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4. 8. KUMĀRĪBHŪTAVAGGO 
 

4. 8. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnavīsati-
vassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpenti. Tā akkhamā honti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannānaṃ sārīrikānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsikajātikā honti.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ 
vuṭṭhāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo 
ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpessanti? Ūnavīsativassā1 bhikkhave, 
kumāribhūtā akkhamā hoti sītassa uṇhassa ―pe― pāṇaharānaṃ 
anadhivāsikajātikā hoti. Vīsativassā ca kho bhikkhave kumārībhūtā khamā 
hoti sītassa uṇhassa ―pe― pāṇaharānaṃ anadhivāsikajātikā hoti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Ūnavīsativassaṃ nāma appattavīsativassā.  
 

Kumārībhūtā nāma sāmaṇerī vuccati.  
 

Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  
 

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

                                                   
1 ūnavīsativassā hi - Syā.  



 

 315

 
 

4. 8. PHẨM THIẾU NỮ:  
 

4. 8. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ chưa 
đủ hai mươi tuổi. Các cô ấy không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài 
bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các 
cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó 
chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi.  
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 
hai mươi tuổi?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp 
độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi vậy? 
Này các tỳ khưu, thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu 
đựng đối với sự lạnh, sự nóng, ―(như trên)― có khuynh hướng không cam 
chịu (các cảm thọ) ... chết người (thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Này các tỳ 
khưu, thiếu nữ đã đủ hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự 
nóng, ―(như trên)― có khuynh hướng cam chịu (các cảm thọ) ... chết người 
(thuộc về cơ thể đã sanh khởi). Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ 
biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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

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

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

Thiếu nữ nghĩa là sa di ni được đề cập đến.  
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

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

Paripuṇṇavīsativassāya ūnavīsativassātisaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Paripuṇṇavīsativassāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Paripuṇṇavīsativassāya 
paripuṇṇasaññā, anāpatti.  
 
 

Anāpatti ūnavīsativassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, paripuṇṇavīsati-
vassaṃ paripuṇṇasaññā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 8. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paripuṇṇa-
vīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ 
vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti avyattā, na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ vā.  
 
 
 

Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve 
vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ 
dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti.  
 
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu 
dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave aṭṭhārasavassāya kumārībhūtāyā 
dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ dātuṃ. “ Evañca pana 
bhikkhave dātabbā. Tāya aṭṭhārasavassāya kumārībhūtāya saṅghaṃ 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhunīnaṃ pāde 
vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā evamassa vacanīyo: ahaṃ 
ayye itthannāmā itthannāmāya ayyāya aṭṭhārasavassā kumārībhūtā saṅghaṃ 
dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ yācāmīti. Dutiyampi 
yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho 
ñāpetabbo:  
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Khi chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị ni tiếp 
độ thì phạm tội pācittiya. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, vị ni 
tiếp độ thì phạm tội dukkaṭa. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là đã 
tròn đủ, vị ni tiếp độ thì vô tội.  
 

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

Vị ni (lầm) tưởng là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) chưa đủ hai mươi 
tuổi, vị ni nhận biết là đã tròn đủ rồi tiếp độ (thiếu nữ) đã tròn đủ hai mươi 
tuổi, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 8. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng 
phép hay không đúng phép.  
 
 

Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

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

 
3. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 

aṭṭhārasavassā kumārībhūtā saṅghaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhāsammutiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya aṭṭhārasavassāya 
kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhāsammutiṃ deti. Yassā 
ayyāya khamati itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumārībhūtāya dve 
vassasāni chasu dhammesu sikkhāsammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa. Yassā 
nakkhamati, sā bhāseyya.  
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmāya aṭṭhārasavassāya kumārībhūtāya dve 

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

 
4. Sā aṭṭhāravassā kumārībhūtā ‘evaṃ vadehī ’ti vattabbā: Pāṇātipātā 

veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmi. ―pe― 
Vikālabhojanā veramaṇiṃ dve vassāni avītikkamasamādānaṃ samādiyāmī 
”ti. Atha kho tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā dubharatāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

 
“Yā pana bhikkhunī paripuṇṇa vīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve 

vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  
 

 
5. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

 

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

 

 
Paripuṇṇavīsativassā nāma pattavīsativassā.  

 

 
Kumārībhūtā nāma sāmaṇerī vuccati.  

 

 
Dve vassānī ’ti dve saṃvaccharāni.  
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2. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là thiếu nữ mười tám tuổi 
thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp 
thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô ni tên (như vầy) là 
thiếu nữ mười tám tuổi. Đây là lời đề nghị. 
 
 

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

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

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

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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. 
 
 

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

Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến.  
 
 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
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Asikkhitasikkhā nāma sikkhā vā na dinnā hoti dinnā vā sikkhā kupitā.  
 
 
 

Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasammādeyya.  
 
 
 
 

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

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

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. Adhamma-
kamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme adhammakamma-
saññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

Anāpatti paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā 
”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 8. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpenti. Bhikkhuniyo 
evamāhaṃsu: “Etha sikkhamānā, imaṃ jānātha, imaṃ detha, imaṃ 
āharatha, iminā attho, imaṃ kappiyaṃ karothā ”ti. Tā evamāhaṃsu: “Na 
mayaṃ ayye sikkhamānā bhikkhuniyo mayan ”ti. 
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Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 
 
 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 
 
 

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

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

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkaṭa.  
 
 
 

Vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  
 

Điều học thứ hai. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 8. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ 
thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Này các cô ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí 
vật này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này 
thành đúng phép.” Các cô ni ấy đã nói như vầy: - “Này các ni sư, chúng tôi 
không phải là các cô ni tu tập sự. Chúng tôi là các tỳ khưu ni.”  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve 
vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ 
vuṭṭhāpessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 

bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpessanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave paripuṇṇavīsativassāya 
kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya 
vuṭṭhānasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā. Tāya 
paripuṇṇavīsativassāya kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhāya saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
bhikkhunīnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjalimpaggahetvā 
evamassa vacanīyo: “Ahaṃ ayye, itthannāmā itthannāmāya ayyāya 
paripuṇṇavīsativassā kumārībhūtā dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācāmī ”ti. Dutiyampi 
yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā. Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho 
ñāpetabbo:  
 

 
3. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 

paripuṇṇavīsativassā kumārībhūtā dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhā saṅghaṃ vuṭṭhānasammutiṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumārībhūtāya 
dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāyā vuṭṭhānasammutiṃ dadeyya. 
Esā ñatti.  
 

 
4. Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmāya ayyāya paripuṇṇa-

vīsativassā kumārībhūtā dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā 
saṅghaṃ vuṭṭhānasammitiṃ yācati. Saṅgho itthannāmāya paripuṇṇa-
vīsativassāya kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya 
vuṭṭhānasammutiṃ deti. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya paripuṇṇa-
vīsativassāya kumārībhūtāya dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya 
vuṭṭhānasammutiyā dānaṃ, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā bhāseyya.  
 

 
Dinnā saṅghena itthannāmāya paripuṇṇavīsativassāya kumārībhūtāya 

dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya vuṭṭhānasammuti. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
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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 các tỳ khưu ni lại tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 
hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng chấp thuận?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 

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

3. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên 
(như vầy) thuộc về đại đức ni tên (như vầy) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (giờ) thỉnh cầu 
hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni tên 
(như vầy) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đề nghị. 
 

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

Sự chấp thuận về việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô ni tên 
(như vầy) là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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5. Atha kho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā 
dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni 
chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

6. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Paripuṇṇavīsativassā nāma pattavīsativassā.  

 
Kumārībhūtā nāma sāmaṇerī vuccati.  

 
Dve vassānī ’ti dve saṃvaccharāni.  

 
Sikkhitasikkhā nāma chasu dhammesu sikkhitasikkhā.  

 
Asammatā nāma ñattidutiyena kammena vuṭṭhānasammuti na dinnā 

hoti.  

 
Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  

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

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

 
Dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti, āpatti pācittiyassa. 

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

 
Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. 

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

 
Anāpatti paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu 

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

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni          Phẩm Thiếu Nữ - Điều Pācittiya 73 

 325

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

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp 
thuận thì phạm tội pācittiya.”  
 

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. 
 

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

Thiếu nữ nghĩa là vị sa di ni được đề cập đến.  
 

Hai năm: (thời hạn) hai năm. 
 

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

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

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 

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

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

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp thuận, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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4. 8. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ūnadvādasa-
vassā vuṭṭhāpenti. Tā bālā honti avyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ 
vā. Saddhivihāriniyopi bālā honti avyattā na jānanti kappiyaṃ vā akappiyaṃ 
vā. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, bhikkhuniyo ūnadvādasavassā vuṭṭhāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī ūnadvādasavassā vuṭṭhāpeyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 
 

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

Ūnadvādasavassā nāma appattadvādasavassā.  
 
 
 

Vuṭṭhāpeyyā ’ti upasampādeyya.  
 
 
 

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

Anāpatti paripuṇṇadvādasavassā vuṭṭhāpeti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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4. 8. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tiếp độ khi 
chưa đủ mười hai năm (thâm niên). Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh 
nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các vị ni đệ tử 
cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ khi chưa đủ 
mười hai năm (thâm niên)?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên), có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ khi chưa đủ mười hai 
năm (thâm niên) vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) 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. 
 
 

Chưa đủ mười hai năm (thâm niên) nghĩa là chưa đạt đến mười hai 
năm (tỳ khưu ni). 
 
 

Tiếp độ: cho tu lên bậc trên.  
 
 

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

Vị ni tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm (thâm niên), vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 




