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5. PĀṬIDESANĪYĀ 
 

Ime kho panayyāyo aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.  
 

5. 1. PAṬHAMAPĀṬIDESANĪYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
sappiṃ viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjissanti? Kassa 
sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ viññāpetvā bhuñjissantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ 
viññāpetvā bhuñjantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ 
viññāpetvā bhuñjissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī sappiṃ viññāpetvā bhuñjeyya paṭidesetabbaṃ 
tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ ayye dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ 
pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti. Gilānapucchikā 
bhikkhuniyo gilānā bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Kacci ayye khamanīyaṃ kacci 
yāpanīyan ”ti? “Pubbe mayaṃ ayye sappiṃ viññāpetvā bhuñjāma. Tena no 
phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā paṭikkhittan ’ti kukkuccāyantā na 
viññāpema. Tena no na phāsu hotī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Anujānāmi bhikkhave gilānāya bhikkhuniyā sappiṃ viññāpetvā 
bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī agilānā sappiṃ viññāpetvā bhuñjeyya 
paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ ayye dhammaṃ āpajjiṃ 
asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī ”ti.  
 

4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  
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5. CÁC ĐIỀU PĀṬIDESANĪYA:  
 

Bạch chư đại đức ni, tám điều pāṭidesanīya này được đưa ra đọc tụng. 
 

5. 1. ĐIỀU HỌC PĀṬIDESANĪYA 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 nhóm Lục Sư yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu ni lại yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 

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 nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ 
lỏng rồi thọ dụng?” ―nt― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu 
bơ lỏng rồi thọ dụng, 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 yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
―nt― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên thú 
nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không 
có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’”  
 

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

3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các ni sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, vị tỳ 
khưu ni ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy.’”  
 

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. 
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Agilānā nāma yassā vinā sappinā phāsu hoti.  
 

Gilānā nāma yassā vinā sappinā na phāsu hoti.  
 

Sappi nāma gosappi vā ajikāsappi vā māhisaṃ vā sappi.1 Yesaṃ 
maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi.  
 

Agilānā attano atthāya viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena 
bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 

Agilānā agilānasaññā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Agilānā vematikā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Agilānā gilānasaññā sappiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti gilānāya, gilānā hutvā viññāpetvā agilānā bhuñjati, gilānāya 
sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
ummattikāya, ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

5. 2-8.  
DUTIYA-AṬṬHAMAPĀṬIDESANĪYASIKKHĀPADAṂ 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
telaṃ viññāpetvā bhuñjanti. ―pe― madhuṃ viññāpetvā bhuñjanti. ―pe― 
phānitaṃ viññāpetvā bhuñjanti. ―pe― macchaṃ viññāpetvā bhuñjanti. 
―pe― maṃsaṃ viññāpetvā bhuñjanti. ―pe― khīraṃ viññāpetvā bhuñjanti. 
―pe― dadhiṃ viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjissanti? Kassa 
sampannaṃ na manāpaṃ, kassa sāduṃ na ruccatī ”ti? Assosuṃ kho 
bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjissantī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ 
viññāpetvā bhuñjissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

                                                   
1 mahiṃsasappi vā - Ma; mahisasappi vā - Syā.  
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Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 
 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 
 

Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ 
dụng).[*]  
 

Vị ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkaṭa. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pāṭidesanīya.  
 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ 
dụng thì phạm tội pāṭidesanīya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội pāṭidesanīya. Không bị bệnh, (lầm) 
tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng thì phạm tội 
pāṭidesanīya.  
 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  
 

Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị ni 
thọ dụng phần còn lại của vị ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni 
bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học Pāṭidesanīya thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

5. 2-8.  
ĐIỀU HỌC PĀṬIDESANĪYA THỨ HAI - THỨ TÁM:  

 
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 nhóm Lục Sư yêu cầu 
dầu ăn rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu 
đường mía rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu cá rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu thịt 
rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. ―nt― yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu ni lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa 
ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―nt― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông 
rồi thọ dụng?” ―nt― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu sữa 
đông rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―nt― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―nt― Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
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“Yā pana bhikkhunī dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya paṭidesetabbaṃ 
tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ ayye dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ 
pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti. Gilānapucchikā 
bhikkhuniyo gilānā bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Kacci ayye khamanīyaṃ kacci 
yāpanīyan ”ti? “Pubbe mayaṃ ayye dadhiṃ viññāpetvā bhuñjāma.1 Tena no 
phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā paṭikkhittan ’ti kukkuccāyantā na 
viññāpema. Tena no na phāsu hotī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Anujānāmi bhikkhave gilānāya bhikkhuniyā dadhiṃ viññāpetvā 
bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī agilānā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya 
paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ ayye dhammaṃ āpajjiṃ 
asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemī ”ti.  
 

4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Agilānā nāma yassā vinā dadhinā phāsu hoti. Gilānā nāma yassā vinā 
dadhinā na phāsu hoti. Telaṃ nāma tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ 
eraṇḍatelaṃ2 vasātelaṃ. Madhu nāma makkhikāmadhu. Phāṇitaṃ nāma 
ucchumhā nibbattaṃ. Maccho nāma odako vuccati. Maṃsaṃ nāma yesaṃ 
maṃsaṃ kappati tesaṃ maṃsaṃ. Khīraṃ nāma gokhīraṃ vā ajikākhīraṃ 
vā māhisakhīraṃ3 vā, yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ khīraṃ. Dadhiṃ 
nāma tesaññeva dadhiṃ.  
 

Agilānā attano atthāya viññāpeti, payoge dukkaṭaṃ. Paṭilābhena 
bhuñjissāmī ’ti paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Agilānā gilānasaññā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 

Agilānā agilānasaññā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Agilānā vematikā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Agilānā gilānasaññā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjati, āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.  

                                                   
1 bhuñjimhā - Ma.   2 eraṇḍakatelaṃ - PTS.  3 māhiṃsakhīraṃ - Ma. 
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“Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ khưu ni ấy nên 
thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, 
không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’”  
 

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

3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu ni bị bệnh. Các tỳ khưu ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các tỳ khưu ni bị bệnh điều này: - “Này các ni sư, sức 
khoẻ có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các ni sư, 
trước đây chúng tôi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được 
thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần 
ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng, vị tỳ 
khưu ni ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có ích lợi, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy.’”  
 

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. 
 

Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có sữa đông. 
Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có sữa đông. Dầu ăn 
nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây eraṇḍa, dầu 
từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa là được 
sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được đề cập đến. 
Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). Sữa 
tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi 
từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép (thọ dụng). 
Sữa đông nghĩa là sữa đông của chính các loài thú ấy.  
 

Vị ni không bị bệnh yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkaṭa. (Nghĩ rằng): “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pāṭidesanīya.  
 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ 
dụng thì phạm tội pāṭidesanīya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni yêu 
cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội pāṭidesanīya. Không bị bệnh, (lầm) 
tưởng là bị bệnh, vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng thì phạm tội 
pāṭidesanīya.  
 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  
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Anāpatti gilānāya, gilānā hutvā viññāpetvā agilānā bhuñjati, gilānāya 
sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
ummattikāya, ādikammikāyā ”ti.  

 
Aṭṭhamapāṭidesanīyasikkhāpadaṃ.  

 

--ooOoo-- 

 
5. Uddiṭṭhā kho ayyāyo aṭṭhapāṭidesanīyā dhammā. Tatthayyāyo 

pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

 
Pāṭidesanīyā niṭṭhitā. 

 

--ooOoo-- 

 
6. SEKHIYĀ  

 
Ime kho panayyāyo sekhiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
puratopi pacchatopi olambentī1 nivāsenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī1 
nivāsessanti, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo 
tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī1 
nivāsessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo 
puratopi pacchatopi olambentī1 nivāsentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo puratopi pacchatopi olambentī nivāsessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Parimaṇḍalaṃ nivāsessāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

3. Parimaṇḍalaṃ nivāsetabbaṃ nābhimaṇḍalaṃ jāṇumaṇḍalaṃ 
paṭicchādentiyā. Yā anādariyaṃ paṭicca purato vā pacchato vā olambentī1 
nivāseti, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantiyā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, 
―pe― ādikammikāyā ”ti.  

                                                   
1 olambentā - Syā, PTS, Sīmu 1, Sīmu 2. 
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Vị ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị ni 
thọ dụng phần còn lại của vị ni bị bệnh, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni 
bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học Pāṭidesanīya thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

5. Bạch chư đại đức ni, tám điều pāṭidesanīya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới 
im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Dứt các điều Pāṭidesanīya. 
 

--ooOoo-- 
 

6. CÁC ĐIỀU SEKHIYA:  
 

Bạch chư đại đức ni, các pháp sekhiyā này được đưa ra đọc tụng. 
 

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 nhóm Lục Sư quấn y 
(nội) lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại quấn y (nội) lòng thòng phía trước và 
phía sau giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe 
được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 

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 nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) 
lòng thòng phía trước và phía sau?” ―nt― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―nt― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại 
quấn y (nội) lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―nt― Và này các 
tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“‘Ta sẽ mặc y (nội) tròn đều’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

3. Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kín ở vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. Vị ni nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị ni không cố ý, khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
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1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
udake uccārampi passāvampi kheḷampi karonti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi 
kheḷampi karissanti, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti?1 Assosuṃ kho 
bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi 
kheḷampi karissantī ”ti? Atha kho bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi passāvampi 
kheḷampi karontī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo udake uccārampi 
passāvampi kheḷampi karissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 

“Na udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

4. Tena kho pana samayena gilānā bhikkhuniyo udake uccārampi 
passāvampi kheḷampi kātuṃ kukkuccāyanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi bhikkhave gilānāya bhikkhuniyā udake 
uccārampi passāvampi kheḷampi kātuṃ. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Na udake agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmī ’ti 
sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

5. Na udake agilānāya uccāro vā passāvo vā kheḷo vā kātabbā. Yā 
anādariyaṃ paṭicca udake agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karoti, 
āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantiyā, gilānāya, thalekato udakaṃ 
ottharati, āpadāsu, ummattikāya, khittacittāya, vedanaṭṭāya, ādikammikāyā 
”ti.  

Paṇṇarasamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 gihiniyo kāmabhoginiyo ti - Ma, Syā; gihikāmabhoginiyo ti - PTS, Sīmu. 
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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 nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước 
giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.  
 

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 nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước?” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã hỏi các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu 
tiện, và khạc nhổ ở trong nước, 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 đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước 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:  
 

“‘Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 

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

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bị bệnh ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện, 
và khạc nhổ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện, và khạc 
nhổ ở trong nước. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“‘Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi 
không bị bệnh’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

5. Vị ni không bệnh không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước. Vị ni nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị ni không cố ý, khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh, sau khi 
thực hiện trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni 
có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười lăm. 
 

--ooOoo--
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Uddiṭṭhā kho ayyāyo sekhiyā dhammā. Tatthayyāyo pucchāmi kaccittha 
parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Tatiyampi 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Sekhiyā niṭṭhitā. 
 

--ooOoo-- 
 

7. ADHIKARAṆASAMATHĀ  
 

Ime kho panayyāyo satta adhikaraṇasasamathā dhammā uddesaṃ 
āgacchanti.  
 
 
 

1. Uppannuppannānaṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya 
sammukhāvinayo dātabbo, sativinayo dātabbo, amūḷhavinayo dātabbo, 
paṭiññāya kāretabbaṃ,1 yebhuyyasikā, tassapāpiyyasikā,2 tiṇavatthārako ”ti.  
 
 
 

2. Uddiṭṭhā kho ayyāyo satta adhikaraṇasamathā dhammā. Tattha ayyāyo 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Adhikaraṇasamathā niṭṭhitā. 
 

--ooOoo-- 

 
3. Uddiṭṭhaṃ kho ayyāyo nidānaṃ, uddiṭṭhā aṭṭhapārājikā dhammā, 

uddiṭṭhā sattarasa saṅghādisesā dhammā, uddiṭṭhā tiṃsanissaggiyā pācittiyā 
dhammā, uddiṭṭhā chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā, uddiṭṭhā aṭṭha 
pāṭidesanīyā dhammā, uddiṭṭhā sekhiyā dhammā, uddiṭṭhā satta 
adhikaraṇasamathā dhammā, ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ 
suttapariyāpannaṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati. Tattha sabbāheva 
samaggāhi sammodanāhi avivadamānāhi sikkhitabban ”ti.  

 
Bhikkhunīvibhaṅgo niṭṭhito.  

 
PĀCITTIYAPĀḶI NIṬṬHITĀ.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 paṭiññātakaraṇaṃ - Syā.     2 tassapāpiyasikā - Ma, Syā.  
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Bạch chư đại đức ni, các pháp sekhiya đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Dứt Các Điều Sekhiya. 
 

--ooOoo-- 
 

7. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG:  
 

Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc 
tụng.  
 

1. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 
 

2. Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh nên 
mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Dứt các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 
 

--ooOoo-- 
 

3. Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu đã được đọc tụng, tám điều pārājika 
đã được đọc tụng, mười bảy điều saṅghādisesa đã được đọc tụng, ba mươi 
điều nissaggiya pācittiya đã được đọc tụng, một trăm sáu mươi sáu điều 
pācittiya đã được đọc tụng, tám điều pāṭidesanīya đã được đọc tụng, các 
pháp sekhiyā đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc 
tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã 
được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính 
tất cả (chư đại đức ni) nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ. 
 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni được chấm dứt. 
 

BỘ PĀCITTIYAPĀḶI ĐƯỢC CHẤM DỨT. 
 

--ooOoo-- 
 




