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VINAYAPIṬAKE 
 

PĀCITTIYAPĀḶI 
 
 

BHIKKHUNĪVIBHAṄGO 
 
 

Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 
 

***** 
 
 

1. PĀRĀJIKAKAṆḌO 
 

1. 1. PAṬHAMAPĀRĀJIKAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāḷho migāranattā 
bhikkhunīsaṅghassa vihāraṃ kattukāmo hoti. Atha kho sāḷho migāranattā 
bhikkhuniyo upasaṅkamitvā etadavoca: “Icchāmahaṃ ayye 
bhikkhunīsaṅghassa vihāraṃ kātuṃ, detha me navakammikaṃ bhikkhunin 
”ti. Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunīsu pabbajitā honti 
“nandā nandavatī sundarīnandā thullanandā ”ti. Tāsu sundarīnandā 
bhikkhunī taruṇapabbajitā hoti,1 abhirūpā dassanīyā pāsādikā paṇḍitā vyattā 
medhāvinī dakkhā analasā tatrūpāyāya vimaṃsāya samannāgatā alaṃ 
kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ. Atha kho bhikkhunīsaṅgho sundarīnandaṃ 
bhikkhuniṃ sammannitvā sāḷhassa migāranattuno navakammikaṃ adāsi. 
Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī sāḷhassa migāranattuno 
nivesanaṃ abhikkhaṇaṃ gacchati: “Vāsiṃ detha pharasuṃ2 detha kuṭhāriṃ 
detha kuddālaṃ3 detha nikhādanaṃ dethā ”ti. Sāḷhopi migāranattā 
bhikkhunūpassayaṃ abhikkhaṇaṃ gacchati katākataṃ jānituṃ. Te 
abhiṇhadassanena paṭibaddhacittā ahesuṃ. Atha kho sāḷho migāranattā 
sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ okāsaṃ alabhamāno etadevatthāya 
bhikkhunīsaṅghassa bhattaṃ akāsi. Atha kho sāḷho migāranattā bhattagge 
āsanaṃ paññāpento ‘ettikā bhikkhuniyo ayyāya sundarīnandāya buḍḍhatarā 
’ti ekamantaṃ āsanaṃ paññāpesi ‘ettikā navakatarā ’ti ekamantaṃ āsanaṃ 
paññāpesi, paṭicchanne okāse nikūṭe sundarīnandāya bhikkhuniyā āsanaṃ 
paññāpesi. Yathā therā bhikkhuniyo jāneyyuṃ ‘navakānaṃ bhikkhunīnaṃ 
santike nisinnā ’ti, navakāpi bhikkhuniyo jāneyyuṃ ‘therānaṃ 
bhikkhunīnaṃ santike nisinnā ’ti.  

                                                   
1 taruṇapabbajitā abhirūpā hoti - Ma.  2 parasuṃ - Ma.  3 kudālaṃ - Ma. 
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TẠNG LUẬT 
 

BỘ PĀCITTIYA 
 
 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI 
 
 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
 

***** 
 
 

1. CHƯƠNG PĀRĀJIKA:  
 

1. 1. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, Sāḷha cháu trai của Migāra[*] có ý 
định xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Khi ấy, Sāḷha cháu trai của 
Migāra đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và nói điều này: - “Thưa các ni sư, tôi 
muốn xây dựng trú xá cho hội chúng tỳ khưu ni. Hãy giao cho tôi vị tỳ khưu 
ni là vị phụ trách công trình mới.” Vào lúc bấy giờ, có bốn chị em đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni là: Nandā, Nandavatī, Sundarīnandā, Thullanandā. Trong 
số các cô ấy, tỳ khưu ni Sundarīnandā đã xuất gia lúc còn trẻ, đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, trí tuệ, kinh nghiệm, thông minh, sắc sảo, cần cù, biết cách suy 
xét tính toán, có khả năng để xây dựng, có khả năng để hoàn thành công việc 
ấy. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni đã chỉ định tỳ khưu ni Sundarīnandā làm vị 
phụ trách công trình mới rồi đã giao cho Sāḷha cháu trai của Migāra. Vào lúc 
bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarīnandā thường xuyên đi đến nhà của Sāḷha cháu 
trai của Migāra (nói rằng): - “Hãy bố thí rìu, hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, 
hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục.” Sāḷha cháu trai của Migāra cũng thường 
xuyên đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni để biết được việc đã làm xong hoặc 
chưa làm xong. Do sự thường xuyên gặp gỡ, hai người đã sanh tâm quyến 
luyến. Khi ấy, Sāḷha cháu trai của Migāra trong khi không có được cơ hội để 
gần gũi thân mật với tỳ khưu ni Sundarīnandā nên đã làm bữa trai phạn 
dâng hội chúng tỳ khưu ni chính vì mục đích ấy. Khi ấy, Sāḷha cháu trai của 
Migāra trong khi xếp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn (nghĩ rằng): “Chừng này vị tỳ 
khưu ni là thâm niên hơn ni sư Sundarīnandā” rồi đã sắp xếp chỗ ngồi phía 
bên này, “Chừng này vị là trẻ hơn” rồi đã sắp xếp chỗ ngồi ở phía bên kia, và 
đã sắp xếp chỗ ngồi cho tỳ khưu ni Sundarīnandā ở góc tường là nơi đã được 
che khuất. Như thế, các tỳ khưu ni trưởng lão có thể tin rằng: “Cô ta đang 
ngồi ở chỗ các tỳ khưu ni mới tu,” còn các tỳ khưu ni mới tu có thể tin rằng: 
“Cô ta đang ngồi ở chỗ các tỳ khưu ni trưởng lão.”  
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2. Atha kho sāḷho migāranattā bhikkhunīsaṅghassa kālaṃ ārocāpesi: 
“Kālo ayye niṭṭhitaṃ bhattan ”ti. Sundarīnandā bhikkhunī sallakkhetvā ‘na 
bahukato sāḷho migāranattā bhikkhunīsaṅghassa bhattaṃ akāsi. Maṃ so 
dūsetukāmo, sacāhaṃ gamissāmi vissaro me bhavissatī ’ti antevāsiniṃ1 
bhikkhuniṃ āṇāpesi: “Gaccha me piṇḍapātaṃ nīhara, yo ca2 maṃ pucchati 
gilānā ’ti paṭivedehī ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho sā bhikkhunī sundarīnandāya 
bhikkhuniyā paccassosi.  
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena sāḷho migāranattā bahidvārakoṭṭhake ṭhito 
hoti sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ paṭipucchanto:3 “Kahaṃ ayye ayyā 
sundarīnandā ”ti? Kahaṃ ayye ayyā sundarīnandā ”ti? Evaṃ vutte 
sundarīnandāya bhikkhuniyā antevāsinī bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ 
etadavoca: “Gilānā āvuso piṇḍapātaṃ nīharissāmī ”ti. Atha kho sāḷho 
migāramattā ‘yampāhaṃ atthāya bhikkhunīsaṅghassa bhattaṃ akāsiṃ, 
ayyāya sundarīnandāya kāraṇā ’ti manusse āṇāpetvā ‘bhikkhunīsaṅghaṃ 
bhattena parivisathā ’ti vatvā yena bhikkhunūpassayo tenupasaṅkami.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī bahārāmakoṭṭhake 
ṭhitā hoti sāḷhaṃ migāranattāraṃ patimānentī, addasā kho sundarīnandā 
bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ dūratova āgacchantaṃ disvāna 
upassayaṃ pavisitvā sasīsaṃ pārupitvā mañcake nipajji. Atha kho sāḷho 
migāranattā yena sundarīnandā bhikkhunī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ etadavoca: “Kinte ayye aphāsu kissa nipannāsī 
”ti? “Evañhetaṃ āvuso hoti yā anicchantaṃ4 icchatī ”ti. “Kyāhaṃ taṃ ayye na 
icchissāmi? Apicāhaṃ okāsaṃ na labhāmi taṃ dūsetun ”ti avassuto 
avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samapajji.  
 
 
 
 

5. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī jarādubbalā 
caraṇagilānā sundarīnandāya bhikkhuniyā avidūre nisinnā5 hoti. Addasā6 
kho sā bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ avassutaṃ avassutāya 
sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajjantaṃ, disvāna 
ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma ayyā sundarīnandā avassutā 
avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī ”ti?  
 
  
 

                                                   
1 antevāsiṃ - Sīmu 1, Sī 1. 3 paripucchanto - Syā.  5 nipannā - Ma, PTS. 
2 yo ce - Ma.   4 anicchitaṃ - Sīmu.  6 addasa - PT S.  
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2. Sau đó, Sāḷha cháu trai của Migāra đã cho người thông báo thời giờ đến 
hội chúng tỳ khưu ni rằng: - “Thưa các ni sư, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị 
xong.” Tỳ khưu ni Sundarīnandā đã xét đoán rằng: “Sāḷha cháu trai của 
Migāra đã làm bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ khưu ni không phải vì phước 
báu, anh ta có ý muốn gần gũi thân mật với ta; nếu ta đi thì ta sẽ bị mất 
phẩm giá!” nên đã bảo vị tỳ khưu ni học trò rằng: - “Hãy đi và mang thức ăn 
về cho ta. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: ‘Cô bị bệnh.’” - “Thưa ni sư, xin vâng,” 
vị tỳ khưu ni ấy đã trả lời tỳ khưu ni Sundarīnandā.  
 
 
 

 
3. Vào lúc bấy giờ, Sāḷha cháu trai của Migāra đứng ở bên ngoài cánh 

cổng ra vào hỏi han về tỳ khưu ni Sundarīnandā rằng: - “Thưa ni sư, ni sư 
Sundarīnandā ở đâu? Thưa ni sư, ni sư Sundarīnandā ở đâu?” Khi được nói 
như thế, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Sundarīnandā đã nói với Sāḷha 
cháu trai của Migāra điều này: - “Này đạo hữu, (ni sư) bị bệnh. Tôi sẽ mang 
thức ăn về.” Khi ấy, Sāḷha cháu trai của Migāra (nghĩ rằng): “Sở dĩ ta đã làm 
bữa trai phạn nhằm lợi ích cho hội chúng tỳ khưu ni có nguyên nhân là ni sư 
Sundarīnandā” nên đã ra lệnh cho mọi người rằng: “Hãy dâng bữa trai phạn 
đến hội chúng tỳ khưu ni,” nói xong đã đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni.  
 
 
 

 
4. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Sundarīnandā đứng ở bên ngoài cổng ra vào 

tu viện trông ngóng Sāḷha cháu trai của Migāra. Rồi tỳ khưu ni Sundarīnandā 
đã nhìn thấy Sāḷha cháu trai của Migāra từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã đi vào tu viện trùm y kín đầu rồi nằm xuống ở chiếc giường. Sau đó, 
Sāḷha cháu trai của Migāra đã đi đến gặp tỳ khưu ni Sundarīnandā, sau khi 
đến đã nói với tỳ khưu ni Sundarīnandā điều này: - “Thưa ni sư, có phải ni sư 
không được khoẻ? Sao lại nằm?” - “Này đạo hữu, bởi vì điều ấy là như vậy! Là 
khi nàng thích chàng mà chàng lại không thích!” - “Thưa ni sư, sao tôi lại 
không thích ni sư được? Ngặt là tôi không có được cơ hội để gần gũi thân mật 
với ni sư.” Rồi Sāḷha cháu trai của Migāra nhiễm dục vọng đã thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể với tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng.  
 
 
 

 
5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ yếu đuối già cả bị bệnh ở bàn chân 

đang nằm không xa tỳ khưu ni Sundarīnandā. Vị tỳ khưu ni ấy đã nhìn thấy 
Sāḷha cháu trai của Migāra nhiễm dục vọng đang thực hiện việc xúc chạm cơ 
thể với tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng, sau khi thấy mới phàn nàn 
phê phán chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng?”  
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6. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā 
bhikkhuniyo appicchā santuṭṭhā lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā tā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā sundarīnandā avassutā 
avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī ”ti? Atha kho tā 
bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye te bhikkhū appicchā 
santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa 
purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū1 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 

7. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyī ”ti?2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
“Ananucchaviyaṃ3 bhikkhave sundarīnandāya bhikkhuniyā ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa 
kāyasaṃsaggaṃ sādiyissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya, athakhvetaṃ bhikkhave appasannānaṃ ceva 
appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. Atha kho bhagavā 
sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā dubharatāya 
dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhiyā4 saṅganikāya kosajjassa avaṇṇaṃ 
bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya supposatāya appicchassa 
santuṭṭhassa5 sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa viriyārambhassa 
vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 
 

8. “Tena hi bhikkhave bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa 
atthavase paṭicca: saṅghasuṭṭhutāya saṅghaphāsutāya dummaṅkūnaṃ 
bhikkhunīnaṃ niggahāya pesalānaṃ bhikkhunīnaṃ phāsuvihārāya 
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya appasannānaṃ6 pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya 
saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
   

                                                   
1 sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā - Ma. na dissate. 
2 sādiyatī ti - Ma, Syā.      
3 ananucchavikaṃ - Ma.     5 appicchatāya santuṭṭhiyā - PTS. 
4 asantuṭṭhitāya - Ma; asantuṭṭhatāya - Syā.  6 appasannānaṃ vā - Sīmu 2. 
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6. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư 
Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của người 
nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các 
tỳ khưu. Các vị tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: - “Vì sao tỳ 
khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể 
của người nam nhiễm dục vọng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.  
 
 
 
 

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của 
người nam nhiễm dục vọng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
thật không đúng đắn đối với tỳ khưu ni Sundarīnandā, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng lại ưng 
thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã 
khiển trách tỳ khưu ni Sundarīnandā bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn 
đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn 
uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng 
nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc 
cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết 
Pháp thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 
 
 
 

8. - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
ni vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem 
lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm 
sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong 
hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
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“Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa 
adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇaḍalaṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā 
gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā patipīḷanaṃ vā sādiyeyya, ayampi pārājikā 
hoti asaṃvāsā, ubbhajāṇumaṇḍalikā ”ti.  
 
 

9. Yā panā ’ti yā yādisā yathāyuttā yathājaccā yathānāmā yathāgottā 
yathāsīlā yathāvihārinī yathāgocarā therā vā navā vā majjhimā vā, esā 
vuccati yā panā ’ti.  
 
 

Bhikkhunī ’ti bhikkhakā ’ti1 bhikkhunī, bhikkhācariyaṃ ajjhūpagatā ’ti 
bhikkhunī bhinnapaṭadharā ’ti bhikkhunī samaññāya bhikkhunī paṭiññāya 
bhikkhunī ehibhikkhunī ’ti bhikkhunī tīhi saraṇagamanehi upasampannā ’ti 
bhikkhunī bhadrā bhikkhunī sārā bhikkhunī sekhā bhikkhunī asekhā 
bhikkhunī2 samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena 
ṭhānārahena upasampannā ’ti bhikkhunī, tatra yāyaṃ bhikkhunī samaggena 
ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena 
upasampannā, ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  

 
Avassutā nāma sārattā apekkhavatī3 paṭibaddhacittā.  

 
Avassuto nāma sāratto apekkhavā paṭibaddhacitto.  

 
Purisapuggalo nāma manussapuriso, na yakkho na peto na 

tiracchānagato viññū paṭibalo kāyasaṃsaggaṃ samāpajjituṃ.  

 
Adhakkhakan ’ti heṭṭhakkhakaṃ.  

 
Ubbhajāṇumaṇḍalan ’ti uparijāṇumaṇḍalaṃ.  

 
Āmasanaṃ nāma āmaṭṭhamattaṃ.  

 
Parāmasanaṃ nāma itocito ca sañcopanaṃ.  

 
Gahaṇaṃ nāma gahitamattaṃ.  

 
Chupanaṃ nāma phuṭṭhamattaṃ.  

 
Patipīḷanaṃ vā sādiyeyyā ’ti aṅgaṃ gahetvā nippīḷanaṃ sādiyati.  

  

                                                   
1 bhikkhikā ti - Ma.  
2 sārāti bhikkhunī sekhāti bhikkhunī asekhāti bhikkhunī - Syā. 
3 apekkhavā - PTS, Sī 1, Sīmu 1. 
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“Vị tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ vào hoặc sự vuốt ve 
hoặc sự nắm lấy hoặc sự chạm vào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm 
dục vọng từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên, vị ni này cũng 
là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú, là người nữ có liên quan đến 
phần trên đầu gối.”  
 

9. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như 
vầy, có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, 
có hành xứ như vầy, là vị trưởng lão ni (trên mười năm ), mới tu (dưới năm 
năm), hoặc trung niên (trên năm năm); vị ni ấy được gọi là ‘vị ni nào.’  
 

Tỳ khưu ni: ‘Người nữ đi khất thực’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ chấp 
nhận việc đi khất thực’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ mặc y đã được cắt rời’ là tỳ 
khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận. Là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận. 
Là tỳ khưu ni khi được (đức Phật) nói rằng: ‘Này tỳ khưu ni, hãy đi đến.’ 
‘Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ hiền 
thiện’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ có thực chất’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ Thánh 
hữu học’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ Thánh vô học’ là tỳ khưu ni. ‘Người nữ đã 
được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không 
sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất’ là tỳ khưu 
ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự 
hợp nhất, vị ni này là ‘vị tỳ khưu ni’ được đề cập trong ý nghĩa này.  
 

(Nữ) nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 
 

(Nam) nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao 
khát, có tâm quyến luyến. 
 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải Dạ-xoa nam, không 
phải ma nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc 
xúc chạm cơ thể.  
 

Từ xương đòn (ở cổ) trở xuống: là phía dưới xương đòn (ở cổ).  
 

Từ đầu gối trở lên là phía trên đầu gối.  
 

Sự sờ vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 
 

Sự vuốt ve nghĩa là sự di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. 
 

Sự nắm lấy nghĩa là việc được nắm lấy. 
 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 
 

Hoặc ưng thuận sự ôm chặt: sau khi nắm lấy phần thân thể rồi ưng 
thuận việc ôm chặt vào. 
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Ayampī ’ti purimāyo upādāya vuccati. 
 
 

Pārājikā hotī ’ti seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo tena 
sarīrabandhanena jīvituṃ, evameva bhikkhunī avassutā avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ āmasanaṃ vā 
parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā patipīḷanaṃ vā sādiyantī 
assamaṇī hoti asakyadhītā. Tena vuccati pārājikā hotī ”ti.  
 
 

Asaṃvāsā ’ti saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhatā1 eso 
saṃvāso nāma. So tāya saddhiṃ natthi, tena vuccati asaṃvāsā ”ti.  
 
 
 

Ubhato avassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ 
āmasati, āpatti pārājikassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
thullaccayassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena 
kāyaṃ āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

Ekato avassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ 
āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena 
kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 samasikkhātā - Syā, PTS. 
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Vị ni này cũng: được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây.[*] 
 

Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt 
đầu không thể sống bám víu vào thân thể ấy; tương tợ như thế, vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự sờ vào hoặc sự vuốt ve hoặc sự nắm lấy hoặc sự 
chạm vào hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm dục vọng từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là 
Thích nữ; vì thế được gọi ‘là vị phạm tội pārājika.’ 
 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị[*] dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
pārājika. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội thullaccaya. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội thullaccaya. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào 
vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân 
(đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn 
liền với (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) 
thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía,[*] vị dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa.  
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Ubhato avassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā tiracchānagata-
manussaviggahassa vā adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ 
āmasati, āpatti thullaccayassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena 
kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 
 

Ekato avassute adhakkhakaṃ ubbhajāṇumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Ubbhakkhakaṃ adhojāṇumaṇḍalaṃ kāyena 
kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Kāyapaṭibaddhena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Kāyapaṭibaddhena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Nissaggiyena kāyaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena 
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ 
āmasati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 

Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantiyā, asādiyantiyā, ummattikāya, 
khittacittāya, vedanaṭṭāya, ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.1  
 

--ooOoo-- 
  

                                                   
1 samattaṃ - Ma.  
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Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, đối với Dạ-xoa nam hoặc ma nam 
hoặc thú đực, vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên, thì phạm tội thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được 
gắn liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối tượng) ném ra bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) 
trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được 
gắn liền với thân sờ vào thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối tượng) ném ra bằng vật ném ra thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, vị dùng thân sờ vào thân (đối 
tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào 
thân (đối tượng) từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống thì phạm 
tội dukkaṭa. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền với thân (đối tượng) thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào thân (đối 
tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân (đối tượng) thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào thân (đối 
tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật được gắn liền với 
thân (đối tượng) bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa. Vị sờ vào vật (đối 
tượng) ném ra bằng vật ném ra thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Không cố ý, vị ni thất niệm, vị ni không hay biết,1 vị ni không ưng thuận, 
vị ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  
 

Dứt điều pārājika thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 asatiyā: vị ni thất niệm nghĩa là tâm đang bận suy nghĩ việc khác, ajānantiyā: vị ni không 
biết đây là người nam hay người nữ (VinA. iv, 902). 
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