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6. 3. 5. CĪVARADĀNASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
sāvatthiyaṃ aññatarissā visikhāya piṇḍāya carati. Aññatarāpi bhikkhunī 
tassā visikhāya piṇḍāya carati. Atha kho so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ 
etadavoca: “Gaccha bhagini, amukasmiṃ okāse bhikkhā dīyatī ”ti. Sāpi kho 
evamāha: “Gacchayya,1 amukasmiṃ okāse bhikkhā dīyatī ”ti. Te abhiṇha 
dassanena sandiṭṭhā ahesuṃ.  
 
 
 

2. Tena kho pana samayena saṅghassa cīvaraṃ bhājiyati.2 Atha kho sā 
bhikkhunī ovādaṃ gantvā yena so bhikkhu tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho taṃ 
bhikkhuniṃ so bhikkhu etadavoca: “Ayaṃ me bhagini cīvarapaṭiviṃso3 
sādiyissasī ”ti. “Āmayya,4 dubbalacīvarāmhī ”ti.5 Atha kho so bhikkhu tassā 
bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsi. Sopi kho bhikkhu dubbalacīvaro hoti. Bhikkhū 
taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Karohidāni te āvuso cīvaran ”ti. Atha kho so 
bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 

3. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhu bhikkhuniyā cīvaraṃ dassatī ”ti? ―pe―  
 

“Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsī ”ti?  
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

“Ñātikā te bhikkhū aññātikā ”ti?  
 

“Aññātikā bhagavā ”ti.  
 

“Aññātako moghapurisa aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ 
vā santaṃ vā asantaṃ vā. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa aññātikāya 
bhikkhuniyā cīvaraṃ dassasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadeyya pācittiyan 
”ti.  

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 gacchāyya - Ma; gaccha ayya - Syā. 
2 bhājīyati - Ma; bhājiyyati - PTS.  4 āmāyya - Ma; āmayyā - Sīmu. 
3 cīvarapaṭivīso - Ma; cīvarapaṭiviso - Syā, PTS. dubbalacīvaramhī ti - Sīmu, Syā, PTS. 
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6. 3. 5 .ĐIỀU HỌC VỀ CHO Y:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực ở con 
đường nọ trong thành Sāvatthī. Có vị tỳ khưu ni nọ cũng đi khất thực ở con 
đường ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư 
tỷ, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Vị ni ấy cũng đã nói như vầy: - 
“Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Do sự gặp gỡ thường 
xuyên, họ đã trở nên thân thiết. 
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
sau khi đi việc giáo giới đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị 
tỳ khưu ấy rồi đứng ở một bên. Vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy đang 
đứng một bên điều này: - “Này sư tỷ, đây là phần chia y của tôi; chị nên nhận 
lấy.” - “Thưa ngài, xin vâng. Y của tôi đã tàn tệ.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã cho y 
đến vị tỳ khưu ni ấy. Ngay cả y của vị tỳ khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các tỳ khưu 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, bây giờ hãy làm y của đại 
đức đi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu.  
 
 
 
 

3. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại cho y đến tỳ khưu ni?” ―(như trên)―  
 

- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi cho y đến tỳ khưu ni, có đúng không vậy?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 

- “Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 
 

- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người 
nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì phạm 
tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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4. Tena kho pana samayena bhikkhū kukkuccāyantā bhikkhunīnaṃ 
pārivaṭṭakaṃ1 cīvaraṃ na denti. Bhikkhuniyo ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā amhākaṃ pārivaṭṭakaṃ cīvaraṃ na dassantī ”ti? 
Assosuṃ kho bhikkhū tāsaṃ bhikkhunīnaṃ ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ 
vipācentīnaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha 
kho bhagavā etasmiṃ nidāne ekasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave pañcannaṃ pārivaṭṭakaṃ dātuṃ 
bhikkhussa bhikkhuniyā sikkhamānāya sāmaṇerassa sāmaṇerāya. 
Anujānāmi bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ pārivaṭṭakaṃ dātuṃ. Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dadeyya aññatra 
pārivaṭṭakā pācittiyan ”ti.  
 
 

5. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Aññātikā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 
asambaddhā.  
 

Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  
 

Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ vikappanūpaga-
pacchimaṃ.2  
 

Aññatra pārivaṭṭakā ’ti ṭhapetvā pārivaṭṭakaṃ deti āpatti pācittiyassa.  
 

Aññātikāya aññātikasaññī cīvaraṃ deti aññatra pārivaṭṭakā, āpatti 
pācittiyassa. Aññātikāya vematiko cīvaraṃ deti aññatra pārivaṭṭakā, āpatti 
pācittiyassa. Aññātikāya ñātikasaññī cīvaraṃ deti aññatra pārivaṭṭakā, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Ekato upasampannāya cīvaraṃ deti aññatra pārivaṭṭakā, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.  
 

Anāpatti ñātikāya, pārivaṭṭakaṃ parittena vā vipulaṃ vipulena vā 
parittaṃ, bhikkhunī vissāsaṃ gaṇhāti, tāvakālikaṃ gaṇhāti, cīvaraṃ 
ṭhapetvā aññaṃ parikkhāraṃ deti, sikkhamānāya, sāmaṇerāya, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Cīvaradānasikkhāpadaṃ pañcamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 pārivattakaṃ - Ma, Syā, PTS.    2 vikappanupagaṃ pacchimaṃ - Ma, Syā. 
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4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao 
đổi với các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các ngài đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng tôi?” Các tỳ khưu 
đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với 
năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì phạm 
tội pācittiya ngoại trừ sự trao đổi.”  
 

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

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung.  
 

Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi, vị cho (y) thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
cho y thì phạm tội pācittiya ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghi, vị cho y thì phạm tội pācittiya ngoại trừ sự trao đổi. 
Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị cho y thì 
phạm tội pācittiya ngoại trừ sự trao đổi. 
 

Vị cho y đến cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội dukkaṭa 
ngoại trừ sự trao đổi. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkaṭa. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 
 

Với vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu ni lấy do sự thân thiết, vị ni lấy trong một 
thời hạn, vị cho vật dụng khác ngoại trừ y, (cho đến) cô ni tu tập sự, (cho 
đến) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về cho y là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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6. 3. 6. CĪVARASIBBANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī paṭṭo1 hoti 
cīvarakammaṃ kātuṃ. Aññatarā bhikkhunī yenāyasmā udāyī 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Sādhu me 
bhante, ayyo cīvaraṃ sibbatū ”ti.2 Atha kho āyasmā udāyī tassā bhikkhuniyā 
cīvaraṃ sibbitvā3 surattaṃ suparikammakataṃ katvā majjhe paṭibhāna-
cittaṃ vuṭṭhāpetvā saṃharitvā nikkhipi.  
 
 

 
2. Atha kho sā bhikkhunī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Kataṃ taṃ bhante, cīvaran 
”ti. “Handa bhagini, imaṃ cīvaraṃ yathāsaṃhaṭaṃ haritvā nikkhipitvā yadā 
bhikkhunīsaṅgho ovādaṃ āgacchati, tadā imaṃ cīvaraṃ pārupitvā 
bhikkhunīsaṅghassa piṭṭhito piṭṭhito āgacchā ”ti.  
 
 

 
3. Atha kho sā bhikkhunī taṃ cīvaraṃ yathāsaṃhaṭaṃ haritvā 

nikkhipitvā yadā bhikkhunīsaṅgho ovādaṃ āgacchati, tadā taṃ cīvaraṃ 
pārupitvā bhikkhunīsaṅghassa piṭṭhito piṭṭhito āgacchati. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Yāva chinnikā imā bhikkhuniyo dhuttikā 
ahirikāyo yatra hi nāma cīvare paṭibhānacittaṃ vuṭṭhāpessantī ”ti. 
Bhikkhuniyo evamāhaṃsu: “Kassidaṃ kamman ”ti? “Ayyassa udāyissā ”ti. 
“Yepi te chinnakā dhuttakā4 ahirikā tesampi evarūpaṃ na sobheyya. Kiṃ 
pana ayyassa udāyissā ”ti?  
 
 

 
4. Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te 

bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā udāyī bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbissatī ”ti?5 ―pe―  
 

“Saccaṃ kira tvaṃ udāyi bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbasī ”ti?6  
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

“Ñātikā te udāyi aññātikā ”ti?  
 

“Aññātikā bhagavā ”ti.  

                                                   
1 paṭṭho - Syā, PTS.   3 sibbetvā - Syā, PTS.  5 sibbessatī ti - Syā, PTS. 
2 sibbetū ti - Syā, PTS.  4 chinnikā dhuttikā - Sīmu. 6 sibbesī ti - Syā, PTS. 
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6. 3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ MAY Y:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Udāyi là rành rẽ làm công 
việc may y. Có vị tỳ khưu ni nọ đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã 
nói với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa ngài, tốt thay ngài đại đức hãy may y 
cho tôi.” Sau đó, đại đức Udāyi đã may y cho tỳ khưu ni ấy, sau khi khéo 
nhuộm, khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa,1 rồi gấp lại, và để 
riêng.  
 
 
 

2. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói 
với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa ngài, y ấy đâu rồi?” - “Này sư tỷ, hãy 
mang đi và để riêng y này còn được gấp như vầy. Khi nào hội chúng tỳ khưu 
ni đi đến về việc giáo giới, khi ấy hãy khoác y này lên và đi ở phía sau cùng 
của hội chúng tỳ khưu ni.”  
 
 
 

3. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã mang đi và để riêng y ấy còn được gấp như 
thế. Đến khi hội chúng tỳ khưu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y 
ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu ni này thật là quá quắt, trơ trẽn, vô 
liêm sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y?” Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Việc làm này là của ai?” - “Là của ngài đại đức Udāyi.” - “Thậm chí đối 
với những kẻ quá quắt, trơ trẽn, vô liêm sĩ, hình thức như vầy cũng không thể 
trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài đại đức Udāyi?”  
 
 
 

4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại may y cho tỳ khưu ni?” ―(như trên)―  
 

- “Này Udāyi, nghe nói ngươi may y cho tỳ khưu ni, có đúng không vậy?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 

- “Này Udāyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 

                                                   
1 Chú giải cho biết rằng: “Sau khi nhuộm y, đại đức Udāyi đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở 
phần giữa của y ấy hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa 
kết thúc” (VinA. iv, 804). 
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“Aññātako moghapurisa aññātikāya na jānāti patirūpaṃ vā appatirūpaṃ 
vā pāsādikaṃ vā apāsādikaṃ vā. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa 
aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbissasi?1 Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbeyya vā 
sibbāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

5. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  

 
Aññātikā nāma mātito vā pitito vā yāva sattamā pitāmahayugā 

asambaddhā.  

 
Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  

 
Cīvaraṃ nāma channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ.  

 
Sibbeyyā ’ti sayaṃ sibbati, ārapathe ārapathe āpatti pācittayassa.  

 
Sibbāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti pācittiyassa. Sakiṃ āṇanto 

bahukampi sibbati, āpatti pācittiyassa.  

 
Aññātikāya aññātikasaññī cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti 

pācittiyassa. Aññātikāya vematiko cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti 
pācittiyassa. Aññātikāya ñātikasaññī cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Ekato upasampannāya cīvaraṃ sibbati vā sibbāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. 

Ñātikāya aññātikasaññī, āpatti dukkaṭassa. Ñātikāya vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Ñātikāya ñātikasaññī, anāpatti.  

 
Anāpatti ñātikāya, cīvaraṃ ṭhapetvā aññaṃ parikkhāraṃ sibbati vā 

sibbāpeti vā, sikkhamānāya, sāmaṇerāya, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Cīvarasibbanasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 sibbessasi - Syā, PTS. 
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- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có sự 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y.  
 

May: vị tự mình may thì phạm tội pācittiya theo từng đường kim. 
 

Bảo may: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pācittiya. Được ra lệnh một 
lần, mặc dầu (vị kia) may nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội pācittiya.  
 

Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
may y hoặc bảo may y thì phạm tội pācittiya. Không phải là nữ thân quyến, 
có sự hoài nghi, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội pācittiya. Không phải 
là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Vị may y hoặc bảo may y cho cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội dukkaṭa. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkaṭa. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkaṭa. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 
 

Trường hợp vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ y, (trường hợp) cô ni tu tập sự, (trường hợp) sa di ni, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về may y là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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6. 3. 7. SAṂVIDHĀSIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Yatheva mayaṃ sapajāpatikā āhiṇḍāma, 
evamevime samaṇā sakyaputtiyā bhikkhunīhi saddhiṃ āhiṇḍantī ”ti.  
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi 
saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissantī ”ti? ―pe―  
 
 

“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya 
ekaddhānamaggaṃ paṭipajjathā ”ti?  
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjissatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjeyya antamaso gāmantarampi pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca bhikkhuniyo ca sāketā 
sāvatthiṃ1 addhānamaggaṃ paṭipannā honti. Atha kho tā bhikkhuniyo te 
bhikkhū etadavocuṃ: “Mayampi ayyehi saddhiṃ gamissāmā ”ti. “Na bhagini 
kappati bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjituṃ, 
tumhe vā paṭhamaṃ gacchatha mayaṃ vā gamissāmā ”ti. “Ayyā bhante 
aggapurisā ayyāva paṭhamaṃ gacchantū ”ti.  
 

                                                   
1 sāvatthiyaṃ - Sīmu. 
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6. 3. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC HẸN TRƯỚC:  
 

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 nhóm Lục Sư hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống y như chúng ta đi dạo với vợ, các Sa-môn Thích tử này 
cũng đi dạo với các tỳ khưu ni y như thế.” 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước rồi đi chung đường 
xa với các tỳ khưu ni?” ―(như trên)―  
 
 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?”  
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni ngay 
cả (đi) từ làng này sang làng khác1 thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

3. Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sāketa đến thành Sāvatthī. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy sau khi nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài đại đức.” - “Này 
các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. 
Hoặc là các chị hãy đi trước hoặc là chúng tôi sẽ đi trước.” - “Thưa các ngài, 
các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy đi 
trước.”  

                                                   
1 Gāmantaraṃ = gāma-antaraṃ: khoảng giữa của các làng. 
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4. Atha kho tāsaṃ bhikkhunīnaṃ pacchā gacchantīnaṃ antarāmagge 
corā acchindiṃsu ceva1 dūsesuñca. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ 
gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave satthagamanīye magge sāsaṅka-
sammate sappaṭibhaye bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhāna-
maggaṃ paṭipajjeyya antamaso gāmantarampi aññatra samayā 
pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo satthagamanīyo hoti maggo, sāsaṅka-
sammato, sappaṭibhayo, ayaṃ tattha samayo ”ti.  
 
 
 

5. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  
 

Saddhin ’ti ekato.  
 

Saṃvidhāyā ’ti gacchāma bhagini gacchāmayya, gacchāmayya2 
gacchāma bhagini, ajja vā hīyo vā pare vā gacchāmā ’ti saṃvidahati, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

Antamaso gāmantarampī ’ti kukkuṭasampāte3 gāme gāmantare 
gāmantare, āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Aññatra samayā ’ti ṭhapetvā samayaṃ.  
 

Satthagamanīyo nāma maggo na sakkā hoti vinā satthena gantuṃ.  
 

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge4 corānaṃ niviṭṭhokāso dissati, 
bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, nipannokāso 
dissati.  
 

                                                   
1 acchindiṃsuva - Ma.      
2 gacchāmāyya gacchāmāyya - Ma;     3 kukkuṭasampāde - Sīmu. 
  gacchāma ayya, gacchāma ayya - Syā.    4 yasmiṃ magge - katthaci. 
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4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi đi sau ở giữa đường đã bị bọn đạo 
tặc cướp bóc còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành 
Sāvatthī và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trên con đường cần phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, 
sau khi hẹn trước được đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu 
ni ngay cả (đi) từ làng này sang làng khác thì phạm tội pācittiya, ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: con đường cần phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. 
Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 
 
 

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

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 

Với: cùng chung. 
 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này sư tỷ, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkaṭa. 
 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pācittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần.1 
 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 
 

Con đường cần phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường 
không có đoàn xe không thể đi được. 
 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trên con đường ấy chỗ cắm trại của bọn cướp 
được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ 
nằm được thấy. 

                                                   
1 Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của nửa do-tuần là 8 km, tức 5 
miles. 
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Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti, 
viluttā dissanti, ākoṭitā dissanti, sappaṭibhayaṃ gantvā appaṭibhayaṃ 
passitvā1 uyyojetabbā ‘gacchatha bhaginiyo ’ti.  
 
 
 

Saṃvidahite saṃvidahitasaññī ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso 
gāmantarampi aññatra samayā, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite vematiko 
ekaddhānamaggaṃ paṭipajjati antamaso gāmantarampi aññatra samayā, 
āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite asaṃvidahitasaññī ekaddhānamaggaṃ 
paṭipajjati antamaso gāmantarampi aññatra samayā, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Bhikkhu saṃvihadati bhikkhunī na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. 
Asaṃvidahite saṃvidahitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite asaṃvidahitasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti samaye, asaṃvidahitvā gacchanti,2 bhikkhunī saṃvidahati 
bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena gacchanti, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Saṃvidhānasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 3. 8. NĀNĀBHIRŪHANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ3 abhirūhanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Yatheva mayaṃ sapajāpatikā nāvāya4 kīḷāma, 
evamevime samaṇā sakyaputtiyā bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekāya 
nāvāya kīḷantī ”ti.  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi 
saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhissantī ”ti?5 ―pe―  
 

                                                   
1 dassetvā - Ma; dassitvā - PTS.  3 ekanāvaṃ - Syā. 
2 gacchati - Ma, PTS.    4 ekanāvāya - Syā.  5 abhiruhissantī ti - Ma. 
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Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ấy dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi 
đến chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải 
tán (nói rằng): ‘Này các sư tỷ, hãy đi đi.’ 
 
 

Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, 
(lầm) tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ.  
 
 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkaṭa. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội.  
 
 

Khi có duyên cớ, các vị sau khi không hẹn trước rồi đi, vị tỳ khưu ni hẹn 
trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 3. 8. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC LÊN THUYỀN:  
 

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 nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống y như chúng ta du ngoạn với vợ trên 
một chiếc thuyến, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước rồi du ngoạn 
với các tỳ khưu ni trên một chiếc thuyến y như thế.”  
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên 
một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni?” ―(như trên)―  
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“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ 
nāvaṃ abhirūhathā ”ti?  
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhissatha? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ 
abhirūheyya1 uddhagāminiṃ vā adhogāminiṃ vā pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū ca bhikkhuniyo ca sāketā 
sāvatthiṃ addhānamaggaṃ paṭipannā honti, antarāmagge nadī taritabbā2 
hoti. Atha kho tā bhikkhuniyo te bhikkhū etadavocuṃ: “Mayampi ayyehi 
saddhiṃ uttarissāmā ”ti. “Na bhagini kappati bhikkhuniyā saddhiṃ 
saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhituṃ, tumhe vā paṭhamaṃ uttaratha 
mayaṃ vā uttarissāmā ”ti. “Ayyā bhante aggapurisā ayyāva paṭhamaṃ 
uttarantū ”ti.  
 
 
 
 
 

4. Atha kho tāsaṃ bhikkhunīnaṃ pacchā uttarantīnaṃ corā acchindiṃsu 
ceva dūsesuñca. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: 
“Anujānāmi bhikkhave tiriyaṃ taraṇāya bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya 
ekaṃ nāvaṃ abhirūhituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ 
abhirūheyya uddhagāminiṃ3 vā adhogāminiṃ vā aññatra tiriyaṃ 
taraṇāya4 pācittiyan ”ti.  
 

                                                   
1 abhiruheyya - Ma evamuparipi.    3 uddhaṅgāminiṃ - Ma, PTS. 
2 uttaritabbā - Syā.      4 tiriyantaraṇāya - Syā. 
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- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một 
chiếc thuyền với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?”  
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các 
tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sāketa đến thành Sāvatthī. Khoảng giữa đường, có con sông cần phải vượt 
qua. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Chúng tôi 
sẽ vượt qua cùng với các ngài đại đức.” - “Này các sư tỷ, không được phép 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Hoặc là các vị hãy 
vượt qua trước hoặc là chúng tôi sẽ vượt qua trước.” - “Thưa các ngài, các 
ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy vượt qua 
trước.” 
 
 
 
 
 
 

4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi vượt qua sau đã bị bọn đạo tặc cướp 
giật còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Sāvatthī 
và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vượt ngang qua (sông) sau khi 
hẹn trước được lên chung một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pācittiya, 
ngoại trừ vượt ngang qua (sông).”  
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5. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  

 
Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  

 
Saddhin ’ti ekato.  

 
Saṃvidhāyā ’ti ‘abhirūhāma bhagini abhirūhāmayya, abhirūhāmayya 

abhirūhāma bhagini, ajja vā hīyo vā pare vā abhirūhāmā ’ti saṃvidahati, 
āpatti dukkaṭassa. Bhikkhuniyā abhirūḷhe bhikkhu abhirūhati, āpatti 
pācittiyassa. Bhikkhu1 abhirūḷhe bhikkhunī abhirūhati, āpatti pācittiyassa. 
Ubho vā abhirūhanti, āpatti pācittiyassa.  

 
Uddhagāminin ’ti ujjavanikāya.  

 
Adhogāminin ’ti ojavanikāya.  

 
Aññatra tiriyaṃ taraṇāyā ’ti ṭhapetvā tiriyaṃ taraṇaṃ.  

 
Kukkuṭasampāte gāme gāmantare gāmantare, āpatti pācittiyassa. 

Agāmake araññe addhayojane addhayojane, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite 
saṃvidahitasaññī ekaṃ nāvaṃ abhirūhati uddhagāminaṃ vā adhogāminiṃ 
vā aññatra tiriyaṃ taraṇāya, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite vematiko ekaṃ 
nāvaṃ abhirūhati uddhagāminiṃ vā adhogāminiṃ vā aññatra tiriyaṃ 
taraṇāya, āpatti pācittiyassa. Saṃvidahite asaṃvidahitasaññī ekaṃ nāvaṃ 
abhirūhati uddhagāmiṃ vā adhogāminiṃ vā aññatra tiriyaṃ taraṇāya, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Bhikkhu saṃvidahati bhikkhunī na saṃvidahati, āpatti dukkaṭassa. 

Asaṃvidahite saṃvidahitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite vematiko, 
āpatti dukkaṭassa. Asaṃvidahite asaṃvidahitasaññī, anāpatti.  

 
Anāpatti tiriyaṃ taraṇāya, asaṃvidahitvā abhirūhanti, bhikkhunī 

saṃvidahati bhikkhu na saṃvidahati, visaṅketena abhirūhanti, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Nāvābhirūhanasikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 bhikkhumhi - Ma, Sīmu, bhikkhusmiṃ - Syā. 
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5. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 

Với: cùng chung. 
 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên (thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Này sư tỷ, chúng ta hãy lên (thuyền). Hôm nay hoặc hôm qua hoặc 
ngày mai chúng ta hãy lên (thuyền)” thì phạm tội dukkaṭa. Khi vị tỳ khưu ni 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu lên (thuyền) thì phạm tội pācittiya. Khi vị tỳ khưu 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu ni lên (thuyền) thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai 
cùng lên (thuyền) thì phạm tội pācittiya.  
 

Đi ngược dòng: đi lên phía trên. 
 

Đi xuôi dòng: đi xuống phía dưới. 
 

Ngoại trừ vượt ngang qua (sông): trừ ra sự vượt ngang qua (sông).  
 

Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 
pācittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong 
làng, ở trong rừng, thì phạm tội pācittiya theo từng khoảng cách nửa do-
tuần. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc 
thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pācittiya, ngoại trừ 
vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một 
chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pācittiya, ngoại 
trừ vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, (lầm) tưởng là không hẹn trước, 
vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội 
pācittiya, ngoại trừ vượt ngang qua (sông). 
 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkaṭa. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội.  
 

Khi vượt ngang qua (sông), các vị không hẹn trước rồi lên (thuyền), vị tỳ 
khưu ni hẹn trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị lên (thuyền) ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 
 

Điều học về việc lên thuyền là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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6. 3. 9. PARIPĀCITASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena thullananandā bhikkhunī 
aññatarassa kulassa kulūpikā hoti niccabhattikā. Tena ca gahapatinā therā 
bhikkhū nimantitā honti. Atha kho thullanandā bhikkhunī pubbanha-
samayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ gahapatiṃ etadavoca:  
 

“Kimidaṃ gahapati pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattan ”ti?  
 

“Therā mayā ayye nimantitā ”ti.  
 

“Ke pana te gahapati therā ”ti?  
 

“Ayyo sāriputto ayyo mahāmoggallāno ayyo mahākaccāno ayyo 
mahākoṭṭhito ayyo mahākappino ayyo mahācundo ayyo anuruddho ayyo 
revato ayyo upāli ayyo ānando ayyo rāhulo ”ti.  
 

“Kiṃ pana tvaṃ gahapati mahānāge tiṭṭhamāne ceṭake nimantesī ”ti?  
 

“Ke pana te ayye mahānāgā ”ti?  
 

“Ayyo devadatto ayyo kokāliko ayyo kaṭamorakatissako1 ayyo 
khaṇḍadeviyā putto ayyo samuddadatto ”ti.  
 

Ayaṃ carahi thullanandāya bhikkhuniyā antarā kathā vippakatā. Atha 
therā2 bhikkhū pavisiṃsu. “Saccaṃ mahānāgā kho tayā gahapati nimantitā 
”ti. “Idāneva kho tvaṃ ayye ceṭake akāsi idāni mahānāge ”ti gharato3 ca 
nikkaḍḍhi niccabhattañca pacchindi.4  
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma devadatto jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ 
paribhuñjissatī ”ti?5 ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ devadatta jānaṃ bhikkhunī-
paripācitaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjasī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa jānaṃ 
bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjissasi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

 Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 kaṭamodakatissako - Ma.  2 atha te therā - Ma, PTS.  3 gehato - Syā.  
   katamorakatissako - Syā. 5 bhuñjissatī ti - Ma, Syā, PTS. 4 upacchindi - Syā.   
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6. 3. 9. ĐIỀU HỌC VỀ ĐƯỢC MÔI GIỚI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā là vị thường 
tới lui với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các tỳ khưu trưởng 
lão đã được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni 
Thullanandā đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã nói với 
gia chủ ấy điều này:  
 

- “Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng loại mềm này được 
chuẩn bị vậy?”  
 

- “Thưa ni sư, tôi đã thỉnh mời các vị trưởng lão.” 
 

- “Này gia chủ, các trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy?”  
 

- “Ngài Sāriputta, ngài Mahāmoggallāna, ngài Mahākaccāna, ngài 
Mahākoṭṭhita, ngài Mahākappina, ngài Mahācunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài Upāli, ngài Ānanda, ngài Rāhula.” 
 

- “Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yếu 
trong khi các khổng long đang còn tồn tại?”  
 

- “Thưa ni sư, những vị nào là các khổng long của cô vậy?”  
 

- “Ngài Devadatta, ngài Kokālika, ngài Kaṭamorakatissako con trai của 
Khaṇḍadevī, ngài Samuddadatto.” 
 

Lúc này lời nói này của tỳ khưu ni Thullanandā đã bị gián đoạn nửa 
chừng. Rồi các tỳ khưu trưởng lão đã đi vào. - “Này gia chủ, có đúng là các 
khổng long đã được ngươi thỉnh mời không?” - “Này ni sư, ngay mới đây cô 
đã gọi các ngài đại đức là những hạng thứ yếu, bây giờ là các khổng long.” Rồi 
đã kéo ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa ăn thường kỳ. 
 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta trong khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi 
giới cho vẫn thọ thực?” ―(như trên)― “Này Devadatta, nghe nói ngươi trong 
khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được tỳ 
khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rājagahā pabbajito 
ñātikulaṃ agamāsi. Manussā ‘cirassampi1 bhadanto āgato ’ti sakkaccaṃ 
bhattaṃ akaṃsu. Tassa kulassa kulūpikā bhikkhunī te manusse etadavoca: 
“Detha āvuso ayyassa bhikkhan” ti.2 Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatā 
paṭikkhittaṃ jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitun ’ti 
kukkuccāyanto na paṭiggahesi. Nāsakkhi piṇḍāya carituṃ chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā 
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave pubbe gihīsamārambhe jānaṃ 
bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjeyya 
aññatra pubbe gihīsamārambhā pācittiyan ”ti.  
 
 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

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

Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  
 
 

Paripāceti nāma pubbe adātukāmānaṃ akattukāmānaṃ ‘ayyo bhāṇako 
ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo ayyo dhammakathiko 
detha ayyassa karotha ayyassā ’ti esā paripāceti nāma.  
 
 

Piṇḍapāto nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ.  
 
 

Aññatra pubbe gihīsamārambhā ’ti ṭhapetvā gihīsamārambhaṃ.  
 
 

Gihīsamārambho nāma ñātakā vā honti pavāritā vā pakatipaṭiyattaṃ 
vā.3  
 

                                                   
1 cirassāpi - Syā, PTS.               3 pakatipaṭiyattā vā - Syā, PTS. 
2 dethayyassa āvuso bhattanti - Ma, PTS; detha āvuso ayyassa bhattan ti - Syā. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia ở thành Rājagaha đã đi đến 
gia đình thân quyến. Dân chúng (nói rằng): “Lâu lắm ngài đại đức mới đến,” 
rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị tỳ khưu ni thường lui tới với gia đình ấy 
đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn 
đến ngài đại đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán thọ thực trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho,” trong khi 
ngần ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ ta cho phép thọ thực trong khi 
biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pācittiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.”  
 
 
 

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

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 
 

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

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 
 

Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định 
dâng cúng, không có ý định tiếp đãi, vị ni ấy môi giới rằng: “Ngài là vị trì 
tụng, ngài là vị nghe nhiều, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị 
Pháp sư, hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.”  
 
 

Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. 
 
 

Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ: trừ ra có sự chuẩn bị 
trước bởi gia chủ.  
 
 

Có sự chuẩn bị bởi gia chủ nghĩa là các thân quyến, hoặc (những 
người) đã nói lời thỉnh cầu, hoặc (vật thực) đã được chuẩn bị thường kỳ. 
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5. Aññatra pubbe gihīsamārambhā bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 
 
 

Paripācite paripācitasaññī bhuñjati aññatra pubbe gihīsamārambhā, 
āpatti pācittiyassa. Paripācite vematiko bhuñjati aññatra pubbe 
gihīsamārambhā, āpatti dukkaṭassa. Paripācite aparipācitasaññī bhuñjati 
aññatra pubbe gihīmārambhā, anāpatti.  
 
 
 
 
 

Ekato upasampannāya paripācitaṃ bhuñjati aññatra pubbe 
gihīsamārambhā, āpatti dukkaṭassa. Aparipācite paripācitasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Aparipācite vematiko, āpatti dukkaṭassa. Aparipācite 
aparipācitasaññī, anāpatti.  
 
 
 
 
 

Anāpatti gihīsamārambhe,1 sikkhamānā paripāceti, sāmaṇerā paripāceti, 
pañcabhojanāni ṭhapetvā sabbattha anāpatti, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Paripācitasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 

6. 3. 10. RAHONISAJJA SIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato udāyissa 
purāṇadutiyikā bhikkhunīsu pabbajitā hoti. Sā2 āyasmāto udāyissa santike 
abhikkhaṇaṃ āgacchati. Āyasmāpi udāyī tassā bhikkhuniyā santike 
abhikkhaṇaṃ gacchati. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī tassā 
bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi.  
 

                                                   
1 pubbe gihisamārambhe - Ma, PTS.     2 sā bhikkhunī - Syā. 
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5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn,’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pācittiya.  
 
 
 
 
 

Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội pācittiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội dukkaṭa ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, (lầm) tưởng là không được 
môi giới cho, vị thọ thực thì vô tội ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.  
 
 
 
 

Được vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội dukkaṭa ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, (lầm) tưởng là đã được môi giới cho, phạm tội dukkaṭa. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi không được 
môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội.  
 
 
 
 

Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô ni tu tập sự môi giới cho, vị sa di 
ni môi giới cho, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về được môi giới là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 
 

6. 3. 10. ĐIỀU HỌC VỀ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udāyi đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức 
Udāyi. Đại đức Udāyi cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Udāyi đã cùng với tỳ khưu ni ấy một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo. 
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2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho 
nisajjaṃ kappessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ udāyi, bhikkhuniyā 
saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa bhikkhuniyā 
saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappessasi? Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ 
kappeyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

Bhikkhunī nāma ubhato saṅghe upasampannā.  
 
 

Saddhin ’ti ekato.  
 
 

Eko ekāyā ’ti bhikkhu ceva hoti bhikkhunī ca.  
 
 

Raho nāma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nāma na 
sakkā hoti akkhiṃ vā nikhaṇiyamāne1 bhamukaṃ vā ukkhipiyamāne sīsaṃ 
vā ukkhipiyamāne passituṃ. Sotassa raho nāma na sakkā hoti pakatikathā 
sotuṃ.  
 
 

Nissajjaṃ kappeyyā ’ti bhikkhuniyā nisinnāya bhikkhu upanisinno vā 
hoti upanipanno vā, āpatti pācittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhunī 
upanisinnā vā hoti upanipannā vā, āpatti pācittiyassa. Ubho vā nisinnā honti 
ubho vā nipannā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Raho rahosaññī eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Raho 
vematiko eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa. Raho arahosaññī 
eko ekāya nisajjaṃ kappeti, āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 akkhiṃ vā nikhaṇīyamāne - Ma; akkhīni vā nikhaniyamāne - Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2          Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điều Pācittiya 30 
 

 197

Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo?” ―(như trên)― “Này Udāyi, nghe nói ngươi cùng với tỳ 
khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― 
Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

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

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 
 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
 
 

Với: cùng chung. 
 
 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và vị tỳ khưu ni. 
 
 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 
 
 
 

Ngồi: Khi vị tỳ khưu ni đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pācittiya. Trong khi vị tỳ khưu đang ngồi, vị tỳ khưu ni ngồi gần 
hoặc nằm gần thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Chỗ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vị ngồi xuống một nam một nữ thì 
phạm tội pācittiya. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghi, vị ngồi xuống một nam một 
nữ thì phạm tội pācittiya. Chỗ kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội pācittiya.  
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Araho rahosaññī, āpatti dukkaṭassa. Araho vematiko, āpatti dukkaṭassa, 
araho arahosaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti yo koci viññū dutiyo hoti, tiṭṭhati na nisīdati, arahopekkho 
aññavihito1 nisīdati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Rahonisajjasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
Bhikkhunovādavaggo tatiyo.  

 
--ooOoo-- 

 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Asammat’ atthaṅgatā upassayaṃ āmisadānena2 sibbati,  
 addhānaṃ nāvaṃ bhuñjeyya eko ekāya te dasā ”ti.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 

                                                   
1 aññāvihito - Syā, PTS.   2 asammata atthaṅgatū passayāmisadānena- Ma.  
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Chỗ không kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ kín đáo, phạm tội dukkaṭa. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội.  
 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về ngồi nơi kín đáo là thứ mười. 
Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 

 
--ooOoo-- 

 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Vị chưa được chỉ định, (mặt trời) đã lặn, chỗ ngụ của tỳ khưu ni, vì vật 
chất, với việc cho (y), vị may (y), (hẹn nhau đi) đường xa, (chung) thuyền, vị 
có thể thọ thực, một nam và một nữ, các điều ấy là mười. 
 

--ooOoo-- 




