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4. 3. 
 

1. Naggāya nahāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo naggā nahāyiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

2. Pamāṇātikkantaṃ udakasāṭikaṃ kārāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
appamāṇikāyo udakasāṭikāyo kāresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

3. Bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā neva sibbentiyā1 na 
sibbāpanāya ussukkaṃ kārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā 
cīvaraṃ visibbāpetvā neva sibbesi, na sibbāpanāya ussukkaṃ ākāsi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe― 
 

4. Pañcāhikaṃ saṅghāṭivāraṃ2 atikkāmentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
bhikkhunīnaṃ hatthe cīvaraṃ nikkhipitvā santaruttarena janapadacārikaṃ 
pakkamiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

5. Cīvarasaṅkamanīyaṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī aññatarāya bhikkhuniyā 
cīvaraṃ3 anāpucchā pārupi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

6. Gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

7. Dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ cīvaravibhaṅgaṃ paṭibāhi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 sibbāpentiyā - Syā.   
2 saṅghāṭicāraṃ - Ma, PTS.   3 aññatarā bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ - Syā. 
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4. 3.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni lõa thể tắm đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều 
vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã lõa thể 
tắm. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

2. Điều pācittiya đến vị ni bảo thực hiện vải choàng tắm vượt quá kích 
thước đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mặc những vải choàng tắm 
không đúng kích thước. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu ni rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu ni rồi đã không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như 
trên)―  

4. Điều pācittiya đến vị ni vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của các tỳ khưu ni đã ra đi du hành 
trong xứ sở với y nội và thượng y. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kaṭhina. ―(như trên)―  

5. Điều pācittiya đến vị ni sử dụng y thiết thân (của vị ni khác) đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã trùm y của vị tỳ khưu ni khác mà không hỏi ý. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

6. Điều pācittiya đến vị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu 
ni Thullanandā đã cản trở lợi lộc về y của nhóm. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  

7. Điều pācittiya đến vị ni ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandā đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
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8. Agārikassa1 vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā samaṇacīvaraṃ 
dentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī agārikassa1 samaṇacīvaraṃ adāsi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

9. Dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmentiyā pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī dubbalacīvarapaccāsāya cīvarakālasamayaṃ atikkāmesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

10. Dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ paṭibāhantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
dhammikaṃ kaṭhinuddhāraṃ paṭibāhi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Nahānavaggo tatiyo.  
 

***** 
 

4. 4. 
 

1. Dvinnaṃ bhikkhunīnaṃ ekamañce tuvaṭṭentīnaṃ pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo dve 
ekamañce tuvaṭṭesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

2. Dvinnaṃ bhikkhunīnaṃ ekattharaṇapāpuraṇe2 tuvaṭṭentīnaṃ 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāpuraṇe2 tuvaṭṭesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

3. Bhikkhuniyā sañcicca aphāsuṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā 
sañcicca aphāsuṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

4. Dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhentiyā na upaṭṭhāpanāya 
ussukkaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva 
upaṭṭhesi3 na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  

                                                   
1 āgārikassa - Syā.   2 opāvuraṇe - Ma, PTS.  3 upaṭṭhāpesi - Syā. 
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8. Điều pācittiya đến vị ni cho y của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc 
nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
cho y của Sa-môn đến người nam tại gia. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

9. Điều pācittiya đến vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng 
về y không chắc chắn đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. 
Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã để cho vượt quá 
thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

10. Điều pācittiya đến vị ni ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng Pháp đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng Pháp. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

Phẩm Tắm là thứ ba. 
 

***** 
 

4. 4.  
 

1. Điều pācittiya đến hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một chiếc giường 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã nằm chung hai (người) trên một chiếc giường. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

2. Điều pācittiya đến hai vị tỳ khưu ni nằm chung một tấm trải tấm đắp 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni hai (người) đã nằm chung một tấm trải tấm đắp. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác) đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandā đã cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác). – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

4. Điều pācittiya đến vị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng 
không nỗ lực kiếm người chăm sóc đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―nt―  
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5. Bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanāya nikkaḍḍhantiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
6. Saṃsaṭṭhāya bhikkhuniyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 

nappaṭinissajjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī saṃsaṭṭhā vihari, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: dhuranikkhepe1 ―pe―  

 
7. Antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikāya cārikaṃ 

carantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye 
asatthikāyo cārikaṃ cariṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
8. Tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikāya cārikaṃ 

carantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye 
asatthikāyo cārikaṃ cariṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
9. Antovassaṃ cārikaṃ carantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Rājagahe paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ 
carisuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
10. Vassaṃ vutthāya2 bhikkhuniyā cārikaṃ na pakkamantiyā pācittiyaṃ 

kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
vassaṃ vutthā cārikaṃ na pakkamiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
paṭhamapārājike ―pe―  
 

Tuvaṭṭavaggo catuttho. 
 

***** 

                                                   
1 samanubhāsanāya - Syā.      2 vassaṃ vuṭṭhāya - Ma. 
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5. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi 
giận bất bình rồi lôi kéo ra ngoài đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi đã lôi kéo ra 
ngoài. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

6. Điều pācittiya đến vị ni sống thân cận (với thế tục) và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Caṇḍakālī. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Caṇḍakālī đã sống 
thân cận (với thế tục). – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
―(như trên)―  

7. Điều pācittiya đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong 
quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông 
cừu. ―(như trên)―  

8. Điều pācittiya đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên 
ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

9. Điều pācittiya đến vị ni đi du hành trong mùa (an cư) mưa đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã đi du hành trong mùa (an cư) mưa. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu. ―(như trên)―  

10. Điều pācittiya đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa mà không ra 
đi du hành đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc 
gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa 
đã không ra đi du hành. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. 
―(như trên)― 

  
Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 

 
***** 
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4. 5.  
 

1. Rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ vā pokkharaṇiṃ vā 
dassanāya gacchantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo rājāgārampi cittāgārampi1 
dassanāya agamaṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
2. Āsandiṃ vā pallaṅkaṃ vā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan 

ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo āsandimpi 
pallaṅkampi paribhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
3. Suttaṃ kantantiyā2 pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 

paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo3 suttaṃ kantiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
4. Gihīveyyāvaccaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo gihīveyyāvaccaṃ akaṃsu, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

 
5. Bhikkhunīhi4 ‘ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī ’ti vuccamānāya 

‘sādhū ’ti paṭissutvā5 neva upasamentiyā na upasamāya ussukkaṃ karontiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī bhikkhunīhi4 ‘ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī ’ti 
vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissutvā5 neva upasamesi, na upasamāya ussukkaṃ 
akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ 
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  

 
6. Agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ 

vā bhojanīyaṃ vā dentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī agārikassa sahatthā khādanīyampi 
bhojanīyampi adāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

                                                   
1 rājāgāraṃpi cittāgāraṃpi ārāmaṃpi uyyānaṃpi pokkharaṇiṃpi - Syā.  
2 suttaṃ kantiyā - Syā.      4 bhikkhuniyā - Ma, Syā.  
3 sambahulā bhikkhuniyo - Syā.      5 paṭissuṇitvā - Ma. 
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4. 5.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni đi để xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển 
lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem hí viện của đức vua và nhà triển lãm 
tranh. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

2. Điều pācittiya đến vị ni sử dụng ghế trường kỷ hoặc ghế nệm lông thú 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sử dụng ghế trường kỷ và ghế nệm lông thú. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

3. Điều pācittiya đến vị ni xe chỉ sợi đã được quy định tại đâu? – Đã được 
quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư đã xe chỉ sợi. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

4. Điều pācittiya đến vị ni phục vụ người tại gia đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni 
đã phục vụ người tại gia. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như 
trên)―  
 

5. Điều pācittiya đến vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: ‘Thưa ni sư, 
hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ rồi 
không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: ‘Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này,’ sau khi trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ rồi đã không giải 
quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

6. Điều pācittiya đến vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã tự tay cho vật thực cứng và vật thực mềm đến 
người nam tại gia. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
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7. Āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñji, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake 
―pe―  
 

8. Āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkami, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: kaṭhinake 
―pe―  
 

9. Tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ 
pariyāpuṇiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: padaso dhamme ―pe―  
 

10. Tiracchānavijjaṃ vācentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ 
vācesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: padaso dhamme ―pe―  
 

Cittāgāravaggo pañcamo.  
 

***** 
 

4. 6.  
 

1. Jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā pavisantiyā pācittiyaṃ 
kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
anāpucchā ārāmaṃ pavisiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, dve 
anupaññattiyo. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 

2. Bhikkhuṃ akkosantiyā paribhāsantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Vesāliyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo āyasmantaṃ upāliṃ 
akkosiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

3. Caṇḍikatāya gaṇaṃ paribhāsantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī caṇḍikatāya1 gaṇaṃ 
paribhāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 caṇḍikatā - Syā, PTS.  
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7. Điều pācittiya đến vị ni sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandā đã sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

8. Điều pācittiya đến vị ni ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandā khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  

9. Điều pācittiya đến vị ni học tập kiến thức nhảm nhí đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã học tập kiến thức nhảm nhí. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. ―(như trên)―  

10. Điều pācittiya đến vị ni dạy kiến thức nhảm nhí đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã dạy kiến thức nhảm nhí. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều Pháp theo từng câu. ―(như trên)―  
 

Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh là thứ năm. 
 

***** 
 

4. 6.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni trong khi biết tu viện có tỳ khưu chưa hỏi ý lại 
đi vào đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý mà đã đi vào tu viện. – Có một điều 
quy định, có hai điều quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―nt―  

2. Điều pācittiya đến vị ni mắng nhiếc gièm pha vị tỳ khưu đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Vesāli. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mắng nhiếc đại đức Upāli. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni bị kích động rồi gièm pha nhóm đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandā bị kích động đã gièm pha nhóm. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
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4. Nimantitāya vā pavāritāya vā1 khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā aññatra 
bhuñjantiyā2 pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo bhuttāviniyo3 pavāritā aññatra bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 
 

5. Kulaṃ maccharāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī kulaṃ maccharāyi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 
 

6. Abhikkhuke āvāse vassaṃ vasantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo abhikkhuke āvāse vassaṃ 
vasiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 
 

7. Vassaṃ vutthāya bhikkhuniyā ubhato saṅghe tīhi ṭhānehi 
nappavārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. 
Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo vassaṃ vutthā bhikkhunīsaṅghe4 nappavāresuṃ,5 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 
 
 

8. Ovādāya vā saṃvāsāya vā na gacchantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan 
ti? Sakkesu paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ovādaṃ na gacchiṃsu, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: paṭhamapārājike ―pe―  
 
 

9. Uposathampi na pucchantiyā ovādampi na yācantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
uposathampi na pucchiṃsu, ovādampi na yāciṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  

                                                   
1 nimantitāya pavāritāya - Syā.  
2 bhojanīyaṃ vā bhuñjantiyā - Syā, PTS.   4 bhikkhusaṅghaṃ - Ma, Syā, PTS.  
3 bhuttāvī - Syā, PTS.      5 na pavāresuṃ - Ma, PTS.  
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4. Điều pācittiya đến vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) lại thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở nơi khác đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni thọ thực xong và từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực ở nơi 
khác. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 
 

5. Điều pācittiya đến vị ni bỏn xẻn về gia đình đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị 
tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã bỏn xẻn 
về gia đình. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 
 

6. Điều pācittiya đến vị ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 
 

7. Điều pācittiya đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh 
cầu (không hành lễ Pavāraṇā) ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa đã không thỉnh cầu 
(không hành lễ Pavāraṇā) nơi hội chúng tỳ khưu ni. – Có một điều quy định. 
– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 
 

8. Điều pācittiya đến vị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng 
cộng trú đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã không đi vì việc giáo giới. – 
Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một 
nguồn sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như trên)―  
 
 

9. Điều pācittiya đến vị ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh 
cầu sự giáo giới đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc 
gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hỏi về lễ Uposatha, cũng 
đã không thỉnh cầu sự giáo giới. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. ―(như trên)―  
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10. Pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ vā ruhitaṃ1 vā anapaloketvā saṅghaṃ vā 
gaṇaṃ vā purisena saddhiṃ ekenekāya bhedāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī pasākhe 
jātaṃ gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: kaṭhinake ―pe―  
 

Ārāmavaggo chaṭṭho.  
 

***** 
 

4. 7.  
 

1. Gabbhiniṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo gabbhiniṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

2. Pāyantiṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo pāyantiṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

3. Dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ 
vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ 
sikkhamānaṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

4. Dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ 
saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo dve vassāni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ 
vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

5. Ūnadvādasavassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
ūnadvādasavassaṃ gihīgataṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  

                                                   
1 rudhitaṃ - Ma.  
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10. Điều pācittiya đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại 
cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát 
sanh ở phần dưới thân đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng với người nam một nữ 
với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kaṭhina. ―(như trên)―  
 

Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 
 

***** 
 

4. 7.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ người nữ mang thai đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã tiếp độ người nữ mang thai. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  

2. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ còn cho con bú. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

4. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  

5. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười 
hai tuổi đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 
mười hai tuổi. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
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6. Paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu dhammesu 
asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassaṃ 
gihīgataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
7. Paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu dhammesu 

sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
paripuṇṇadvādasavassaṃ gihīgataṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 

 
8. Sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhantiyā na 

anuggaṇhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. 
Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin 
ti? Thullanandā bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva 
anuggahesi, na anuggaṇhāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  
 

 
9. Vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhantiyā pācittiyaṃ 

kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandhiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena 
samuṭṭhāti: paṭhamapārājike ―pe―  
 

 
10. Sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāsentiyā na vūpakāsāpentiyā 

pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā 
bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāsesi na vūpakāsāpesi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena 
samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe ―pe―  
 

Gabbhinīvaggo sattamo.  
 

***** 
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6. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  
 

7. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  
 

8. Điều pācittiya đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ 
cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi tiếp độ người nữ đệ tử đã không dạy dỗ cũng đã không bảo người dạy dỗ 
trong hai năm. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như 
trên)―  
 

9. Điều pācittiya đến vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong 
hai năm đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho 
trong hai năm. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pārājika thứ nhất. ―(như 
trên)―  
 

10. Điều pācittiya đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách 
ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly (vị ni ấy) cũng 
không làm cho (vị ni ấy) được cách ly. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. ―(như trên)―  
 

Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 
 

***** 
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4. 8.  
 

1. Ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
ūnavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 

2. Paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
asikkhitasikkhaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo paripuṇṇavīsativassaṃ 
kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhitasikkhaṃ 
vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

3. Paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
paripuṇṇavīsativassaṃ kumārībhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu 
sikkhitasikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  
 

4. Ūnadvādasavassāya vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo ūnadvādasavassaṃ 
vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

5. Paripuṇṇadvādasavassāya saṅghena asammatāya vuṭṭhāpentiyā 
pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? 
Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake1 ―pe― 
 

6. ‘Alaṃ tāva te ayye vuṭṭhāpitenā ’ti vuccamānāya ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā 
pacchā khīyanadhammaṃ āpajjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Caṇḍakāḷī bhikkhunī ‘alaṃ tāva te ayye vuṭṭhāpitenā 
’ti vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajji, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

                                                   
1 dutiyapārājike - Ma; Syā, PTS ūnaṃ.  
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4. 8.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 

2. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? 
– Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

3. Điều pācittiya đến vị 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 đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 
Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 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 một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

4. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên). – 
Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

5. Điều pācittiya đến vị ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) tiếp độ khi 
chưa được hội chúng đồng ý đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm 
(thâm niên) đã tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
―(như trên)―  
 

6. Điều pācittiya đến vị ni khi được nói rằng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải 
lúc cho cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ sau đó lại tiến 
hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Caṇḍakālī. Về sự việc 
gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Caṇḍakālī khi được nói rằng: ‘Này ni sư, 
vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ 
sau đó đã tiến hành việc phê phán. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
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7. Sikkhamānaṃ ‘sace me tvaṃ ayye cīvaraṃ dassasi, evāhaṃ taṃ 
vuṭṭhāpessāmī ’ti vatvā neva vuṭṭhāpentiyā na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ 
karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ ‘sace me tvaṃ ayye cīvaraṃ dassasi, 
evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī ’ti vatvā neva vuṭṭhāpesi na vuṭṭhāpanāya 
ussukkaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: dhuranikkhepe 
―pe―  

 
8. Sikkhamānaṃ ‘sace maṃ tvaṃ ayye dve vassāni anubandhissasi 

evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī ’ti vatvā neva vuṭṭhāpentiyā na vuṭṭhāpanāya 
ussukkaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī sikkhamānaṃ ‘sace maṃ tvaṃ ayye 
dve vassāni anubandhissasi, evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī ’ti vatvā neva 
vuṭṭhāpesi, na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ akāsi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti: 
dhuranikkhepe ―pe―  

 
9. Purisasaṃsaṭṭhaṃ kumārakasaṃsaṭṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvassaṃ1 

sikkhamānaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī purisasaṃsaṭṭhaṃ kumāraka-
saṃsaṭṭhaṃ caṇḍikaṃ sokāvassaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpesi, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  

 
10. Mātāpitūhi vā sāmikena vā ananuññātaṃ sikkhamānaṃ 

vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ 
ārabbhā ti? Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? 
Thullanandā bhikkhunī mātāpitūhipi sāmikenapi ananuññātaṃ 
sikkhamānaṃ vuṭṭhāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā vācato 
samuṭṭhāti na kāyato na cittato, siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na 
cittato, siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, siyā kāyato ca vācato 
ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  

 
11. Pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ 

kattha paññattan ti? Rājagahe paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Thullanandaṃ 
bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Thullanandā bhikkhunī 
pārivāsikachandadānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpesi, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
―pe―  

                                                   
1 sokāvāsaṃ - Ma, PTS. 
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7. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô 
ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? – Đã được quy 
định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như 
thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức cho 
việc tiếp độ. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. ―(như 
trên)―  
 

8. Điều pācittiya đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô 
ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi không 
tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, 
như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức 
cho việc tiếp độ. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
―(như trên)―  
 

9. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với 
đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho 
người khác) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành 
Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là 
nguồn gây sầu khổ (cho người khác). – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

10. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ 
hoặc người chồng cho phép đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định 
tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandā đã 
tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép. – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

11. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa 
thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivāsa đã được quy định tại 
đâu? – Đã được quy định tại thành Rājagaha. Liên quan đến ai? – Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandā. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các 
vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivāsa. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
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12. Anuvassaṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo anuvassaṃ vuṭṭhāpesuṃ, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

13. Ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo ekaṃ vassaṃ dve 
vuṭṭhāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

Kumārībhūtavaggo aṭṭhamo.  
 

***** 
 

4. 9.  
 

1. Chattūpāhanaṃ1 dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo chattūpāhanaṃ 
dhāresuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

2. Yānena yāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

3. Saṅghāṇiṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāresi, tasmiṃ vatthusmiṃ. 
Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

4. Itthālaṅkāraṃ dhārentiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? Sāvatthiyaṃ 
paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ 
vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāresuṃ, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

5. Gandhavaṇṇakena nahāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇa-
kena nahāyiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpatti-
samuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  

                                                   
1 chattupāhanaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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12. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ hàng năm đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ hàng năm. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 

13. Điều pācittiya đến vị ni tiếp độ hai người trong một năm đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ hai người trong một năm. – Có một điều quy định. – 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ―(như 
trên)―  

Phẩm Thiếu Nữ là thứ tám. 
 

***** 
 

4. 9.  
 

1. Điều pācittiya đến vị ni sử dụng dù dép đã được quy định tại đâu? – Đã 
được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đã sử dụng dù dép. – Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

2. Điều pācittiya đến vị ni di chuyển bằng xe đã được quy định tại đâu? – 
Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã di chuyển bằng xe. – Có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

3. Điều pācittiya đến vị ni mang vật trang sức ở hông đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ 
đã mang vật trang sức ở hông. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. 
―(như trên)―  

4. Điều pācittiya đến vị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ đã được quy định 
tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đeo đồ trang sức của phụ nữ. – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  

5. Điều pācittiya đến vị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng vật thơm có màu sắc. – Có một điều 
quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
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6. Vāsitakena piññākena nahāyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena 
piññākena nahāyiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: eḷakalomake ―pe―  
 

7. Bhikkhuniyā ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
bhikkhuniyā ummaddāpesuṃ, parimaddāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
  

8. Sikkhamānāya ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
sikkhamānāya ummaddāpesuṃ, parimaddāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 

9. Sāmaṇeriyā ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
sāmaṇeriyā ummaddāpesuṃ, parimaddāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 

10. Gihiniyā ummaddāpentiyā parimaddāpentiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
gihiniyā ummaddāpesuṃ, parimaddāpesuṃ, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
eḷakalomake ―pe―  
 

11. Bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
kaṭhinake ―pe―  
 

12. Anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchantiyā pācittiyaṃ kattha 
paññattan ti? Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Sambahulā 
bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Sambahulā bhikkhuniyo 
anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā 
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: 
padaso dhamme ―pe―  
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6. Điều pācittiya đến vị ni tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương. – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

7. Điều pācittiya đến vị ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã 
được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến 
ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). – Có một 
điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

8. Điều pācittiya đến vị ni bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể) 
đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan 
đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể). – Có 
một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

9. Điều pācittiya đến vị ni bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã được 
quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). – Có một điều quy 
định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

10. Điều pācittiya đến vị ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể) đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. ―(như trên)―  
 

11. Điều pācittiya đến vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ 
khưu khi chưa có sự hỏi ý đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại 
thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? – Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã ngồi xuống trên chỗ ngồi ở 
phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hỏi ý. – Có một điều quy định. – Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kaṭhina. ―(như trên)―  
 

12. Điều pācittiya đến vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên 
quan đến ai? – Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? – Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước. – Có một điều quy định. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Pháp theo từng câu. ―(như trên)―  
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13. Asaṅkaccikāya1 gāmaṃ pavisantiyā pācittiyaṃ kattha paññattan ti? 
Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha. 
Kismiṃ vatthusmin ti? Aññatarā bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pāvisi, 
tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā 
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato. ―pe―  
 
 
 

Chattūpāhanavaggo navamo. 
 

Navavaggakhuddakā niṭṭhitā.  
 
 
 

***** 
 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
1.  Lasuṇaṃ saṃhare lomaṃ talamaṭṭañca2 suddhikaṃ,  

bhuñjantāmakadhaññānaṃ dve vighāsena dassanā.  
 
 
 
 
 
2.  Andhakāre paṭicchanne ajjhokāse rathikāya ca,  

pure pacchā vikāle ca duggahi niraye vadhi.  
 
 
 
 
 
3.  Naggodakā visibbetvā pañcāhikaṃ saṅkamaniyaṃ,  

gaṇavibhaṅgasamaṇaṃ dubbalaṃ kaṭhinena ca.  
 
 
 
 
 
4.  Ekamañcattharaṇena3 sañcicca sahajīviniṃ,4  

datvā saṃsaṭṭha anto ca tirovassaṃ na pakkame.  
 

                                                   
1 asaṅkacchikāya - Syā, PTS.    3 ekamañc’ attharaṇena ca - PTS. 
2 talamaṭṭhañca - Ma, Syā, PTS.    4 sahajīvinī - Ma, Syā, PTS.  
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13. Điều pācittiya đến vị ni không mặc áo lót đi vào làng đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ không mặc áo lót đã đi vào làng. – Có một điều quy định. – Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. ―(như trên)―  
 
 

Phẩm Dù Dép là thứ chín. 
 

Dứt các Điều Nhỏ Nhặt thuộc chín Phẩm. 
 
 
 

***** 
 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Tỏi, về việc cạo nhổ lông, lòng bàn tay (đập vỗ), và gậy ngắn, việc làm 
sạch sẽ, (đứng gần) vị đang ăn, các thóc lúa còn nguyên hạt, hai điều với 
vật dơ, việc xem (ca vũ nhạc).  
 
 
 
 
 

2. Trong bóng tối, ở chỗ bị che khuất, ở khoảng trống, và ở nơi xa lộ, 
trước và sau (bữa ăn), lúc trời tối, vị đã hiểu sai, (nguyền rủa) về địa ngục, 
vị đánh đấm (bản thân).  
 
 
 
 
 

3. Lõa thể, (choàng tắm) nước, sau khi tháo rời (y), (quá) năm ngày, y 
thiết thân, (của) nhóm, sự phân chia, (y của) Sa-môn, không chắc chắn, và 
(thâu hồi) Kaṭhina.  
 
 
 
 
 

4. Chung một giường, với tấm trải, cố ý (quấy rầy), vị nữ đệ tử, sau khi 
cho (chỗ ngụ), (sống) thân cận, bên trong, và bên ngoài (quốc độ), (du 
hành) mùa mưa, không ra đi.  
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5.  Rājā āsandi suttañca gihī vūpasamena ca,  
dade cīvarāvasathaṃ pariyāpuṇañca vācaye.  

 
 
6.  Ārāmakkosacaṇḍi ca bhuñjeyya kulamacchari,  

vāso1 pavāraṇovādā2 dve dhammā3 pasākhena ca.  
 
 
7.  Gabbhinī4 pāyantī cha dhamme asammatūnadvādasa,  

paripuṇṇañca saṅghena sahavuṭṭhā cha pañca ca.5  
 
 
8.  Kumārī dve ca saṅghena dvādasa sammatena ca,  

alaṃ sace ca6 dve vassaṃ saṃsaṭṭhā sāmikena ca.  
 
 
9.  Pārivāsikānuvassaṃ duve vuṭṭhāpanena ca,  

chattayānena saṅghāṇi itthālaṅkāravaṇṇake.  
 
 
10.  Piññāka bhikkhunī7 ceva sikkhā ca sāmaṇerikā,  

gihinī8 bhikkhussa purato anokāsamasaṅkaccikā ti.9  
 
 

***** 
 
 
 

TESAṂ VAGGĀNAṂ UDDĀNAṂ:  
 
 Lasuṇandhakāranahānā10 tuvaṭṭa11 cittāgārakā,12  
 ārāma13 gabbhinī ceva kumārī14 chattupāhanā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

 

                                                   
1 vāse - Ma; vase -  Syā, PTS.   9 anokāsaṃ saṅkaccikā ti - Ma;  
2 pavāraṇovādaṃ - Ma, Syā, PTS.     anokāsaṃ saṅkacchikā ti - Syā, PTS. 
3 dve dhamme - PTS.     10 okārā nhānā - Ma; 
4 gabbhī - Ma.          okārā nhānaṃ - Syā, PTS. 
5 sahavuṭṭhāpanena ca - Syā.     11 tuvaṭṭā - PTS.  
6 alaṃ sace - Syā.     12 cittagārakā - Ma, Syā. 
7 piññākā bhikkhunī - Syā.     13 āramaṃ - Ma, Syā, PTS.  
8 gihi - Ma, PTS; gihī - Syā.     14 kumārā - PTS. 
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5. Đức vua, ghế trường kỷ, và (xe) chỉ sợi, (phục vụ) người tại gia, và 
với sự giải quyết (tranh tụng), vị cho (vật thực), y nội trợ, chỗ trú ngụ, học 
tập, và chỉ dạy (điều nhảm nhí).  
 

6. Tu viện, sự mắng nhiếc, và sự kích động, vị thọ thực, bỏn xẻn về gia 
đình, việc cư ngụ (mùa mưa), lễ Pavāraṇā, sự giáo giới, (không hỏi về) hai 
pháp, và với phần dưới thân.  
 

7. Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, (học tập) về sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi, và đã được tròn đủ, với hội 
chúng, người nữ đệ tử, đã được tiếp độ, và (cách ly) năm sáu (do-tuần).  
 

8. Hai điều về thiếu nữ, và (chưa được chấp thuận) bởi hội chúng, mười 
hai năm (thâm niên), và do vị đã được chấp thuận, thôi đi (chưa phải lúc), 
và nếu (dâng y), hai năm (hầu cận), vị ni thân cận, và (chưa cho phép) bởi 
chồng.  
 

9. Các vị đang chịu hành phạt parivāsa, hàng năm, và với việc tiếp độ 
hai người, với dù, và xe, vật trang sức ở hông, đồ nữ trang, vật (thơm) có 
màu sắc.  
 

10. Bã dầu mè, luôn cả vị tỳ khưu ni (xoa bóp), cô ni tu tập sự, và vị sa 
di ni, người nữ tại gia, phía trước vị tỳ khưu, việc chưa thỉnh ý trước, vị 
không mặc áo lót.  
 

***** 
 
 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM ẤY: 
 

Tỏi, bóng tối, việc tắm, và việc nằm chung, (nhà) triển lãm, tu viện, và 
luôn cả người nữ có thai, thiếu nữ, dù và dép. 
 

--ooOoo-- 
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1. 5. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO  

 
1. Sappiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo sappiṃ 
viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti. 
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: ―pe―  
 

 
2. Telaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo telaṃ viññāpetvā 
bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
3. Madhuṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

―pe― Chabbaggiyā bhikkhuniyo madhuṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
4. Phāṇitaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

―pe― Chabbaggiyā bhikkhuniyo phāṇitaṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
5. Macchaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

―pe― Chabbaggiyā bhikkhuniyo macchaṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
6. Maṃsaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

―pe― Chabbaggiyā bhikkhuniyo maṃsaṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
7. Khīraṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

―pe― Chabbaggiyā bhikkhuniyo khīraṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ 
vatthusmiṃ. ―pe―  
 

 
8. Dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pāṭidesanīyaṃ kattha paññattan ti? 

Sāvatthiyaṃ paññattaṃ. Kaṃ ārabbhā ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo 
ārabbha. Kismiṃ vatthusmin ti? Chabbaggiyā bhikkhuniyo dadhiṃ viññā-
petvā bhuñjiṃsu, tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti, ekā anupaññatti.  



Tạng Luật - Tập Yếu 1             Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

 241

 
1. 5. CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA:  

 
1. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng đã được quy 

định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. – Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―  
 
 

2. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

3. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu mật ong rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
đã yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

4. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu đường mía rồi thọ dụng đã được 
quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư đã yêu cầu đường mía rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

5. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu cá rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu cá rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

6. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 
yêu cầu thịt rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

7. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
đã yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. ―(như trên)―  
 
 

8. Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. – Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm.  
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Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catuhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti: siyā 
kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato, siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti 
na cittato, siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato, siyā kāyato ca 
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti. ―pe―  
 

Aṭṭha pāṭidesanīyā niṭṭhitā.  
 

***** 
 

 
TASSUDDĀNAṂ  

 
 Sappiṃ telaṃ madhuñceva phāṇitaṃ macchameva ca,  
 maṃsaṃ khīraṃ dadhiñcāpi viññāpetvāna bhikkhunī,  
 pāṭidesanīyā aṭṭha sambuddhena pakāsitā ti.1  
 

Ye sikkhāpadā  
bhikkhuvibhaṅge vitthāritā,  

te saṃkhittā2 bhikkhunīvibhaṅge.  
 

***** 
 
 

Katthapaññattivāro niṭṭhito paṭhamo.  
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 sayaṃ buddhena desitā ti - Ma, Syā, PTS.              2 saṅkhipitvā - Syā, PTS, Sīmu 1, 2. 
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– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―  
 

Dứt tám điều pāṭidesanīya. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sau khi yêu cầu bơ lỏng, dầu ăn, và mật ong, đường mía, và luôn cả cá 
nữa, thịt, sữa tươi, và cả sữa đông, vị tỳ khưu ni (thọ dụng). Tám điều 
pāṭidesanīya đã được giảng giải bởi đấng Toàn Giác.  
 

Những điều học nào  
đã được giải thích chi tiết ở Phân Tích Giới Tỳ khưu,  

những điều ấy được rút gọn lại ở Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni. 
 

***** 
 
 

Dứt Phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất.  
 

--ooOoo-- 




