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4. PĀCITTIYAKAṆḌO  
 

Ime kho panayyāyo chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti. 
 
 
 

4. 1. LASUNAVAGGO 
 

4. 1. 1 . PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena 
bhikkhunīsaṅgho lasunena pavārito hoti: “Yāsaṃ ayyānaṃ lasunena attho 
ahaṃ lasunenā ”ti. Khettapālo ca āṇatto hoti: “Sace hi bhikkhuniyo 
āgacchanti, ekekāya1 bhikkhuniyā dve tayo bhaṇḍike dehī ”ti. Tena kho pana 
samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti. Yathābhataṃ lasunaṃ parikkhayaṃ 
agamāsi. Bhikkhuniyo taṃ upāsakaṃ upasaṅkamitvā etadavocuṃ: 
“Lasunena āvuso attho ”ti. “Natthayye2 yathābhataṃ lasunaṃ parikkhīṇaṃ 
khettaṃ gacchathā ”ti. Thullanandā bhikkhunī khettaṃ gantvā na mattaṃ 
jānitvā bahuṃ lasunaṃ harāpesi.3 Khettapālo ujjhāyati khīyati vipāceti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasunaṃ 
harāpessantī ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa khettapālassa ujjhāyantassa 
khīyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā na mattaṃ jānitvā 
bahuṃ lasunaṃ harāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā 
bhikkhunī na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasunaṃ harāpesī ”ti?4 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā bahuṃ lasuṇaṃ harāpessati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi:  
  
 

3. “Bhūtapubbaṃ bhikkhave thullanandā bhikkhunī aññatarassa 
brāhmaṇassa pajāpatī ahosi. Tisso ca dhītaro nandā nandavatī 
sundarīnandā. Atha kho bhikkhave so brāhmaṇo kālaṃ katvā aññataraṃ 
haṃsayoniṃ uppajji.5 Tassa sabbasovaṇṇamayā pattā ahesuṃ. So tāsaṃ 
ekekaṃ pattaṃ deti.  

                                                   
1 ekamekāya - Ma, Syā, PTS.     
2 natthāyye - Ma; na etthayye - Sīmu 2.    4 harāpesī ti - Ma, Syā.  
3 āharāpesi - Sī 1, Sīmu 2.     5 upapajji - Ma, Syā, PTS. 
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4. CHƯƠNG PĀCITTIYA:  
 

Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pācittiya này được đưa 
ra đọc tụng. 
 
 

4. 1. PHẨM TỎI:  
 

4. 1. 1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu ni được nam cư sĩ 
nọ thỉnh cầu về tỏi (nói rằng): “Các ni sư nào có nhu cầu về tỏi, tôi dâng tỏi.” 
Và người canh ruộng được ra lệnh rằng: “Nếu các tỳ khưu ni đi đến, hãy dâng 
cho mỗi một vị tỳ khưu ni hai ba bó.” Vào lúc bấy giờ, trong thành Sāvatthī 
có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các tỳ khưu ni đã đi 
đến nam cư sĩ ấy và đã nói điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về tỏi.” - 
“Thưa các ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều hết cả. Xin hãy 
đi đến ruộng.” Tỳ khưu ni Thullanandā sau khi đi đến ruộng đã không biết 
chừng mực và đã bảo mang đi nhiều tỏi. Người canh ruộng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni sau khi đi đến ruộng lại không 
biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?”  
 
 

 
2. Các tỳ khưu ni đã nghe được người canh ruộng ấy phàn nàn, phê phán, 

chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ni sư Thullanandā lại không biết chừng 
mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu ni Thullanandā không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandā lại 
không biết chừng mực rồi bảo mang đi nhiều tỏi vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Ngài đã nói Pháp thoại rồi đã bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

 
3. - “Này các tỳ khưu, vào thời quá khứ tỳ khưu ni Thullanandā đã là vợ 

của người Bà-la-môn nọ và có ba người con gái là Nandā, Nandavatī, và 
Sundarīnandā. Này các tỳ khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy sau khi qua đời 
đã sanh vào bào thai của con chim thiên nga nọ. Các lông của con chim ấy đã 
là hoàn toàn bằng vàng. Nó đã cho các cô ấy mỗi người một lông chim.  
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Atha kho bhikkhave thullanandā bhikkhunī ‘ayaṃ haṃso amhākaṃ 
ekekaṃ pattaṃ detī ’ti taṃ haṃsarājaṃ1 gahetvā nippattaṃ akāsi. Tassa 
puna jāyamānā pattā setā sampajjiṃsu. Tadāpi bhikkhave thullanandā 
bhikkhunī atilobhena suvaṇṇā parihīnā, idāni lasunā parihāyissatī ”ti.  
 
 “Yaṃ laddhaṃ tena tuṭṭhabbaṃ - atilobho hi pāpako,  
 haṃsarājaṃ gahetvāna - suvaṇṇā parihāyathā ”ti.  
 

Atha kho bhagavā thullanandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī lasunaṃ khādeyya pācittiyan ”ti.  
 

4. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Lasunaṃ nāma māgadhakaṃ2 vuccati. Khādissāmī ’ti patigaṇhāti, 
āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti pācittiyassa.  
 

Lasune lasunasaññā khādati, āpatti pācittiyassa. Lasune vematikā 
khādati, āpatti pācittiyassa. Lasune alasunasaññā khādati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Alasune lasunasaññā āpatti3 dukkaṭassa. Alasune vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Alasune alasuna saññā, anāpatti.  
 

Anāpatti palaṇḍuke, bhañjanake, harītake, cāvalasune,4 sūpasampāke, 
maṃsasampāke, telasampāke, sāḷave, uttaribhaṅge, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.5 
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
sambādhe lomaṃ saṃharāpetvā aciravatiyā nadiyā vesiyāhi saddhiṃ naggā 
ekatitthe nahāyanti. Vesiyā ujjhāyanti khīyanti vipāventi: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpessanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti? 

                                                   
1 haṃsarājānaṃ - Sīmu 1, Sīmu 2, Sī 3. 
2 māgadhikaṃ - Syā; māgadhaṃ - Sī 1, Sīmu 2. 
3 alasuṇe lasuṇasaññā khādati āpatti dukkaṭassa - Ma, Syā, PTS. 
4 cāpalasuṇe - Ma, Syā, PTS. 5 lasuṇa sikkhāpadaṃ paṭhamaṃ niṭṭhitaṃ - Ma, Sīmu 1. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni         Phẩm Tỏi - Điều Pācittiya 02 

 137

Này các tỳ khưu, khi ấy tỳ khưu ni Thullanandā (nghĩ rằng): “Con chim 
thiên nga này cho chúng ta mỗi người một lông chim” nên đã nắm lấy con 
chim thiên nga chúa ấy và đã vặt trụi lông. Bộ lông của con chim ấy trong khi 
được mọc lại có màu trắng. Này các tỳ khưu, lúc bấy giờ tỳ khưu ni 
Thullanandā cũng vì quá tham lam khiến vàng đã bị tiêu tan; giờ đây tỏi sẽ bị 
mất đi. 
 

“Vật gì đã được nhận lãnh thì nên hoan hỷ với vật ấy, bởi vì quá tham 
lam nên kẻ ác đã nắm lấy thiên nga chúa, khiến cho vàng đã bị tiêu tan.” 
 

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

“Vị tỳ khưu ni nào nhai tỏi thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Tỏi nghĩa là (loại thảo mộc) thuộc về xứ Magadha được đề cập đến. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội pācittiya. 
 

Tỏi, nhận biết là tỏi, vị ni nhai phạm tội pācittiya. Tỏi, có sự hoài nghi, vị 
ni nhai phạm tội pācittiya. Tỏi, (lầm) tưởng không phải tỏi, vị ni nhai phạm 
tội pācittiya.  
 

Không phải tỏi, (lầm) tưởng là tỏi, vị ni nhai phạm tội dukkaṭa. Không 
phải tỏi, có sự hoài nghi, vị ni nhai phạm tội dukkaṭa. Không phải tỏi, nhận 
biết không phải tỏi, vị ni nhai thì vô tội.  
 

Trong trường hợp củ hành, củ hành đỏ, củ hành tây, lá hẹ, nấu chung với 
xúp, nấu chung với thịt, nấu chung với dầu ăn, rau cải trộn, hương vị làm 
ngon miệng, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư sau khi cạo lông ở chỗ kín rồi lõa thể tắm chung với các cô gái điếm ở một 
bến tắm nơi dòng sông Aciravatī. Các cô gái điếm phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại cạo lông ở chỗ kín, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tāsaṃ vesiyānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo sambādhe 
lomaṃ saṃharāpessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā 
bhikkhuniyo sambādhe lomaṃ saṃharāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī sambādhe lomaṃ saṃharāpeyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Sambādho nāma ubho upakacchakā muttakaraṇaṃ.  
 

Saṃharāpeyyā ’ti ekampi lomaṃ saṃharāpeti, āpatti pācittiyassa. 
Bahukepi lome saṃharāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti ābādhappaccayā, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena dve bhikkhuniyo 
anabhiratiyā pīḷitā ovarakaṃ pavisitvā talaghātakaṃ karonti. Bhikkhuniyo 
tena saddena upadhāvitvā tā bhikkhuniyo etadavocuṃ: “Kissa tumhe ayye 
purisehi1 saddhiṃ sampadussathā ”ti.2 “Na mayaṃ ayye purisehi saddhiṃ 
sampadussāmā ”ti.3 Bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo talaghātakaṃ karissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhuniyo talaghātakaṃ karontī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― “Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo 
talaghātakaṃ karissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Talaghātake pācittiyan ”ti  

                                                   
1 purisena - Ma, Syā, PTS.            2 padussathā ti - Syā.         3 padussāmā ti - Syā. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được các cô gái điếm ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo 
lông ở chỗ kín?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư cạo lông ở chỗ kín, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại cạo lông ở chỗ kín vậy? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào cạo lông ở chỗ kín thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Chỗ kín nghĩa là hai nách và chỗ tiểu tiện. 
 

Cạo: vị ni cạo (nhổ) chỉ một sợi lông thì phạm tội pācittiya. Vị ni dầu cạo 
(nhổ) nhiều sợi lông cũng phạm (chỉ một) tội pācittiya. 
 

Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có hai tỳ khưu ni bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích nên đi vào phòng trong rồi thực hiện việc 
đập vỗ bằng lòng bàn tay. Các tỳ khưu ni đã chạy lại vì tiếng động ấy rồi đã 
nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, vì sao các cô lại làm điều 
nhơ nhớp cùng với người nam vậy?” - “Này các ni sư, chúng tôi không làm 
điều nhơ nhớp cùng với người nam.” Rồi đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni.  
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập vỗ bằng 
lòng bàn tay?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni thực 
hiện việc đập vỗ bằng lòng bàn tay, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại thực hiện việc đập vỗ bằng lòng bàn tay vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều 
học này như vầy:  
 

“Khi thực hiện việc đập vỗ bằng lòng bàn tay thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Talaghātakaṃ nāma samphassaṃ sādiyantī antamaso uppala-
pattenapi muttakaraṇe pahāraṃ deti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti ābādhappaccayā,1 ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā purāṇarājorodhā 
bhikkhunīsu pabbajitā hoti.2 Aññatarā bhikkhunī anabhiratiyā pīḷitā yena sā 
bhikkhunī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuniṃ etadavoca: 
“Rājā kho ayye tumhe cirāciraṃ gacchati kathaṃ tumhe dhārethā ”ti? 
“Jatumaṭṭakena3 ayye ”ti. “Kiṃ etaṃ ayye jatumaṭṭakan ”ti? Atha kho sā 
bhikkhunī tassā bhikkhuniyā jatumaṭṭakaṃ ācikkhi. Atha kho sā bhikkhunī 
jatumaṭṭakaṃ ādiyitvā dhovituṃ vissaritvā ekamantaṃ chaḍḍesi. 
Bhikkhuniyo makkhikāhi samparikiṇṇaṃ passitvā evamāhaṃsu: “Kassidaṃ 
kamman” ti? Sā evamāha: “Mayhidaṃ kamman ”ti.  

 
2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī jatumaṭṭakaṃ ādiyissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave bhikkhunī jatumaṭṭakaṃ ādiyī ”ti?4 “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī 
jatumaṭṭakaṃ ādiyissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Jatumaṭṭake pācittiyan ”ti.  

 
3. Jatumaṭṭakaṃ nāma jatumayaṃ kaṭṭhamayaṃ piṭṭhamayaṃ 

mattikāmayaṃ.  

 
Ādiyeyyā ’ti samphassaṃ sādiyantī antamaso uppalapattampi 

muttakaraṇaṃ paveseti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anāpatti ābādhappaccayā,1 ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  

 
Catutthasikkhāpadaṃ.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ābādhapaccayā - Ma, Syā, PTS. 
2 aññataro purāṇarojorodho bhikkhunīsu pabbajito hoti - Syā. 
3 jatumaṭṭhakena - Ma, PTS, Sī 2.     4 ādiyatī ti - Ma, Syā. 
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3. Việc đập vỗ bằng lòng bàn tay nghĩa là trong lúc ưng thuận sự xúc 
chạm, vị ni đánh (đập, vỗ) vào chỗ tiểu tiện mặc dầu chỉ bằng cánh hoa sen 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có người nọ trước đây là 
cung nữ của đức vua đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Có tỳ khưu ni nọ bị bực 
bội bởi sự không được thỏa thích đã đi đến gặp vị tỳ khưu ni ấy, sau khi đến 
đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này ni sư, đức vua lâu lâu mới đến với 
cô, cô chịu đựng bằng cách nào?” - “Này ni sư, với gậy ngắn bằng nhựa cây.” - 
“Này ni sư, gậy ngắn bằng nhựa cây ấy là gì?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã giải 
thích gậy ngắn bằng nhựa cây cho vị tỳ khưu ni nọ. Sau đó, vị tỳ khưu ni nọ 
sau khi áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây rồi không nhớ để rửa và đã quăng 
bỏ ở một góc. Các tỳ khưu ni khi nhìn thấy vật bị các con ruồi bu quanh đã 
nói như vầy: - “Việc làm này là của ai?” Cô ni nọ đã nói như vầy: - “Việc làm 
này là của tôi.”  

 
2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 

phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng gậy ngắn bằng nhựa 
cây?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp dụng gậy 
ngắn bằng nhựa cây, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ 
khưu ni lại áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và 
này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  

 
“(Trường hợp) gậy ngắn bằng nhựa cây thì phạm tội pācittiya.”  

 
3. Gậy ngắn bằng nhựa cây nghĩa là làm bằng nhựa cây, làm bằng gỗ, 

làm bằng bột gạo, làm bằng đất sét.  

 
Áp dụng: Trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni đưa vào chỗ đường 

tiểu cho dù chỉ là cánh hoa sen thì phạm tội pācittiya.  

 
Vì nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 

thì vô tội.”  
Điều học thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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4. 1. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Atha kho mahāpajāpatī1 gotamī yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā adhovāte aṭṭhāsi. 
“Duggandho bhagavā mātugāmo ”ti. Atha kho bhagavā ‘Ādiyantu kho 
bhikkhuniyo udakasuddhikan ’ti, mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā 
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho 
mahāpajāpatī gotamī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā 
samuttejitā sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkāmi.  
 
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etassamiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ 
udakasuddhikan ”ti. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
‘bhagavatā udakasuddhikā anuññātā ’ti atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ 
ādiyantī muttakaraṇe vaṇaṃ akāsi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 

3. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyissatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ 
ādiyī ”ti?2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi 
nāma bhikkhave bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyissati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Udakasuddhikaṃ pana bhikkhuniyā ādiyamānāya dvaṅgulapabba-
paramaṃ ādātabbaṃ. Taṃ atikkāmentiyā pācittiyan ”ti.  
 
 

4. Udakasuddhikaṃ nāma muttakaraṇassa dhovanā vuccati.  
 
 

Ādiyamānāyā ’ti3 dhovantiyā.  
 
 

Dvaṅgulapabbaparamaṃ ādātabban ’ti dvīsu aṅgulīsu dve 
pabbaparamā ādātabbā.  
 

                                                   
1 mahāpajāpati gotamī - Ma, Syā, PTS. 
2 ādiyatī ti - Ma, Syā; ādiyissatī ti - Sīmu    3 ādiyantiyā ti - PTS, Sīmu 1, Sī 1.  
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4. 1. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
đứng ở phía dưới gió (nói rằng): - “Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối.” Khi 
ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Các tỳ khưu ni hãy áp dụng việc làm sạch sẽ 
bằng nước” rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho bà Mahāpajāpatī Gotamī bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
Pháp thoại, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi ra đi.  
 
 

2. Sau đó, 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 việc làm sạch sẽ 
bằng nước đến các tỳ khưu ni.” Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ (nghĩ 
rằng): “Việc làm sạch sẽ bằng nước đã được đức Thế Tôn cho phép” rồi trong 
khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu nên đã gây ra vết thương ở 
chỗ đường tiểu. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni.  
 
 

3. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng 
nước quá sâu?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni áp 
dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này 
các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước quá sâu 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước nên áp 
dụng tối đa hai lóng tay; vượt quá giới hạn ấy thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

4. Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiểu 
được đề cập đến.  
 
 

Trong khi áp dụng: trong khi rửa. 
 
 

Nên áp dụng tối đa hai lóng tay: nên áp dụng tối đa hai khớp ở hai 
ngón tay.  
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Taṃ atikkāmentiyā ’ti samphassaṃ sādiyantī antamaso kesagga-
mattampi atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Atirekadvaṅgulapabbe atirekasaññā ādiyati, āpatti pācittiyassa. Atireka-

dvaṅgulapabbe vematikā ādiyati, āpatti pācittiyassa. Atirekadvaṅgulapabbe 
ūnakasaññā ādiyati, āpatti pācittiyassa.  

 
Ūnakadvaṅgulapabbe atirekasaññā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvaṅgula-

pabbe vematikā, āpatti dukkaṭassa. Ūnakadvaṅgulapabbe ūnakasaññā, 
anāpatti.  

 
Anāpatti dvaṅgulapabbaparamaṃ ādiyati, ūnakadvaṅgulapabbaparamaṃ 

ādiyati, ābādhappaccayā, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena ārohanto1 nāma 
mahāmatto bhikkhūsu pabbajito hoti. Tassa purāṇadutiyikā bhikkhunīsu 
pabbajitā hoti. Tena kho pana samayena so bhikkhu tassā bhikkhuniyā 
santike bhattavissaggaṃ karoti. Atha kho sā bhikkhunī tassa bhikkhuno 
bhuñjantassa pānīyena ca vidhūpanena ca upatiṭṭhitvā accāvadati. Atha kho 
so bhikkhu taṃ bhikkhuniṃ apasādesi: 2 “Mā bhagini evarūpaṃ akāsi? 
Netaṃ kappatī ”ti. “Pubbe maṃ tvaṃ evañca evañca karosi. Idāni ettakaṃ 
na sahasī ”ti pānīyathālakaṃ matthake āsumbhitvā vidhūpanena pahāraṃ 
adāsi.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ dassatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ adāsī ”ti?3 “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
bhikkhunī bhikkhussa pahāraṃ dassati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena vā vidhūpanena 
vā upatiṭṭheyya pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 rohanto - Sīmu 2.   2 apasādeti - Ma, Syā.   3 desī ti - Syā. 
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Vượt quá giới hạn ấy: trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị ni vượt quá 
cho dù khoảng cách mảnh bằng sợi tóc thì phạm tội pācittiya.  
 

Khi hơn hai lóng tay, nhận biết là đã hơn, vị ni áp dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi hơn hai lóng tay, có sự hoài nghi, vị ni áp dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi hơn hai lóng tay, (lầm) tưởng là kém, vị ni áp dụng thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Khi kém hai lóng tay, (lầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkaṭa. Khi kém 
hai lóng tay, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi kém hai lóng tay, nhận 
biết là kém thì vô tội.  
 

Vị ni áp dụng tối đa hai lóng tay, vị ni áp dụng tối đa kém hai lóng tay, vì 
nguyên nhân bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần tên là 
Ārohanta đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người vợ cũ của vị ấy cũng đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu ni. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ấy nhận phần phân phát 
bữa ăn khi có sự hiện diện của tỳ khưu ni ấy. Sau đó, trong lúc vị tỳ khưu ấy 
đang thọ thực, vị tỳ khưu ni ấy đã đứng gần với nước uống và quạt rồi nói 
chuyện thế tục là nói về chuyện đùa giỡn lúc còn tại gia.1 Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
đã xua đuổi vị tỳ khưu ni ấy (nói rằng): - “Này sư tỷ, chớ làm như thế. Điều ấy 
không được phép.” - “Trước đây, ông đã làm tôi như vầy và như vầy. Bây giờ, 
chỉ chừng ấy ông lại không chịu.” Rồi đã đổ tô nước uống lên đầu và đã dùng 
quạt đánh.  
 
 

2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại đánh tỳ khưu?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni đánh vị tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại đánh tỳ khưu vậy? Này 
các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Trong khi vị tỳ khưu đang thọ thực, vị tỳ khưu ni nào đứng gần với 
nước uống hoặc với quạt thì phạm tội pācittiya.”  

                                                   
1 accāvadati: đã được dịch là “lăng mạ” theo ngữ cảnh ở trang 34, nay được ghi nghĩa khác 
nương theo Chú Giải (VinA. iv, 922).  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Bhikkhussā ’ti upasampannassa.  

 
Bhuñjantassā ’ti pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ 

bhuñjanatassa.  

 
Pānīyaṃ nāma yaṃ kiñci pānīyaṃ.  

 
Vidhūpanaṃ nāma yā kāci vījanī.1  

 
Upatiṭṭheyyā ’ti hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampanne upasampannasaññā pānīyena vā vidhūpanena vā 

upatiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne vematikā pānīyena vā 
vidhūpanena vā upatiṭṭhati, āpatti pācittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasaññā pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhati, āpatti 
pācittiyassa.  

 
Hatthapāsaṃ vijahitvā upatiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Khādanīyaṃ 

khādantassa upatiṭṭhati, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannassa upatiṭṭhati, 
āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampanne vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampanne 
anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti deti, dāpeti, anupasampannaṃ āṇāpeti, ummattikāya, ―pe― 

ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sassakāle 
āmakadhaññaṃ viññāpetvā nagaraṃ atiharanti.2 Dvāraṭṭhāne “Dethayye 
bhāgan ”ti paḷibuddhitvā3 muñciṃsu. Atha kho tā bhikkhuniyo upassayaṃ4 
gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 bījanī - Ma.  3 palibundhetvā - Ma;   
2 abhiharanti - Syā.     palibuddhitvā - Syā, PTS. 4 upassayaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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3. Vị ni nào: là bất cứ vị ni nào ―(như trên)―  

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

nghĩa này. 

 
(Đối với) vị tỳ khưu: (đối với) người nam đã tu lên bậc trên. 

 
Đang thọ thực: đang thọ thực loại vật thực mềm nào đó thuộc về năm 

loại vật thực mềm.  

 
Nước uống nghĩa là bất cứ loại nước uống nào. 

 
Quạt nghĩa là bất cứ loại quạt nào. 

 
Đứng gần: vị ni đứng trong khoảng tầm tay thì phạm tội pācittiya. 

 
Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni đứng 

gần với nước và quạt thì phạm tội pācittiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi, vị ni đứng gần với nước và quạt thì phạm tội pācittiya. Người 
nam đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni đứng gần 
với nước và quạt thì phạm tội pācittiya.  

 
Vị ni sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội dukkaṭa. Trong lúc 

(vị tỳ khưu) đang nhai vật thực cứng, vị ni đứng gần thì phạm tội dukkaṭa. Vị 
ni đứng gần người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. Người 
nam chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa.  

 
Vị ni dâng, vị ni bảo (người khác) dâng, vị ni ra lệnh cho người (nữ) chưa 

tu lên bậc trên, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 1. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ trong khi mùa thu hoạch, 
các tỳ khưu ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi mang đi đến thành phố. 
Tại trạm gác cổng, (lính gác nói rằng): - “Thưa các ni sư, hãy đóng góp phần,” 
đã giữ lại rồi đã thả ra. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến chỗ ngụ và đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni.  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpessantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpentī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpessanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī āmakadhaññaṃ viññāpetvā1 vā viññāpāpetvā2 vā 
bhajjitvā vā bhajjāpetvā vā koṭṭetvā3 vā koṭṭāpetvā vā pacitvā vā 
pacāpetvā vā paribhuñjeyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Āmakadhaññaṃ nāma sāli vīhi yavo godhumo kaṅgu varako 
kudrūsako.  
 

Viññāpetvā ’ti sayaṃ viññāpetvā.1  
 

Viññāpāpetvā ’ti aññaṃ viññāpāpetvā.2  
 

Bhajjitvā ’ti sayaṃ bhajjitvā.  
 

Bhajjāpetvā ’ti aññaṃ bhajjāpetvā.  
 

Koṭṭetvā ’ti sayaṃ koṭṭetvā.3  
 

Koṭṭāpetvā ’ti aññaṃ koṭṭāpetvā.  
 

Pacitvā ’ti sayaṃ pacitvā.  
 

Pacāpetvā ’ti aññaṃ pacāpetvā. Bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti ābādhappaccayā aparaṇṇaṃ viññāpeti, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 viññatvā - Ma; viññitvā - PTS.         2 viññāpetvā - Ma, PTS, Sīmu 1.  3 koṭṭitvā - PTS.  
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2. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên 
hạt?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni yêu cầu lúa 
còn nguyên hạt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào yêu cầu, hoặc bảo yêu cầu, hoặc xay, hoặc bảo xay, 
hoặc giã, hoặc bảo giã, hoặc nấu, hoặc bảo nấu lúa còn nguyên hạt rồi thọ 
thực thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Lúa còn nguyên hạt nghĩa là lúa gạo sāli, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, 
đậu, hạt kudrūsaka (bắp?). 
 

(Sau khi) yêu cầu: sau khi tự mình yêu cầu. 
 

(Sau khi) bảo yêu cầu: sau khi bảo người khác yêu cầu. 
 

(Sau khi) xay: sau khi tự mình xay. 
 

(Sau khi) bảo xay: sau khi bảo người khác xay. 
 

(Sau khi) giã: sau khi tự mình giã. 
 

(Sau khi) bảo giã: sau khi bảo người khác giã. 
 

(Sau khi) nấu: sau khi tự mình nấu. 
 

(Sau khi) bảo nấu: sau khi bảo người khác nấu. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ ăn” 
rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
pācittiya. 

 
Vì nguyên nhân bệnh, vị ni yêu cầu rau cải, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị 

ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
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4. 1. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo 
nibbiṭṭharājabhaṭo taññeva bhaṭapathaṃ yācissāmī ”ti sīsaṃ nahāyitvā 
bhikkhunūpassayaṃ upanissāya1 rājakulaṃ gacchati. Aññatarā bhikkhunī 
kaṭāhe vaccaṃ katvā tirokuḍḍe chaḍḍentī tassa brāhmaṇassa matthake 
āsumhi. Atha kho so brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Assamaṇiyo imā 
muṇḍā vandhakiniyo.2 Kathaṃ hi nāma gūthakaṭāhaṃ matthake 
āsumbhissanti? Imāsaṃ upassayaṃ jhāpessāmī ”ti ummukaṃ3 gahetvā 
upassayaṃ pavisati. Aññataro upāsako upassayā nikkhamanto addasa taṃ 
brāhmaṇaṃ ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisantaṃ. Disvānaṃ taṃ 
brāhmaṇaṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ bho ummukaṃ gahetvā upassayaṃ 
pavisasī ”ti? “Imā maṃ bho4 muṇḍā vandhakiniyo gūthakaṭāhaṃ matthake 
āsumbhiṃsu. Imāsaṃ upassayaṃ jhāpessāmī ”ti. “Gaccha bho brāhmaṇa 
maṅgalaṃ etaṃ sahassaṃ lacchasi tañca bhaṭapathan ”ti. Atha kho so 
brāhmaṇo sīsaṃ nahāyitvā rājakulaṃ gantvā sahassaṃ alattha tañca 
bhaṭapathaṃ.  

 
2. Atha kho so upāsako upassayaṃ pavisitvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 

ārocetvā paribhāsi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī5 uccāraṃ tirokuḍḍe chaḍḍessatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī uccāraṃ tirokuḍḍe chaḍḍesī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave bhikkhunī uccāraṃ tirokuḍḍe chaḍḍessati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ 

vā tirokuḍḍe vā tiropākāre vā chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā pācittiyan 
”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Uccāro nāma gūtho vuccati.  

 
Passāvo nāma muttaṃ vuccati.  

 
Saṅkāraṃ nāma kacavaraṃ vuccati.  

  
                                                   
1 nissāya - Ma, Syā, PTS, Sīmu 2.    
2 bandhakiniyo - Ma, Syā, PTS.   4 imā bhomaṃ - Syā. 
3 ummukkaṃ - Sīmu 1, Sīmu 2.   5 bhikkhuṇiyo - Ma, Syā, PTS, Sīmu 1. 
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4. 1. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ 
là lính được đức vua trả lương (nghĩ rằng): “Ta sẽ cầu xin tiền lương bằng số 
ấy” rồi đã gội đầu và đi đến hoàng cung nương theo chỗ ngụ của các tỳ khưu 
ni. Có vị tỳ khưu ni nọ sau khi đại tiện vào vật đựng rồi trong khi đổ bỏ phía 
bên kia bức tường đã làm rơi lên trên đầu của người Bà-la-môn ấy. Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà cạo đầu 
khả ố này không phải là nữ Sa-môn. Tại sao lại đổ vật đựng chất thải lên đầu? 
Ta sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” Rồi đã cầm lấy cây lửa đi vào ni 
viện. Có nam cư sĩ nọ đang đi ra khỏi ni viện đã nhìn thấy người Bà-la-môn 
ấy cầm cây lửa đang đi vào ni viện, sau khi nhìn thấy đã nói với người Bà-la-
môn ấy điều này: - “Này ông, vì sao ông lại cầm cây lửa và đi vào ni viện?” - 
“Này ông, những bà cạo đầu khả ố này đổ vật đựng chất thải lên đầu tôi. Tôi 
sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mấy bà này.” - “Này ông, hãy đi. Điều này là điều 
may mắn. Và ông sẽ đạt được số tiền lương ấy là một ngàn.” Khi ấy, người 
Bà-la-môn ấy đã gội đầu rồi đi đến hoàng cung và đã đạt được số tiền lương 
ấy là một ngàn.  

 
2. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi vào ni viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 

khưu ni rồi đã chê trách. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các 
vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ 
phân phía bên kia bức tường?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu ni đổ bỏ phân phía bên kia bức tường, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― 
Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân phía bên kia bức tường 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu ni nào đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 

rến hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào 
thì phạm tội pācittiya.”  

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

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

nghĩa này. 

 
Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 

 
Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 

 
Rác rến nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 
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Vighāsaṃ nāma calakāni vā aṭṭhikāni vā ucciṭṭhodakaṃ vā.  

 
Kuḍḍo nāma tayo kuḍḍā iṭṭhakākuḍḍo silākuḍḍo dārukuḍḍo.  

 
Pākāro nāma tayo pākārā iṭṭhakāpākāro silāpākāro dārupākāro.  

 
Tirokuḍḍe ’ti kuḍḍassa parato.  

 
Tiropākāre ’ti pākārassa parato.  

 
Chaḍḍeyyā ’ti sayaṃ chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Chaḍḍāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā 

bahukampi chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anāpatti oloketvā chaḍḍeti, avalañje chaḍḍeti, ummattikāya, ―pe― 

ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 1. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarassa brāhmaṇassa 
bhikkhunūpassayaṃ nissāya yavakhettaṃ hoti. Bhikkhuniyo uccārampi 
passāvampi saṅkārampi vighāsampi harite1 chaḍḍenti. Atha kho so 
brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo 
amhākaṃ yavakhettaṃ dūsessantī ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa 
khīyantassa vipācentassa. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo uccārampi passāvampi 
saṅkārampi vighāsampi harite chaḍḍessantatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi vighāsampi 
harite chaḍḍentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo uccārampi passāvampi saṅkārampi 
vighāsampi harite chaḍḍessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  

                                                   
1 khette - Ma, Syā, PTS. 
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Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 
 

Bức tường nghĩa là có ba loại tường: tường gạch, tường đá, tường gỗ. 
 

Hàng rào nghĩa là có ba loại hàng rào: hàng rào gạch, hàng rào đá, hàng 
rào gỗ. 
 

Phía bên kia bức tường: phía đối nghịch của bức tường. 
 

Phía bên kia hàng rào: phía đối nghịch của hàng rào. 
 

Đổ bỏ: vị ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội pācittiya.  
 

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

Vị ni đổ bỏ sau khi đã xem xét, vị ni đổ bỏ nơi không phải là lối đi, vị ni bị 
điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 1. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ là kề bên chỗ ngụ của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đổ 
bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa ở trong ruộng. Khi ấy, người Bà-
la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại làm 
dơ ruộng lúa mạch của chúng tôi?”  
 
 
 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại đổ bỏ phân, nước 
tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa 
lên cỏ cây xanh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu ni lại đổ bỏ phân, nước tiểu, rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến 
điều học này như vầy:  
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“Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ 
vā harite chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Uccāro nāma gūtho vuccati.  
 

Passāvo nāma muttaṃ vuccati.  
 

Saṅkāraṃ nāma kacavaraṃ vuccati.  
 

Vighāsaṃ nāma calakāni vā aṭṭhikāni vā ucciṭṭhodakaṃ vā.  
 

Haritaṃ nāma pubbannaṃ aparannaṃ yaṃ manussānaṃ upabhoga-
paribhogaṃ ropimaṃ.  
 

Chaḍḍeyyā ’ti sayaṃ chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Chaḍḍāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Sakiṃ āṇattā 
bahukampi chaḍḍeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Harite haritasaññā chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Harite 
vematikā chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Harite aharitasaññā 
chaḍḍeti vā chaḍḍāpeti vā, āpatti pācittiyassa.  
 

Aharite haritasaññā, āpatti dukkaṭassa. Aharite vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Aharite aharitasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti chaḍḍitakhette chaḍḍeti, sāmike apaloketvā chaḍḍeti,1 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. 
Chabbaggiyā bhikkhuniyo giraggasamajjaṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo naccampi 
gītampi vāditampi dassanāya āgacchissanti,2 seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo 
”ti?  
                                                   
1 ānapatti oloketvā chaḍḍeti, khettamariyādāye chaḍḍeti, sāmike āpucchitvā apaloketvā 
chaḍḍeti - Ma; ānapatti oloketvā chaḍḍeti, khettamariyāde chaḍḍeti, sāmike āpucchā 
apaloketvā chaḍḍeti - Syā.     2 gacchissanti - Ma, Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni                      Phẩm Tỏi - Điều Pācittiya 10 

 155

“Vị tỳ khưu ni nào đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc rác 
rến hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh thì phạm tội pācittiya.”  
 

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

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

Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 
 

Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 
 

Rác rến nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 
 

Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mẩu xương, 
hoặc nước dơ được đề cập đến. 
 

Cỏ cây xanh nghĩa là loại hạt và rau cải nào được trồng để làm thực 
phẩm sử dụng cho loài người. 
 

Đổ bỏ: vị ni tự mình đổ bỏ thì phạm tội pācittiya.  
 

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

Cỏ cây xanh, nhận biết là cỏ cây xanh, vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì 
phạm tội pācittiya. Cỏ cây xanh, có sự hoài nghi, vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ 
thì phạm tội pācittiya. Cỏ cây xanh, (lầm) tưởng không phải là cỏ cây xanh, 
vị ni đổ bỏ hoặc bảo đổ bỏ thì phạm tội pācittiya.  
 

Không phải là cỏ cây xanh, (lầm) tưởng là cỏ cây xanh, phạm tội dukkaṭa. 
Không phải là cỏ cây xanh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Không phải là 
cỏ cây xanh, nhận biết không phải là cỏ cây xanh thì vô tội. 
 

Vị ni đổ bỏ ở ruộng đã được đổ bỏ (rác), vị ni đổ bỏ sau khi xin phép các 
người chủ, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 1. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rājagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đi 
để xem vũ ca tấu nhạc, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi 
gītampi vāditampi dassanāya gacchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya 
gacchantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi 
vāditampi dassanāya gacchissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya 
gaccheyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Naccaṃ nāma yaṃ kiñci naccaṃ.  

 
Gītaṃ nāma yaṃ kiñci gītaṃ.  

 
Vāditaṃ nāma yaṃ kiñci vāditaṃ.  

 
Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati vā suṇāti vā, 

āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati vā suṇāti 
vā, āpatti pācittiyassa. Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. 
Yattha ṭhitā passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ 
vijahitvā punappunaṃ passati vā suṇāti vā, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti ārāme ṭhitā passati vā suṇāti vā, bhikkhuniyā ṭhitokāsaṃ vā 
nisinnokāsaṃ vā nipannokāsaṃ vā āgantvā naccanti vā gāyanti vā vādenti 
vā, paṭipathaṃ gacchantī passati vā suṇāti vā, sati karaṇīye gantvā passati vā 
suṇāti vā, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Lasunavaggo paṭhamo. 

 

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Lasunaṃ saṃhare lomaṃ - talaghaṭṭañca, suddhikaṃ,  
 bhuñjantāmakadhaññena - dve vighāsena dassanā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ 
ca tấu nhạc?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đi để xem vũ ca tấu nhạc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại đi để xem vũ ca tấu nhạc vậy? Này các 
tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này 
như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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

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

Vũ nghĩa là bất cứ loại vũ gì. 
 

Ca nghĩa là bất cứ bài ca gì. 
 

Tấu nhạc nghĩa là bất cứ loại tấu nhạc gì (trống, kèn, đờn, v.v...). 
 

Vị ni đi để xem thì phạm tội dukkaṭa. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lắng 
nghe thì phạm tội pācittiya. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vị ni lại nhìn hoặc 
lắng nghe lần nữa thì phạm tội pācittiya. Vị ni đi để xem mỗi một (môn biểu 
diễn) thì phạm tội dukkaṭa. Đứng tại chỗ ấy rồi nhìn hoặc lắng nghe thì 
phạm tội pācittiya. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vị ni lại nhìn hoặc lắng nghe 
lần nữa thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni đứng ở trong tu viện rồi nhìn thấy hoặc nghe, sau khi đi đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu ni thì họ vũ hoặc họ ca hoặc 
họ tấu nhạc, vị ni nhìn thấy hoặc nghe trong khi đi ngược chiều, khi có việc 
cần phải làm vị ni đi rồi nhìn thấy hoặc nghe, trong những lúc có sự cố, vị ni 
bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tỏi là thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Tỏi, việc cạo (nhổ) lông, và việc đập vỗ bằng lòng bàn tay, gậy ngắn (bằng 
nhựa cây), việc làm sạch sẽ, vị (tỳ khưu) đang ăn, với lúa còn nguyên hạt, hai 
điều về rác rến, và việc nhìn xem.” 

--ooOoo-- 




