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4. 6. ĀRĀMAVAGGO 
 

4. 6. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū 
gāmakāvāse ekacīvarā cīvarakammaṃ karonti. Bhikkhuniyo anāpucchā 
ārāmaṃ pavisitvā yena te bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu. Bhikkhū ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ 
pavisissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo anāpucchā 
ārāmaṃ pavisissantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo anāpucchā ārāmaṃ 
pavisissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī anāpucchā ārāmaṃ paviseyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

2. Tena kho pana samayena te bhikkhū tamhā āvāsā pakkamiṃsu. 
Bhikkhuniyo ‘ayyā pakkantā ’ti ārāmaṃ nāgamiṃsu.1 Atha kho te bhikkhū 
punadeva taṃ āvāsaṃ paccāgacchiṃsu. Bhikkhuniyo ‘ayyā āgatā ’ti āpucchā 
ārāmaṃ pavisitvā yena te bhikkhū tena upasaṅkamiṃsu. Upasaṅkamitvā te 
bhikkhū abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho tā 
bhikkhuniyo te bhikkhū etadavocuṃ: “Kissa tumhe bhaginiyo ārāmaṃ neva 
sammajjittha, na pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpitthā ”ti. “Bhagavatā 
ayyā sikkhāpadaṃ paññattaṃ2 ‘na anāpucchā ārāmo pavisitabbo ’ti. Tena 
mayaṃ na āgamimhā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Anujānāmi bhikkhave santaṃ bhikkhuṃ āpucchā ārāmaṃ pavisituṃ. 
Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ paviseyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 nāgamaṃsu - Ma, Syā, PTS.      2 paññattaṃ hoti - PTS.  
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4. 6. PHẨM TU VIỆN:  
 

4. 6. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ở trú xứ là thôn 
làng chỉ mặc có một y đang làm công việc may y. Các tỳ khưu ni khi chưa hỏi 
ý đã đi vào tu viện rồi đi đến gặp các tỳ khưu ấy. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý lại đi 
vào tu viện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu viện 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 hỏi ý mà đi vào tu viện thì phạm tội 
pācittiya.”  
 
 

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

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy đã rời khỏi trú xứ ấy. Các tỳ khưu ni 
(nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi khỏi” nên đã không đi đến tu viện. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã quay trở lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ 
rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” nên đã hỏi ý rồi đi vào tu viện và đã đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu ấy rồi đứng ở một 
bên. Các vị tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang đứng một bên điều 
này: - “Này các sư tỷ, tại sao các vị lại không quét tu viện cũng không đem lại 
nước uống nước rửa?” - “Thưa các ngài đại đức, điều học đã được đức Thế 
Tôn quy định rằng: ‘Khi chưa hỏi ý không được đi vào tu viện;’ vì thế chúng 
tôi đã không đến.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào tu viện sau khi hỏi ý vị tỳ khưu hiện 
diện. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện mà đi vào tu viện 
thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
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3. Tena kho pana samayena te bhikkhū tamhā āvāsā pakkamitvā 
punadeva taṃ āvāsaṃ paccāgacchiṃsu. Bhikkhuniyo ‘ayyā pakkantā ’ti 
anāpucchā ārāmaṃ pavisiṃsu. Tāsaṃ kukkuccaṃ ahosi: “Bhagavatā 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ ‘na santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmo 
pavisitabbo ’ti. Mayañcamhā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ 
pavisimhā. Kacci nu kho mayaṃ pācittiyaṃ āpattiṃ āpannā ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā 

paviseyya pācittiyan ”ti.  

 
4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti aññe vā tassā ārocenti te vā ārocenti.  

 
Sabhikkhuko ārāmo nāma yattha bhikkhū rukkhamūlepi vasanti.  

 
Anāpucchā ārāmaṃ paviseyyā ’ti bhikkhuṃ vā sāmaṇeraṃ vā 

ārāmikaṃ vā anāpucchā parikkhittassa ārāmassa parikkhepaṃ 
atikkāmentiyā, āpatti pācittiyassa, aparikkhittassa ārāmassa upacāraṃ 
okkamantiyā, āpatti pācittiyassa.  

 
Sabhikkhuke sabhikkhukasaññā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ 

pavisati, āpatti dukkaṭassa. Sabhikkhūke vematikā santaṃ bhikkhuṃ 
anāpucchā ārāmaṃ pavisati, āpatti dukkaṭassa. Sabhikkhūke 
abhikkhūkasaññā santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā ārāmaṃ pavisati, ānāpatti.  

 
Abhikkhuke sabhikkhukasaññā, āpatti dukkaṭassa. Abhikkhuke 

vematikā, āpatti dukkaṭassa. Abhikkhuke abhikkhukasaññā, ānāpatti.  

 
Anāpatti santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, asantaṃ bhikkhuṃ 

anāpucchā pavisati, sīsānulokikā1 gacchati, yattha bhikkhuniyo sannipatitā 
honti tattha gacchati, ārāmena maggo hoti, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, 
―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 sīsānulomikā - Sī 2. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ấy sau khi đi khỏi trú xứ ấy đã quay trở 
lại trú xứ ấy lần nữa. Các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã đi đến” 
nên đã đi vào tu viện khi chưa hỏi ý. Sự ngần ngại đã khởi lên cho các vị ni 
ấy: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu 
hiện diện không được đi vào tu viện;’ và chúng ta khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu 
hiện diện mà đã đi vào tu viện, phải chăng chúng ta đã phạm tội pācittiya?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(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 tu viện có tỳ khưu, chưa hỏi ý lại đi vào 
thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ni ấy, 
hoặc các vị (tỳ khưu) ấy thông báo. 
 

Tu viện có tỳ khưu nghĩa là nơi nào có các tỳ khưu cư ngụ cho dù ở gốc 
cây.  
 

Chưa hỏi ý lại đi vào tu viện: khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hoặc vị sa di 
hoặc người phụ việc chùa, trong khi vượt qua hàng rào của tu viện được rào 
lại vị ni phạm tội pācittiya. Trong khi đi vào vùng phụ cận của tu viện không 
được rào lại vị ni phạm tội pācittiya.  
 

Nơi có tỳ khưu, nhận biết là có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý 
vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pācittiya. Nơi có tỳ khưu, có sự hoài nghi, 
vị ni đi vào tu viện khi chưa hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội dukkaṭa. 
Nơi có tỳ khưu, (lầm) tưởng không có tỳ khưu, vị ni đi vào tu viện khi chưa 
hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện thì vô tội. 
 

Nơi không có tỳ khưu, (lầm) tưởng là có tỳ khưu, phạm tội dukkaṭa. Nơi 
không có tỳ khưu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Nơi không có tỳ khưu, 
nhận biết là không có tỳ khưu thì vô tội. 
 

Vị ni đi vào khi đã hỏi ý vị tỳ khưu hiện diện, khi không có vị tỳ khưu hiện 
diện vị ni đi vào không hỏi ý, vị ni đi nhìn theo đầu (các vị ni đi vào trước), vị 
ni đi vào nơi các tỳ khưu ni đang tụ hội, con đường băng ngang qua tu viện, 
vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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4. 6. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā mahāvane viharati kūṭāgārasālāyaṃ. 
Tena kho pana samayena āyasmato upālissa upajjhāyo āyasmā kappitako 
susāne viharati. Tena kho pana samayena chabbaggiyānaṃ bhikkhunīnaṃ 
mahantatarā1 bhikkhunī kālakatā2 hoti. Chabbaggiyā bhikkhuniyo taṃ 
bhikkhuniṃ nīharitvā āyasmato kappitakassa vihārassa avidūre jhāpetvā3 
thūpaṃ katvā gantvā tasmiṃ thūpe rodanti. Atha kho āyasmā kappitako 
tena saddena ubbāḷho taṃ thūpaṃ bhinditvā pakiresi.4 Chabbaggiyā 
bhikkhuniyo ‘iminā kappitakena amhākaṃ ayyāya thūpo bhinno handa taṃ 
ghātemā ’ti mantesuṃ. Aññatarā bhikkhunī ayasmato upālissa etamatthaṃ 
ārocesi. Āyasmā upāli āyasmato kappitakassa etamatthaṃ ārocesi. Atha kho 
āyasmā kappitako vihārā nikkhamitvā nilīno acchi. Atha kho chabbaggiyā 
bhikkhuniyo yenāyasmato kappitakassa vihāro tenupasaṅkamiṃsu. 
Upasaṅkamitvā āyasmato kappitakassa vihāraṃ pāsāṇehi ca leḍḍūhi ca 
ottharāpetvā ‘mato kappitako ’ti pakkamiṃsu.  
 
 

 
2. Atha kho āyasmā kappitako tassā rattiyā accayena pubbanhasamayaṃ 

nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya vesāliṃ piṇḍāya pāvisi. Addasaṃsu kho 
chabbaggiyā bhikkhuniyo āyasmantaṃ kappitakaṃ piṇḍāya carantaṃ. 
Disvāna evamāhaṃsu: “Ayaṃ kappitako jīvati. Ko nu kho amhākaṃ mantaṃ 
saṃharī ”ti? Assosuṃ kho chabbaggiyā bhikkhuniyo: “Ayyena kira upālinā 
amhākaṃ manto saṃhaṭo ”ti? Tā āyasmantaṃ upāliṃ akkosiṃsu: “Kathaṃ 
hi nāma ayaṃ kāsāvaṭo malamajjano nihīnajacco amhākaṃ mantaṃ 
saṃharissatī ”ti?  
 

 
 

3. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo ayyaṃ upāliṃ akkosissantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo upāliṃ akkosantī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo upāliṃ akkosissantī ”ti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

 
“Yā pana bhikkhunī bhikkhuṃ akkoseyya vā paribhāseyya vā 

pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 mahattarā - Ma, Syā; mahatarā - PTS.    3 taṃ jhāpetvā - Syā. 
2 kālaṅkatā - Ma, PTS.      4 vippakiresi - Syā. 
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4. 6. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Upāli là đại đức 
Kappitaka ngụ ở mộ địa. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni trưởng thượng của các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư qua đời. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đưa (thi 
thể) vị tỳ khưu ni ấy đi, thiêu xác ấy, và đã làm bảo tháp ở nơi không xa trú 
xá của đại đức Kappitaka, rồi thường đi đến nơi bảo tháp ấy khóc lóc. Khi ấy, 
đại đức Kappitaka bị quấy rầy bởi tiếng khóc ấy nên đã đập vỡ bảo tháp ấy 
rồi phân tán. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã hội ý rằng: - “Kappitaka này đã 
phá vỡ bảo tháp của ni sư chúng ta, chúng ta hãy giết lão đi.” Có vị tỳ khưu ni 
nọ đã kể lại sự việc ấy cho đại đức Upāli. Đại đức Upāli đã đã kể lại sự việc ấy 
cho đại đức Kappitaka. Khi ấy, đại đức Kappitaka đã rời khỏi trú xá rồi ẩn 
nấp chờ đợi. Sau đó, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi đến trú xá của đại đức 
Kappitaka, sau khi đến đã làm cho trú xá của đại đức Kappitaka bị bao trùm 
bởi những hòn đá và đất cục rồi bỏ đi (nghĩ rằng): “Kappitaka đã chết!”  
 
 
 
 
 

2. Sau đó khi trải qua đêm ấy, vào buổi sáng đại đức Kappitaka đã mặc y 
cầm y bát đi vào thành Vesālī để khất thực. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
nhìn thấy đại đức Kappitaka đang đi khất thực, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Kappitaka này còn sống. Vậy ai đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta?” Các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã nghe được rằng: “Nghe nói kế hoạch của chúng ta 
đã bị tiết lộ bởi ngài đại đức Upāli.” Các vị ni ấy đã sỉ vả đại đức Upāli rằng: - 
“Tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế 
hoạch của chúng tôi?”  
 
 
 
 
 

3. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả ngài đại 
đức Upāli?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư sỉ vả Upāli, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả Upāli 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 sỉ vả hoặc chửi rủa tỳ khưu thì phạm tội pācittiya.”  
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4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Bhikkhun ’ti upasampannaṃ.  

 
Akkoseyya vā ’ti dasahi vā akkovatthūhi akkosati etesaṃ vā aññatarena 

āpatti pācittiyassa.  

 
Paribhāseyya vā ’ti bhayaṃ upadaṃseti, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampanne upasampannasaññā akkosati vā paribhāsati vā, āpatti 

pācittiyassa. Upasampanne vematikā akkosati vā paribhāsati vā, āpatti 
pācittiyassa. Upasampanne anupasampannasaññā akkosati vā paribhāsati 
vā, āpatti pācittiyassa.  

 
Anupasampannaṃ akkosati vā paribhāsati vā, āpatti dukkaṭassa. 

Anupasampanne upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne anupasampannasaññā, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanī 

purekkhārāya, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 6. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī 
bhaṇḍanakārikā hoti kalahakārikā vivādakārikā bhassakārikā saṅghe 
adhikaraṇakārikā. Thullanandā bhikkhunī tassa kamme kayiramāne1 
paṭikkoseti. Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī gāmakaṃ 
agamāsi kenacideva karaṇīyena. Atha kho bhikkhunīsaṅgho ‘thullanandā 
bhikkhunī pakkantā ’ti caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ āpattiyā adassane ukkhipi. 
Thullanandā bhikkhunī gāmake taṃ karaṇīyaṃ tīretvā punadeva sāvatthiṃ 
paccāgañchi.2 Caṇḍakāḷī bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā āgacchantiyā 
neva āsanaṃ paññāpesi, na pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipi, na paccugganvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi, na pānīyena āpucchi. 
Thullanandā bhikkhunī caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavoca:  

                                                   
1 karīyamāne - Ma; kariyamāne - Syā, PTS.   2 paccāgacchi - Ma, Syā, PTS. 
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4. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  
 

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

Tỳ khưu: là người nam đã tu lên bậc trên. 
 

(Hoặc) sỉ vả: vị sỉ vả theo mười nền tảng của sự sỉ vả1 hoặc với bất cứ 
điều nào của những điều này thì phạm tội pācittiya.  
 

Hoặc chửi rủa: vị gây ra sự sợ hãi thì phạm tội pācittiya.  
 

 Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả 
hoặc chửi rủa thì phạm tội pācittiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì phạm tội pācittiya. Người nam đã tu 
lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Vị sỉ vả hoặc chửi rủa người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkaṭa. Người nam chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkaṭa. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 6. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī là 
người tạo ra các sự xung đột, là người tạo ra các sự cãi cọ, là người tạo ra các 
sự tranh luận, là người tạo ra các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và là người tạo 
ra các sự tranh tụng trong hội chúng. Trong khi hành sự đang được thực thi 
đối với vị ni ấy, tỳ khưu ni Thullanandā phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã đi vào làng vì công việc cần làm nào đó. 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 trở về lại 
thành Sāvatthī. Trong khi tỳ khưu ni Thullanandā đi về, tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī 
đã không sắp xếp chỗ ngồi, 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:  

                                                   
1 Xem điều pācittiya 2 của tỳ khưu (Phân Tích Giới Tỳ khưu tập 2, TTPV tập 02). 
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“Kissa tvaṃ ayye mayi 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 kāci paṭivattā ’ti1 āpattiyā 
adassane ukkhipiṃsū ”ti. Thullanandā bhikkhunī ‘bālā etā avyattā etā netā2 
jānanti kammaṃ vā kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ 
vā ’ti caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsi.3  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāsissatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ 
paribhāsī ”ti?4 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ 
paribhāsissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāseyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Caṇḍīkatā nāma kodhanā vuccati.  
 
 

Gaṇo nāma bhikkhunīsaṅgho vuccati.  
 
 

Paribhāseyyā ’ti ‘bālā etā avyattā etā, netā jānanti kammaṃ vā 
kammadosaṃ vā kammavipattiṃ vā kammasampattiṃ vā ’ti paribhāsati, 
āpatti pācittiyassa. Sambahulā bhikkhuniyo vā ekabhikkhuniṃ5 vā 
anusampannaṃ vā paribhāsati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanī 
purekkhārāya, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
                                                   
1 pativattāni - Ma.   3 paribhāsati - Syā.   
2 n’ eva - PTS.   4 paribhāsatī ti - Ma, Syā. 5 ekaṃ bhikkhuniṃ - Ma. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni             Phẩm Tu Viện - Điều Pācittiya 53 

 265

- “Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô lại 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 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 bị kích động đã chửi rủa nhóm rằng: “Những cô ấy 
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.”  
 

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 bị kích động rồi chửi rủa 
nhóm?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā bị 
kích động rồi chửi rủa 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 tỳ khưu ni Thullanandā bị kích động rồi chửi rủa 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 bị kích động rồi chửi rủa nhóm thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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

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

Bị kích động nghĩa là sự giận dữ được đề cập đến. 
 

Nhóm nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 
 

Chửi rủa: vị ni chửi rủa rằng: “Những cô ấy 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” thì phạm tội 
pācittiya. Vị ni chửi rủa nhiều vị tỳ khưu ni hoặc một vị tỳ khưu ni hoặc 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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4. 6. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo 
bhikkhuniyo nimantetvā bhojesi. Bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā ñātikulāni 
gantvā ekaccā bhuñjiṃsu ekaccā piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho so 
brāhmaṇo paṭivissake etadavoca: “Bhikkhuniyo mayā ayyā santappitā. Etha 
tumhepi santappessāmī ”ti. Te evamāhaṃsu: “Kiṃ tvaṃ ayye1 amhe 
santappessasi? Yāpi tayā nimantitā tāpi amhākaṃ gharāni āgantvā ekaccā 
bhuñjiṃsu ekaccā piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsū ”ti?  

 
2. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma 

bhikkhuniyo amhākaṃ ghare bhuñjitvā aññatra bhuñjissanti na cāhaṃ 
paṭibalo yāvadatthaṃ dātun ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa 
brāhmaṇassa ujjhāyantassa khīyantassa vipācentasasa. Yā tā bhikkhuniyo 
appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhuniyo bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī nimantitā vā pavāritā vā khādanīyaṃ vā 

bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Nimantitā nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññatarena bhojanena 

nimantitā.  

 
Pavāritā nāma asanaṃ paññāyati bhojanaṃ paññāyati hatthapāse ṭhitā 

abhiharati paṭikkhepo paññāyati.  

 
Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāguṃ yāmakālikaṃ 

sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  

 
Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni odano kummāso sattu maccho 

maṃsaṃ.  

                                                   
1 ayyo - Ma, PTS; ayya - Syā. 
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4. 6. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
đã thỉnh mời và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu ni. Khi thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm), các tỳ khưu ni đã đi đến các gia đình thân quyến 
rồi một số vị ni đã thọ thực, một số vị ni đã nhận lấy đồ khất thực rồi đi. Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ 
khưu ni đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” 
Những người ấy đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng 
chúng tôi không? Ngay cả những vị ni đã được ông thỉnh mời lại còn đi đến 
các nhà của chúng tôi, một số vị ni đã thọ thực, một số vị ni đã nhận lấy đồ 
khất thực rồi đi.”  
 

2. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni sau khi thọ thực ở nhà của chúng tôi lại còn thọ thực ở nơi 
khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay 
sao?” Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ 
chối (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) lại thọ 
thực ở nơi khác 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 đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực dâng 
thêm) lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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

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

Đã được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời với loại vật thực nào đó 
của năm loại vật thực. 
 

Đã từ chối (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên và sự 
khước từ được ghi nhận. 
 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt.  
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‘Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre 
ajjhohāre, āpatti pācittiyassa.1  

 
Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya patigaṇhāti, āpatti 

dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti nimantitā appavāritā, yāguṃ pivati, sāmike apaloketvā bhuñjati, 

yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
  

4. 6. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
sāvatthiyaṃ aññatarissā visikhāya piṇḍāya caramānā yena aññataraṃ kulaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho te manussā 
taṃ bhikkhuniṃ bhojetvā etadavocuṃ: “Aññāpi ayye bhikkhuniyo 
āgacchantū ”ti. Atha kho sā bhikkhunī ‘kathaṃ hi nāma2 bhikkhuniyo 
nāgaccheyyun ’ti bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca: “Amukasmiṃ ayye 
okāse vāḷā sunakhā caṇḍo baḷivaddo cikkhallo okāso, mā kho tattha 
agamitthā ”ti. Aññatarāpi bhikkhunī tassā visikhāya piṇḍāya caramānā yena 
taṃ kulaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho 
te manussā taṃ bhikkhuniṃ bhojetvā etadavocuṃ: “Kissa ayye bhikkhuniyo 
na āgacchantī ”ti?  
 

2. Atha kho sā bhikkhunī tesaṃ manussānaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī kulaṃ 
maccharāyissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhunī kulaṃ 
maccharāyatī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhunī kulaṃ maccharāyissati? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī kulamaccharinī assa pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

                                                   
1 Nimantite nimantitasaññā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā āpatti 
pācittiyassa. Nimantite vematikā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā 
āpatti pācittiyassa. Nimantite animantitasaññā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā 
bhuñjati vā āpatti pācittiyassa - Machasaṃ. (Maramma chaṭṭhasaṅgītipiṭake yeva dissate). 
2 kathaṃ aññā - Syā. 
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(Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.1  
 

Vị ni nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội dukkaṭa. 
  

Vị ni đã được thỉnh mời nhưng chưa từ chối (vật thực dâng thêm), vị ni 
uống cháo, vị ni hỏi trước các chủ nhân rồi thọ thực, vị ni thọ dụng vật dùng 
đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị ni 
bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 6. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong 
lúc đi khất thực ở con đường nọ trong thành Sāvatthī đã đi đến gia đình nọ, 
sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, những 
người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vị tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: - 
“Thưa ni sư, luôn cả các tỳ khưu ni khác hãy đi đến.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
(nghĩ rằng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác không đi đến?” nên khi đi 
đến gặp các tỳ khưu ni đã nói điều này: - “Này các ni sư, ở chỗ đàng kia chó 
thì dữ tợn, bò thì hung bạo, là khu vực đầm lầy, chớ có đi đến chỗ ấy.” Có vị 
tỳ khưu ni khác trong khi đi khất thực ở con đường ấy cũng đã đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, 
những người ấy sau khi dâng bữa ăn đến vị tỳ khưu ni ấy rồi đã nói điều này: 
- “Thưa ni sư, tại sao các tỳ khưu ni khác không đi đến?”  
 

2. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao vị tỳ khưu ni lại bỏn xẻn 
về gia đình?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni bỏn xẻn 
về gia đình, 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 
bỏn xẻn về gia đình 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 bỏn xẻn về gia đình thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

                                                   
1 Lời dịch Việt của cước chú Pāḷi ở trang đối diện: Khi đã được thỉnh mời, nhận biết là đã 
được thỉnh mời, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. 
Khi đã được thỉnh mời, có sự hoài nghi, vị ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
thì phạm tội pācittiya. Khi đã được thỉnh mời, (lầm) tưởng là chưa được thỉnh mời, vị ni 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. 
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Kulaṃ nāma cattāri kulāni: khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ vessakulaṃ 
suddakulaṃ.  
 

Maccharinī assā ’ti ‘kathaṃ bhikkhuniyo nāgaccheyyun ’ti 
bhikkhunīnaṃ santike kulassa avaṇṇaṃ bhaṇati,1 āpatti pācittiyassa. 
Kulassa vā santike bhikkhunīnaṃ avaṇṇaṃ bhaṇati, āpatti pācittiyassa.  

 
Anāpatti kulaṃ na maccharāyantī santaṃ yeva ādīnavaṃ ācikkhati, 

ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 6. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo 
gāmakāvāse vassaṃ vutthā sāvatthiṃ agamaṃsu. Bhikkhuniyo tā 
bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Katthayyāyo vassaṃ vutthā kacci ovādo iddho 
ahosī ”ti? “Natth’ ayye tattha bhikkhu, kuto ovādo iddho bhavissatī ”ti? Yā tā 
bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave, bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ vasissanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī abhikkhuke āvāse vassaṃ vaseyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Abhikkhuko āvāso nāma na sakkā hoti ovādāya vā saṃvāsāya vā 
gantuṃ.  
 

‘Vassaṃ vasissāmī ’ti senāsanaṃ paññāpeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhapeti2 pariveṇaṃ sammajjati, āpatti dukkaṭassa. Saha aruṇuggamanā, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti vassūpagatā bhikkhū pakkantā vā hoti vibbhantā vā kālakatā 
pakkhasaṅkantā vā, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 bhāsati - Ma, bhāsati - PTS.             2 upaṭṭhāpeti - PTS, Sīmu 1, Sīmu 2.  
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Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Là bỏn xẻn: vị ni (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các tỳ khưu ni khác 
không đi đến?” rồi nói xấu về gia đình trong sự hiện diện của các tỳ khưu ni 
thì phạm tội pācittiya. Vị ni nói xấu về các tỳ khưu ni trong sự hiện diện của 
gia đình thì phạm tội pācittiya.  
 

Trong khi không bỏn xẻn về gia đình vị ni giải thích về điều bất tiện đang 
hiện hữu, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 6. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Sāvatthī. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Chắc hẳn sự giáo giới đã có hiệu quả?” - 
“Này các ni sư, ở nơi ấy không có tỳ khưu, do đâu mà sự giáo giới sẽ có hiệu 
quả?” Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại sống mùa (an cư) mưa tại 
trú xứ không có tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại sống mùa (an cư) 
mưa tại trú xứ không có tỳ khưu? 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 mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu 
thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Trú xứ không có tỳ khưu nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc đồng cộng trú.  
 

Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ sống mùa (an cư) mưa” rồi sắp xếp chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng thì phạm tội dukkaṭa. Với sự mọc 
lên của mặt trời thì phạm tội pācittiya.  
 

Các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 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 học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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4. 6. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo 
gāmakāvāse vassaṃ vutthā sāvatthiṃ agamaṃsu. Bhikkhuniyo tā 
bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Katthayyāyo vassaṃ vutthā? Kattha1 
bhikkhusaṅgho pavārito ”ti? “Na mayaṃ ayye bhikkhusaṅghaṃ pavāremā 
”ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo vassaṃ vutthā bhikkhusaṅghaṃ 
nappavāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo vassaṃ 
vutthā bhikkhusaṅghaṃ nappavārentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo vassaṃ 
vutthā bhikkhusaṅghaṃ nappavāressanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī vassaṃ vutthā ubhato saṅghe tīhi ṭhānehi 
nappavāreyya diṭṭhena vā sutena vā parisaṃkāya vā pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 

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

Vassaṃ vutthā nāma purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ 
vutthā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi nappavāressāmi diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā ’ti dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 kacci - Syā, kattha ti padaṃ PTS potthake na dissate. 
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4. 6. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có nhiều tỳ khưu ni khi 
trải qua mùa (an cư) mưa ở chỗ trú xứ là thôn làng rồi đã đi đến thành 
Sāvatthī. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Các ni sư đã 
trải qua mùa (an cư) mưa ở đâu? Chắc hẳn đã thỉnh cầu1 nơi hội chúng tỳ 
khưu?” - “Này các ni sư, chúng tôi không có thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu.” Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa 
lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ khưu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu nơi 
hội chúng tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các 
tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa lại không thỉnh cầu nơi hội chúng tỳ 
khưu 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 trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh cầu ở cả 
hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

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

Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
thỉnh cầu ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống là do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì 
phạm tội pācittiya.  
 
 

Khi có nguy hiểm, sau khi tầm cầu nhưng không đạt được, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  

Điều học thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Tức là làm lễ Pavāraṇā (ND).  
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4. 6. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitvā chabbaggiyā bhikkhuniyo ovadanti. 
Bhikkhuniyo chabbaggiyā bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Etha’yye ovādaṃ 
gamissāmā ”ti. “Yampi1 mayaṃ ayye gaccheyyāma ovādassa kāraṇā ayyā 
chabbaggiyā idheva amhe2 ovadantī ”ti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ovādaṃ na gacchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ovādaṃ na gacchissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ovādāya vā na saṃvāsāya vā na gaccheyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 

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

Ovādo nāma aṭṭha garudhammā.  
 
 
 

Saṃvāsā nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā. ‘Ovādāya vā 
saṃvāsāya vā na gacchissāmī ’ti dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, 
gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 yaṃ hi - PTS.      2 idheva āgantvā amhe - Ma, Syā, PTS. 
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4. 6. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni rồi giáo giới các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi (nghe) giáo giới.” - “Này các ni 
sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài đại đức nhóm 
Lục Sư giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” Các tỳ khưu ni nào ít ham 
muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại không đi giáo giới?” ―(như trên)― “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư không đi giáo giới, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
không đi giáo giới 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 không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú 

thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

 

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

nghĩa này. 
 

 
Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. 

 

 
Việc đồng cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng 

(giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú,” khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội pācittiya.  
 

 
Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị tỳ khưu ni 

thứ nhì, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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4. 6. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo uposathampi 
na pucchanti ovādampi na yācanti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo uposathampi na pucchissanti ovādampi na 
yācissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na 
pucchanti ovādampi na yācantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo uposathampi na 
pucchissanti ovādampi na yācissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 
 
 

“Anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā bhikkhusaṅghato dve dhammā 
pacchāsiṃsitabbā uposathapucchakañca ovādūpasaṃkamanañca taṃ 
atikkāmentiyā pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Anvaddhamāsan ’ti anuposathikaṃ.  
 
 
 

Uposatho nāma dve uposathā cātuddasiko ca paṇṇarasiko ca.  
 
 
 

Ovādo nāma aṭṭhagaradhammā. Uposathampi na pucchissāmi ovādampi 
na yācissāmī ’ti dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, 
gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 6. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpesi. Atha kho so 
puriso taṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ upakkami. Sā vissaramakāsi. Bhikkhuniyo 
upadhāvitvā taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ ayye vissaramakāsī 
”ti? Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
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4. 6. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hỏi 
về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới. Các tỳ khưu phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng 
không thỉnh cầu sự giáo giới?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni không hỏi về 
lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới 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 vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu: việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới; nếu 
vượt quá hạn ấy thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

2. Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ Uposatha.  
 
 

Ngày lễ Uposatha nghĩa là có hai ngày lễ Uposatha: ngày mười bốn và 
ngày mười lăm.  
 
 

Việc giáo giới nghĩa là tám Trọng Pháp. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ không 
hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị tỳ khưu ni 
thứ nhì, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị 
ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 6. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ cùng 
người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới 
thân. Khi ấy, người nam ấy đã gắng sức để làm ô uế vị tỳ khưu ni. Vị tỳ khưu 
ni ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu ni đã chạy lại và đã nói với tỳ khưu ni ấy 
điều này: - “Này ni sư, vì sao cô đã kêu thét lên?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni.  
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Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ 
ekenekā bhedāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhunī 
pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpesī ”ti?1 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpessati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ vā ruhitaṃ2 vā 

anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā purisena saddhiṃ ekenekā 
bhedāpeyya vā phālāpeyya vā dhovāpeyya vā ālimpāpeyya vā 
bandhāpeyya vā mocāpeyya vā pācittiyan ”ti.  

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Pasākhaṃ nāma adhonābhi ubbhajāṇumaṇḍalaṃ.  

 
Jātan ’ti tattha jātaṃ.  

 
Gaṇḍo nāma yo koci gaṇḍo.  

 
Ruhitaṃ nāma yaṃ kiñci vaṇaṃ.3  

 
Anapaloketvā ’ti anāpucchā.  

 
Saṅgho nāma bhikkhunīsaṅgho vuccati.  

 
Gaṇo nāma sambahulā bhikkhuniyo vuccanti.  

 
Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū 

paṭibalo dūsetuṃ.  

 
Saddhin ’ti ekato.  

 
Ekenekā ’ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.  

 

                                                   
1 bhedāpetī ti - Ma, Syā.     
2 rudhitaṃ - Ma; rūhitaṃ - PTS;     3 vaṇo - PTS;  
   ruvitaṃ - Sīmu 1, Sīmu 2.       vaṇe - Sīmu 1, Sīmu 2, Sī 2. 
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Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với một 
nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân?” ―(như trên)― “Này các 
tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn 
mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân, 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 cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt 
nhọt phát sanh ở phần dưới thân 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 hoặc nhóm lại cùng 

người nam một nữ với một nam làm cho vỡ ra hoặc xẻ ra hoặc rửa ráy 
hoặc bôi thuốc hoặc băng lại hoặc tháo băng mụt nhọt hoặc vết loét phát 
sanh ở phần dưới thân thì phạm tội pācittiya.”  

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

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

nghĩa này. 

 
Ở phần dưới thân nghĩa là từ lỗ rún trở xuống từ đầu gối trở lên. 

 
Phát sanh: được sanh lên tại nơi ấy. 

 
Mụt nhọt nghĩa là bất cứ loại mụt nhọt nào. 

 
Vết loét nghĩa là bất cứ loại vết thương nào. 

 
Khi chưa xin phép: khi chưa hỏi ý. 

 
Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. 

 
Nhóm nghĩa là nhiều vị tỳ khưu ni được đề cập đến. 

 
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 làm ô uế.  

 
Cùng: cùng với. 

 
Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 
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Bhindā ’ti āṇāpeti āpatti dukkaṭassa. Bhinne, āpatti pācittiyassa. Phālehī 
’ti āṇāpeti āpatti dukkaṭassa. Phālite, āpatti pācittiyassa. Dhovā ’ti āṇāpeti 
āpatti dukkaṭassa. Dhovite1 āpatti pācittiyassa. Ālimpā ’ti āṇāpeti āpatti 
dukkaṭassa. Litte2 āpatti pācittiyassa. Bandhāhī ’ti3 āṇāpeti āpatti dukkaṭassa. 
Baddhe, āpatti pācittiyassa. Mocehī ’ti āṇāpeti āpatti dukkaṭassa. Mutte, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Anāpatti apaloketvā bhedāpeti vā phālāpeti vā dhovāpeti vā ālimpāpeti vā 
bandhāpeti vā mocāpeti vā, yā kāci viññū dutiyikā3 hoti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Ārāmavaggo chaṭṭho.  

 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Ārāmakkosa caṇḍī ca - bhuñjeyya kulamaccharī,  
 vassapavāraṇovādā - dve dhammā pasākhena cā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 dhote - Syā.    3 bhandhā ti - Syā.          4 yā kāci viññū dutiyā - Syā;  
2 ālitte - Syā.                 yo koci viññū dutiyo - PTS. 
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Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy làm vỡ ra” thì phạm tội dukkaṭa; khi đã bị vỡ thì 
phạm tội pācittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy xẻ ra” thì phạm tội dukkaṭa; khi 
đã được xẻ thì phạm tội pācittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy rửa” thì phạm tội 
dukkaṭa; khi đã được rửa thì phạm tội pācittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy bôi 
thuốc” thì phạm tội dukkaṭa; khi đã được bôi thuốc thì phạm tội pācittiya. Vị 
ni ra lệnh rằng: “Hãy băng lại” thì phạm tội dukkaṭa; khi đã được băng lại thì 
phạm tội pācittiya. Vị ni ra lệnh rằng: “Hãy tháo băng” thì phạm tội 
dukkaṭa; khi đã được tháo băng thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni bảo làm cho vỡ ra hoặc bảo xẻ ra hoặc bảo rửa hoặc bảo bôi thuốc 
hoặc bảo băng lại hoặc bảo tháo băng sau khi đã xin phép, có người nữ nào 
đó có trí suy xét là người nữ thứ nhì, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Tu viện, sự sỉ vả, và có sự giận dữ, thọ thực, bỏn xẻn về gia đình, (an cư) 
mùa mưa, lễ Pavāraṇā, sự giáo giới, hai việc, và với phần dưới thân.”  
 

--ooOoo-- 
 




