhaṇe bhikkhunīsu pabbajitā na sā labbhā kiñci kātuṃ, svākkhāto dhammo2 
caratu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ”ti.  
 
 
 

 
4. Atha kho so licchavi ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma 

bhikkhuniyo coriṃ pabbajessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa 
licchavissa ujjhāyantassa khīyantassa vipācentassa.  
 
 
 

 
5. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā coriṃ pabbājessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī coriṃ pabbājesī ”ti?3 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī coriṃ pabbājessati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī jānaṃ coriṃ vajjhaṃ viditaṃ4 anapaloketvā 
rājānaṃ vā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā pūgaṃ vā seṇiṃ vā aññatra kappā 
vuṭṭhāpeyya, ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādissaṃ ”ti.  
 

                                                   
1 gavesanto - Ma, Syā, PTS.      3 pabbājetī ti - Ma, Syā. 
2 svākkhāto bhagavatā dhammo - Ma, PTS.   4 vajjhaviditaṃ - Syā.  
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2. Người đàn bà ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói chồng có ý định giết ta” 
rồi đã lấy đồ đạc quý giá đi đến thành Sāvatthī gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã 
cầu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuất gia. Cô đã đi 
đến gặp các tỳ khưu ni và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu ni cũng đã không 
chịu cho xuất gia. Cô đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, đưa cho xem gói 
đồ đạc rồi cầu xin sự xuất gia. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nhận lấy gói đồ đạc 
rồi đã cho xuất gia.  
 
 
 
 

3. Khi ấy, người Licchavi ấy trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy đã đi đến 
thành Sāvatthī. Sau khi thấy (cô ấy) đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni liền đi đến 
gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói với đức vua Pasenadi xứ 
Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, vợ của thần đã lấy đi đồ đạc quý giá và đã đến 
thành Sāvatthī. Xin bệ hạ hãy cho phép thần đối với cô ấy.” - “Này khanh, 
nếu thế thì hãy tìm kiếm rồi trình báo.” - “Tâu bệ hạ, đã tìm thấy. Cô ta đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni.” - “Này khanh, nếu đã được xuất gia nơi các tỳ 
khưu ni thì không được phép làm gì cô ta cả. Pháp đã được khéo thuyết 
giảng, hãy để cô ta thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt 
khổ đau.”  
 
 
 
 

4. Khi ấy, người Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các tỳ khưu ni lại cho nữ tặc xuất gia?” Các tỳ khưu ni đã nghe được người 
Licchavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 
 
 
 

5. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā lại cho nữ tặc xuất gia?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā cho nữ tặc 
xuất gia, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullanandā lại cho nữ tặc xuất gia vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào trong khi biết nữ đạo tặc có tội tử hình đã được loan 
báo mà vẫn tiếp độ (cho tu) khi chưa xin phép đức vua, hoặc hội chúng, 
hoặc nhóm, hoặc phường hội, hoặc cộng đồng, ngoại trừ có sự được phép 
vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội 
saṅghādisesa cần được tách riêng.” 
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6. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassā ārocenti, sā vā āroceti.  
 
 

Corī nāma1 yā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati, esā corī nāma.  
 
 

Vajjhā nāma yaṃ kammaṃ2 katvā vajjhappattā hoti.  
 
 

Viditā nāma aññehi manussehi ñātā hoti vajjhā esā ’ti.  
 
 

Anapaloketvā ’ti anāpucchā.  
 
 

Rājā nāma yattha rājā anusāsati, rājā apaloketabbo.  
 
 

Saṅgho nāma bhikkhunīsaṅgho vuccati, bhikkhunīsaṅgho apaloketabbo.  
 
 

Gaṇo nāma yattha gaṇo anusāsati, gaṇo apaloketabbo.  
 
 

Pūgo nāma yattha pūgo anusāsati, pūgo apaloketabbo.  
 
 

Seṇī nāma yattha seṇī anusāsati, seṇī apaloketabbo.  
 
 

Aññatra kappā ’ti ṭhapetvā kappaṃ. Kappaṃ nāma dve kappāni, 
titthiyesu vā pabbajitā hoti aññāsu vā bhikkhunīsu pabbajitā aññatra kappā 
vuṭṭhāpessāmīti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati 
sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi 
kammavācāhi thullaccayā. Kammavācāpariyosāne upajjhāyāya āpatti 
saṅghādisesassa, gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.  
  

                                                   
1 coro nāma - Syā.   2 kamman ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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6. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 
 

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

Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, 
hoặc cô kia thông báo. 
 
 

Nữ đạo tặc nghĩa là cô nào lấy đi theo lối trộm cắp vật không được cho 
trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka; cô ấy gọi là nữ đạo tặc. 
 
 

Có tội tử hình nghĩa là cô ta đã thực hiện loại hành động khiến cho cô 
ta đáng tội tử hình. 
 
 

Được loan báo nghĩa là những người khác biết (về cô ta) rằng: “Cô này 
đáng tội tử hình.” 
 
 

Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 
 
 

Đức vua nghĩa là nơi nào đức vua cai quản thì nên xin phép đức vua. 
 
 

Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến, nên xin phép 
hội chúng tỳ khưu ni.  
 
 

Nhóm nghĩa là nơi nào nhóm cai quản thì nên xin phép nhóm. 
 
 

Phường hội nghĩa là nơi nào phường hội cai quản thì nên xin phép 
phường hội.  
 
 

Cộng đồng nghĩa là nơi nào cộng đồng cai quản thì nên xin phép cộng 
đồng.  
 
 

Ngoại trừ có sự được phép: trừ ra sự được phép. Sự được phép nghĩa 
là có hai sự được phép: đã được xuất gia nơi các tu sĩ ngoại đạo hoặc là đã 
được xuất gia nơi các tỳ khưu ni khác. Ngoại trừ có sự được phép, vị ni (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu ni), hoặc vị ni tuyên ngôn, 
hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkaṭa. 
Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội thullaccaya. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thầy tế độ 
phạm tội saṅghādisesa, nhóm (chứng minh) và vị ni tuyên ngôn phạm tội 
dukkaṭa.  
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Ayampī ’ti purimaṃ1 upādāya vuccati.  
 
 

Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.  
 

 
Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  

 

 
Saṅghādiseso ’ti saṅghova tassā āpattiyā mānattaṃ deti mūlāya 

paṭikassati abbheti na sambahulā na ekā bhikkhunī, tena vuccati 
saṅghādiseso ’ti. Tassa ceva āpattinikāyassa nāmakammaṃ adhivacanaṃ, 
tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  
 

 
Coriyā corisaññā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, āpatti saṅghādisesassa. 

Coriyā vematikā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, āpatti dukkaṭassa.2 Coriyā 
acorisaññā aññatra kappā vuṭṭhāpeti, anāpatti. Acoriyā corīsaññā 
āpattidukkaṭassa. Acoriyā vematikā, āpatti dukkaṭassa, acoriyā acorīsaññā, 
anāpatti.  
 

 
Anāpatti ajānantī vuṭṭhāpeti, apaloketvā vuṭṭhāpeti, kappakataṃ3 

vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasaṅghādiseso.  
 

--ooOoo-- 
 
 

2. 3. TATIYASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā 
antevāsikā4 bhikkhunī bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā gāmakaṃ5 ñātikulaṃ 
agamāsi. Bhaddā kāpilānī taṃ bhikkhuniṃ apassantī bhikkhuniyo pucchi: 
“Kahaṃ itthannāmā na dissatī ”ti? “Bhikkhunīhi saddhiṃ ayye bhaṇḍitvā na 
dissatī ”ti. “Ammā amukasmiṃ gāmake etissā ñātikulaṃ, tattha gantvā 
vicinathā ”ti. Bhikkhuniyo tattha gantvā taṃ bhikkhuniṃ passitvā 
etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ ayye ekikā āgatā, kaccisi appadhaṃsitā ”ti? 
“Appadhaṃsitamhi6 ayye ”ti.  
  

                                                   
1 purimāyo - Sīmu 1, Sīmu 2. 
2 saṅghādisesassa - Sīmu 2.    5 gāmake - Ma, Syā. 
3 kappakaṃ - Sīmu 2.      6 appadhaṃsitāmhi - Ma;  
4 antevāsī - Sī 1; antevāsinī - Ma, Syā.     appadhaṃsitamhi - Syā, PTS. 
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Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến vị ni trước đây. 
 
 

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

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

Tội saṅghādisesa: Chỉ có hội chúng–không phải một số tỳ khưu ni, 
không phải một tỳ khưu ni–ban cho hành phạt mānatta của tội ấy, cho thực 
hành lại từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’ Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy; vì thế được 
gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 
 

Nữ đạo tặc, nhận biết là nữ đạo tặc, vị ni tiếp độ thì phạm tội 
saṅghādisesa ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkaṭa ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, (lầm) 
tưởng không phải là nữ đạo tặc, vị ni tiếp độ thì vô tội ngoại trừ có sự được 
phép. Không phải là nữ đạo tặc, (lầm) tưởng là nữ đạo tặc, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
nữ đạo tặc, nhận biết không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 
 
 

Vị ni không biết rồi tiếp độ, sau khi xin phép rồi tiếp độ, tiếp độ người đã 
được phép, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 
 

2. 3. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ BA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của Bhaddā 
Kāpilānī1 sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni đã đi đến gia đình thân quyến ở 
trong thôn. Bhaddā Kāpilānī không nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy nên đã hỏi các 
tỳ khưu ni rằng: - “Ni tên (như vầy) đâu rồi, không có thấy?” - “Thưa ni sư, 
sau khi gây gỗ với các tỳ khưu ni thì không được thấy.” - “Này các cô, gia đình 
thân quyến của cô này ở thôn kia, hãy đi đến và tìm kiếm ở nơi đó.” Các tỳ 
khưu ni sau khi đi đến nơi ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều 
này: - “Này ni sư, sao cô lại đi mỗi một mình? Chắc hẳn cô không bị xâm 
phạm?” - “Này các ni sư, tôi không bị xâm phạm.”  

                                                   
1 Không rõ lý do vì vị ni Bhaddā Kāpilānī này không có danh xưng ‘tỳ khưu ni’ (ND). 
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gacchatī ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī 
ekā gāmantaraṃ gacchissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ekā gāmantaraṃ gaccheyya ayampi bhikkhunī 
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo sāketā sāvatthiṃ1 
addhānamaggapaṭipannā honti, antarāmagge nadī taritabbā hoti. Atha kho 
tā bhikkhuniyo nāvike upasaṅkamitvā etadavocuṃ: “Sādhu no āvuso tārethā 
”ti. “Nāyye sakkā ubho ekato sakiṃ tāretun ”ti eko ekaṃ uttāresi, uttiṇṇo 
uttiṇṇaṃ dūsesi, anuttiṇṇo anuttiṇṇaṃ dūsesi, tā pacchā samāgantvā 
pucchiṃsu: “Kaccisi ayye appadhaṃsitā ”ti? “Padhaṃsitamhi ayye tvaṃ 
pana ayye, appadhaṃsitā ”ti. “Padhaṃsitamhi ayye ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchatī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
bhikkhunī ekā nadīpāraṃ gacchissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
  

                                                   
1 sāvatthiyaṃ - Sī 2. 
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đi vào trong làng một mình?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni đi vào trong làng một 
mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi 
vào trong làng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình, vị tỳ khưu ni này cũng 
phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội saṅghādisesa cần được tách 
riêng.”  
 
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
 
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu ni đang đi đường xa từ Sāketa đến 
thành Sāvatthī. Giữa đường đi có con sông cần phải băng qua. Khi ấy, hai tỳ 
khưu ni ấy đã đi đến gặp các người chèo đò và đã nói điều này: - “Này đạo 
hữu, tốt thay hãy đưa chúng tôi sang.” - “Thưa các ni sư, không thể đưa sang 
cả hai người cùng một lần.” Rồi một người (chèo đò) đã đưa một (vị tỳ khưu 
ni) sang. Người đưa sang đã làm nhơ vị ni được đưa sang. Người không đưa 
sang đã làm nhơ vị ni chưa được đưa sang. Hai cô ni ấy sau khi gặp lại nhau 
đã hỏi rằng: - “Này ni sư, chắc hẳn cô không bị xâm phạm?” - “Này ni sư, tôi 
đã bị xâm phạm. Này ni sư, còn cô chắc không bị xâm phạm?” - “Này ni sư, 
tôi đã bị xâm phạm.”  
 
 
 
 

4. Sau đó, hai tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Sāvatthī và đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên 
kia sông một mình?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni 
đi sang bờ bên kia sông một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đi sang bờ bên kia sông một mình vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy:  
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“Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya, ekā vā nadīpāraṃ 
gaccheyya ayampi bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

5. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapadesu 
sāvatthiṃ gacchantā1 sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchiṃsu, tattha 
aññatarā bhikkhunī abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā, aññataro puriso tassā 
bhikkhuniyā sahadassanena paṭibaddhacitto ahosi.2 Atha kho so puriso 
tāsaṃ bhikkhunīnaṃ seyyaṃ paññāpento tassā bhikkhuniyā seyyaṃ 
ekamantaṃ paññāpesi. Atha kho sā bhikkhunī sallakkhetvā ‘pariyuṭṭhito 
ayaṃ puriso sace rattiṃ āgacchissati vissaro me bhavissatī ’ti bhikkhuniyo 
anāpucchā aññataraṃ kulaṃ gantvā seyyaṃ kappesi. Atha kho so puriso 
rattiṃ āgantvā taṃ bhikkhuniṃ gavesanto bhikkhuniyo ghaṭṭesi. 
Bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ apassantiyo evamāhaṃsu: “Nissaṃsayaṃ kho 
sā bhikkhunī purisena saddhiṃ nikkhantā ”ti. Atha kho sā bhikkhunī tassā 
rattiyā accayena yena tā bhikkhuniyo tenupasaṅkami. Bhikkhuniyo taṃ 
bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ ayye purisena saddhiṃ nikkhantā ”ti. 
“Nāhaṃ ayye purisena saddhiṃ nikkhantā ”ti. Bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi.  
 
 
 
 

6. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā rattiṃ vippavasissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhunī ekā rattiṃ vippavasī ”ti?3 “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī ekā 
rattiṃ vippavasissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya ekā vā nadīpāraṃ 
gaccheyya ekā vā rattiṃ vippavaseyya ayampi bhikkhunī 
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 gantvā - PTS.   2 hoti - Ma, Syā, PTS.  3 vippavasatī ti - Syā, PTS. 
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“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, 
là tội saṅghādisesa cần được tách riêng.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
 
 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni trong khi đang đi đến thành 
Sāvatthī thuộc xứ sở Kosala lúc tối trời đã ghé vào ngôi làng nọ. Trong số đó, 
có vị tỳ khưu ni đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Có người đàn ông nọ đã sanh 
lòng say đắm với hình dáng của vị tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy 
trong khi sắp xếp chỗ ngủ cho các tỳ khưu ni ấy đã sắp xếp chỗ ngủ của vị tỳ 
khưu ni ấy ở một bên. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã xét đoán ra rằng: “Người 
đàn ông này đã bị ám ảnh rồi. Nếu trong đêm tối hắn ta đến thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá” nên đã đi đến gia đình khác rồi nằm ngủ (ở đó), không thông báo 
cho các tỳ khưu ni. Sau đó trong đêm tối, người đàn ông ấy đã đi đến và trong 
khi tìm kiếm vị tỳ khưu ni ấy đã chạm vào các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
trong lúc không nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy đã nói như vầy: - “Chắc chắn là vị 
tỳ khưu ni ấy đã đi ra ngoài với người đàn ông.” Sau đó, khi trải qua đêm ấy 
vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ni ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với vị 
tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã đi ra ngoài với người đàn 
ông?” - “Này các ni sư, tôi đã không đi ra ngoài với người đàn ông.” Và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni.  
 
 
 

6. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một 
mình?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni ban đêm trú 
ngụ riêng một mình, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni ban đêm lại trú ngụ riêng một mình vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, vị tỳ khưu ni này 
cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội saṅghādisesa cần được 
tách riêng.”  
 
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
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7. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo kosalesu janapadesu 
sāvatthiṃ addhānamaggapaṭipannā honti. Tattha aññatarā bhikkhunī 
vaccena pīḷitā1 ekikā ohīyitvā pacchā agamāsi. Manussā taṃ bhikkhuniṃ 
passitvā dūsesuṃ. Atha kho sā bhikkhunī yena tā bhikkhuniyo 
tenupasaṅkami. Bhikkhuniyo taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ 
ayye ekikā ohīnā2 kaccisi appadhaṃsitā ”ti? “Padhaṃsitamhi ayye ”ti.  
 
 
 
 
 

8. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhunī ekā gaṇamhā ohīyī ”ti?3 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī ekā gaṇamhā 
ohīyissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya ekā vā nadīpāraṃ 
gaccheyya ekā vā rattiṃ vippavaseyya ekā vā gaṇamhā ohīyeyya ayampi 
bhikkhunī paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ 
saṅghādisesan ”ti. 
 
 
 
 

9. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 
 

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

Ekā vā gāmantaraṃ gaccheyyā ’ti parikkhittassa gāmassa 
parikkhepaṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā, āpatti thullaccayassa. 
Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā, āpatti saṅghādisessa. Aparikkhittassa 
gāmassa upacāraṃ paṭhamaṃ pādaṃ atikkāmentiyā, āpatti thullaccayassa. 
Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmentiyā, āpatti saṅghādisesassa.  
 

                                                   
1 vaccapiḷikā - Sī 1; pīḷikhā - Sīmu 1. 2 handa - Sī 1, Sīmu 1. 3 ohīyatī ti - Ma, Syā. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni đang đi đường xa đến thành 
Sāvatthī trong xứ Kosala. Tại nơi ấy, có vị tỳ khưu ni nọ bị khó chịu vì việc 
đại tiện nên tách rời ra mỗi một mình rồi đã đi ở phía sau. Nhiều người đã 
nhìn thấy và đã làm nhơ vị tỳ khưu ni ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến 
gặp các tỳ khưu ni ấy. Các tỳ khưu ni đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này 
ni sư, vì sao cô lại tách rời ra mỗi một mình vậy? Chắc hẳn cô đã không bị 
xâm phạm?” - “Này các ni sư, tôi đã bị xâm phạm.”  
 
 
 
 

8. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi 
nhóm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni một mình 
tách rời ra khỏi nhóm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao vị tỳ 
khưu ni một mình lại tách rời ra khỏi nhóm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào đi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, hoặc một mình tách 
rời ra khỏi nhóm, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm, là tội saṅghādisesa cần được tách riêng.”  
 
 
 
 
 

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

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

Hoặc đi vào trong làng một mình: vị ni trong khi vượt qua hàng rào 
của ngôi làng được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội thullaccaya, trong khi 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saṅghādisesa. Vị ni trong khi vượt qua 
vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saṅghādisesa.  
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Ekā vā nadīpāraṃ gaccheyyā ’ti Nadī nāma timaṇḍalaṃ 
paṭicchādetvā yattha katthaci uttarantiyā bhikkhuniyā antaravāsake 
temiyati, paṭhamaṃ pādaṃ uttarantiyā1 āpatti thullaccayassa, dutiyaṃ 
pādaṃ uttarantiyā1 āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Ekā vā rattiṃ vippavaseyyā ’ti saha aruṇuggamanā dutiyikāya 
bhikkhuniyā hatthapāsaṃ vijahantiyā āpatti thullaccayassa vijahite, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 

Ekā vā gaṇamhā ohīyeyyā ’ti agāmake araññe dutiyikāya bhikkhuniyā 
dassanūpacāraṃ vā savaṇūpacāraṃ vā vijahantiyā, āpatti thullaccayassa. 
Vijahite, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 
 

Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.  
 
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 
 

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

Anāpatti dutiyikā bhikkhunī pakkantā vā hoti vibbhantā vā kālakatā vā 
pakkhasaṃkantā vā, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasaṅghādiseso.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

2. 4. CATUTTHASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī 
bhaṇḍanakārikā hoti kalahakārikā vivādakārikā bhassakārikā saṅghe 
adhikaraṇakārikā. Thullanandā bhikkhunī tassā kamme kayiramāne2 te 
paṭikkosati. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gāmakaṃ 
agamāsi kenacideva karaṇīyena.  

                                                   
1 uttārentiyā - Syā, Sī 1, Sīmu 2.    2 karīyamāne - Ma; kariyamāne - PTS.  
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Hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình: Sông nghĩa là bất cứ ở nơi 
đâu làm ướt y nội của vị tỳ khưu ni (được quấn) che khuất cả ba vòng1 trong 
lúc (vị ni ấy) lội qua nơi ấy. Vị ni trong khi vượt qua bước thứ nhất thì phạm 
tội thullaccaya, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội saṅghādisesa.  

 
Hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình: Đến lúc rạng đông, vị ni 

đang lìa khỏi tầm tay của vị tỳ khưu ni thứ hai thì phạm tội thullaccaya, khi 
đã lìa khỏi thì phạm tội saṅghādisesa.  

 
Hoặc một mình tách rời ra khỏi nhóm: không phải ở trong làng, ở 

trong rừng, vị ni trong khi lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe của vị tỳ khưu ni 
thứ nhì thì phạm tội thullaccaya, khi đã lìa khỏi thì phạm tội saṅghādisesa.  

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

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

phải do sự nhắc nhở. 

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

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

 
 

Trong lúc vị tỳ khưu ni thứ nhì bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời hoặc 
chuyển sang phe phái khác, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

2. 4. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ TƯ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī là vị ni thường 
gây nên các sự xung đột, gây nên các sự cãi cọ, gây nên các sự tranh luận, gây 
nên các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và gây nên các sự tranh tụng trong hội 
chúng. Trong lúc hành sự đang được tiến hành cho vị ni ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā đã đi vào 
làng vì công việc cần làm nào đó.  

                                                   
1 Timaṇḍalaṃ: ba vòng nghĩa là vòng bụng ở rốn và hai vòng ở đầu gối. 
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Atha kho bhikkhunīsaṅgho ‘thullanandā bhikkhunī pakkantā ’ti 
caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ āpattiyā adassane1 ukkhipi. Thullanandā bhikkhunī 
gāmake taṃ karaṇīyaṃ tīretvā punadeva sāvatthiṃ paccāgacchi.2 Caṇḍakāḷī 
bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā āgacchantiyā neva āsanaṃ paññāpesi 
na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi, na paccuggantvā 
pattacīvaraṃ paṭiggahesi, na pāniyena āpucchi. Thullanandā bhikkhunī 
caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ ayye mayi3 āgacchantiyā 
neva āsanaṃ paññāpesi, na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipi, na paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi, na pānīyena 
āpucchī ”ti? “Evaṃ hetaṃ ayye hoti. Yathā taṃ anāthāyā ”ti. “Kissa pana 
tvaṃ ayye anāthā ”ti? “Imā maṃ ayye bhikkhuniyo ‘ayaṃ anāthā appaññātā 
natthi imissā koci4 paṭivattā ’ti āpattiyā adassane ukkhipiṃsū ”ti. 
Thullanandā bhikkhunī ‘bālā etā avyattā etā, netā jānanti kammaṃ vā 
kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ vā. Mayaṃ kho 
jānāma kammampi kammadosampi kammavipattimpi kamma sampattimpi, 
mayaṃ kho akataṃ vā kammaṃ kāreyyāma5 kataṃ vā kammaṃ kopeyyāmā 
’ti lahuṃ lahuṃ bhikkhunīsaṅghaṃ sannipātāpetvā caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ 
osāresi.  
 
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā samaggena saṅghena ukkhittaṃ 
bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā 
kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāressatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ 
bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā 
kārakasaṅghaṃ anaññāya gaṇassa chandaṃ osāresī ”ti?6 “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ 
anaññāya gaṇassa chandaṃ osāressati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
  
 
 
  

“Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ 
anaññāya gaṇassa chandaṃ osāreyya ayampi bhikkhunī 
paṭhamāpattikaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 

                                                   
1 adassanena - katthaci.     4 kāci - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 
2 paccāgacchati - Sī 1, Sīmu 2.    5 kareyyāma - Ma, Syā, Sīmu 2. 
3 maṃ - Sī 1, Sīmu 1, Sīmu 2.    6 osāretī ti - Ma, Syā. 
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Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Tỳ khưu ni Thullanandā đã đi 
vắng” nên đã phạt án treo tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī trong việc không nhìn nhận 
tội. Tỳ khưu ni Thullanandā sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong 
làng đã quay trở về thành Sāvatthī. Trong khi tỳ khưu ni Thullanandā đi về, 
tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī đã không sắp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp rước y bát, và đã không 
dâng nước uống. Tỳ khưu ni Thullanandā đã nói với tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī 
điều này: - “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô đã không sắp xếp chỗ 
ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không 
đi ra tiếp rước y bát, và đã không dâng nước uống vậy?” - “Thưa ni sư, bởi vì 
sự việc này là như vậy, giống như là việc làm đối với kẻ không người bảo hộ.” 
- “Này cô ni, vì sao cô lại là không người bảo hộ?” - “Thưa ni sư, các tỳ khưu 
ni này (nói rằng): ‘Cô này là không người bảo hộ lại ngu dốt. Không còn cô 
kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối’ rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn 
nhận tội.” Tỳ khưu ni Thullanandā (nói rằng): “Những cô ấy thì ngu dốt! 
Những cô ấy không kinh nghiệm! Những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự 
sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành 
sự. Chúng ta mới biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư 
hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta có thể thực hiện 
hành sự chưa được thực hiện hoặc có thể hủy bỏ hành sự đã được thực hiện,” 
rồi đã mau mau triệu tập hội chúng tỳ khưu ni và đã phục hồi cho tỳ khưu ni 
Caṇḍakāḷī.  
 

 
2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 

phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại 
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?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành 
sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại 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 đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Thullanandā khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan 
tâm đến ước muốn của nhóm lại 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 vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy:  
 

 
“Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và 

không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại 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, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là 
tội saṅghādisesa cần được tách riêng.”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo        Catutthasaṅghādiseso 

 

 

52

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito.  

 
Ukkhittā nāma āpattiyā adassane vā appaṭikamme vā appaṭinissagge vā 

ukkhittā.  

 
Dhammena vinayenā ’ti yena dhammena yena vinayena.  

 
Satthusāsanenā ’ti jinasāsanena buddhasāsanena.  

 
Anapaloketvā kārakasaṅghan ’ti kammakārakasaṅghaṃ anāpucchā.  

 
Anaññāya gaṇassa chandan ’ti gaṇassa chandaṃ ajānitvā, 

osāressāmī ’ti gaṇaṃ vā pariyesati sīmaṃ vā sammannati, āpatti dukkaṭassa. 
Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā pariyosāne 
āpatti saṅghādisesassa.  

 
Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  

 
Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.  

 
Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  

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

 
Dhammakamme dhammakammasaññā osāreti, āpatti saṅghādisesassa. 

Dhammakamme vematikā osāreti, āpatti saṅghādisesassa. Dhammakamme 
adhammakammasaññā osāreti, āpatti saṅghādisesassa. Adhammakamme 
dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti kammakārakasaṅghaṃ1 apaloketvā osāreti, gaṇassa chandaṃ 

jānitvā osāreti, vatte vattantiṃ osāreti, asante kammakārakasaṅghe osāreti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasaṅghādiseso.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kārakaṃ saṅghaṃ - Sīmu 2.  
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3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

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

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới.  
 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 
 

Theo Pháp, theo Luật: theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 
 

Theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư: theo lời giáo huấn của đấng 
Chiến Thắng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 
 

Khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự: khi chưa hỏi ý 
hội chúng đã làm hành sự. 
 

Không quan tâm đến ước muốn của nhóm: không biết đến ước 
muốn của nhóm. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ phục hồi” rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu 
ni) hoặc chỉ định ranh giới thì phạm tội dukkaṭa. Do lời đề nghị thì phạm tội 
dukkaṭa. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội thullaccaya. Khi 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

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

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

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

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

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

Vị ni phục hồi sau khi đã xin phép hội chúng thực hiện hành sự, phục hồi 
sau khi đã quan tâm đến ước muốn của nhóm, phục hồi vị ni đang thực hành 
các phận sự, phục hồi khi hội chúng thực hiện hành sự không còn tồn tại, vị 
ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều saṅghādisesa thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
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2. 5. PAÑCAMASAṄGHĀDISESO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī 
abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Manussā bhattagge sundarīnandaṃ 
bhikkhuniṃ passitvā avassutā avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā 
aggamaggāni bhojanāni denti. Sundarīnandā bhikkhunī yāvadatthaṃ 
bhuñjati, aññā bhikkhuniyo na cittarūpaṃ labhanti.  
 
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā sundarīnandā avassutā avassutassa purisapuggalassa 
hatthato khādanīyaṃ bhojanīyaṃ1 sahatthā paṭiggahetvā khādissati 
bhuñjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī 
avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ bhojanīyaṃ 
sahatthā paṭiggahetvā khādati bhuñjatī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave sundarīnandā 
bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ1 sahatthā paṭiggahetvā khādissati bhuñjissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā 
bhuñjeyya vā ayampi bhikkhunī paṭhāmāpattikaṃ dhammaṃ āpannā 
nissāraṇīyaṃ saṅghādisesan ”ti.  
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Avassutā nāma sārattā apekkhavatī2 paṭibaddhacittā.  
 
 

Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  
 
 

Purisapuggalo nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchāna-
gato viññū paṭibalo sārajjituṃ.  
  

                                                   
1 khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā - Ma.     2 apekkhavā - PTS. 
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2. 5. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA THỨ NĂM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarīnandā là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thấy tỳ khưu ni 
Sundarīnandā ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến tỳ khưu ni 
Sundarīnandā nhiễm dục vọng các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ khưu ni 
Sundarīnandā thọ thực được như ý thích. Các tỳ khưu ni khác nhận lãnh 
không được như ý.  
 
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại tự 
tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Sundarīnandā nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm 
từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại 
tự tay thọ nhận vật thực loại cứng loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rồi nhai và ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực loại cứng 
hoặc loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai hoặc ăn, vị 
tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội 
saṅghādisesa cần được tách riêng.”  
 
 
 

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

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

(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 
 
 

(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 
 
 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng bị dục chiếm 
ngự.  
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Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni udakadantapoṇaṃ ṭhapetvā 
avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 
 

Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni odano kummāso sattu maccho 
maṃsaṃ. Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti thullaccayassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati.  
 
 

Paṭhamāpattikan ’ti sahavatthajjhācārā āpajjati asamanubhāsanāya.  
 
 

Nissāraṇīyan ’ti saṅghamhā nissārīyati.  
 
 

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

Udakadantapoṇaṃ patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Ekato avassute khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti thullaccayassa.  
 
 

Ubhato avassute yakkhassa vā petassa vā paṇaḍakassa vā tiracchānagata-
manussaviggahassa vā hatthato khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā1 khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti 
thullaccayassa. Udakadantapoṇaṃ patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Ekato avassute khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti dukkaṭassa. Udakadantapoṇaṃ patigaṇhāti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti ubhato anavassutā honti, anavassuto ’ti jānantī patigaṇhāti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcama saṅghādiseso.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 ‘khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā’ ti Ma, Syā, PTS potthakesu nadissate. 
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Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực (mềm), nước và tăm xỉa 
răng, phần còn lại gọi là vật thực cứng. 
 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội 
thullaccaya. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

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

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

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

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

Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ nhận từ tay của Dạ-xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn 
hoặc loài thú đực dạng người thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội thullaccaya. Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn” rồi thọ nhận thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị ni thọ nhận nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkaṭa.  
 
 

Cả hai không nhiễm dục vọng, trong khi biết rằng: ‘Là người nam không 
nhiễm dục vọng’ rồi thọ nhận, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.”  

Điều saṅghādisesa thứ năm. 
 

--ooOoo-- 




