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4. 2. ANDHAKĀRAVAGGO 
 

4. 2. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā 
antevāsībhikkhuniyā1 ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva 
karaṇīyena. Atha kho sā bhikkhunī tena purisena saddhiṃ rattandhakāre 
appadīpe ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ 
ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi 
sallapatipī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena 
saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā 
santiṭṭheyya vā sallapeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Rattandhakāre ’ti oggate2 suriye.  
 
 

Appadīpe ’ti anāloke.  
 
 

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū 
paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.  
 
 

Saddhin ’ti ekato.  

                                                   
1 antevāsiniyā bhikkhuniyā - Ma, Syā;  
  antevāsibhikkhuniyā - PTS.      2 ogato - Sī 1, Sīmu 2. 
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4. 2. PHẨM BÓNG TỐI:  
 

4. 2. 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, có người nam là thân quyến của vị 
tỳ khưu ni học trò của Bhaddā Kāpilānī từ thôn làng đã đi đến thành Sāvatthī 
vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy cùng người nam ấy một 
nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không 
có đèn.  
 
 

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 cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tối ban 
đêm không có đèn, 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 cùng người nam một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở 
trong bóng tối ban đêm không có đèn 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 cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có đèn 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. 
 
 

Trong bóng tối ban đêm: khi mặt trời đã lặn. 
 
 

Không có đèn: không có ánh sáng.  
 
 

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 đứng chung nói 
chuyện.  
 
 

Cùng: cùng với.  
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Ekenekā ’ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.  
 
 

Santiṭṭheyya vā ’ti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Sallapeyya vā ’ti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. 
Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā 
saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti yo koci viññū dutiyo1 hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati 
vā sallapati vā, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 2. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā 
antevāsībhikkhuniyā2 ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva 
karaṇīyena. Atha kho sā bhikkhunī ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ rattandhakāre 
appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhituṃ sallapitun ’ti teneva 
purisena saddhiṃ paṭicchanne okāse ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā 
santiṭṭhissatipi sallapissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī 
paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā 
santiṭṭhissatipi sallapissatipi? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā 
santiṭṭheyya vā sallapeyya vā pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 yā kāci viññū dutiyā - Syā.   
2 antevāsiniyā bhikkhuniyā - Ma, Syā; antevāsibhikkhuniyā - PTS.  
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Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 
 

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkaṭa. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 2. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vị tỳ khưu ni học trò của Bhaddā Kāpilānī từ thôn làng đã đi đến 
thành Sāvatthī vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung chuyện trò ở trong bóng tối ban đêm không có đèn” nên cùng 
chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ 
được che khuất.  
 
 

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 cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất, 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 cùng người nam một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất 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 cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở chỗ được che khuất thì phạm tội pācittiya.”  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Paṭicchanno nāma okāso kuḍḍena vā kavāṭena vā kilañjena vā 
sāṇipākārena vā rukkhena vā thambhena vā kotthaliyā1 vā yena kenaci 
paṭicchanno hoti.  
 
 

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū 
paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.  
 
 

Saddhin ’ti ekato.  
 
 

Ekenekā ’ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.  
 
 

Santiṭṭheyya vā ’ti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Sallapeyya vā ’ti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. 
Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā 
saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti yo koci viññū dutiyo2 hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati 
vā sallapati vā, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā 
antevāsībhikkhuniyā3 ñātako puriso gāmakā sāvatthiṃ agamāsi kenacideva 
karaṇīyena.  
 

Atha kho sā bhikkhunī ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ paṭicchanne okāse 
purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhituṃ sallapitun ’ti teneva purisena 
saddhiṃ ajjhokāse ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi.  

                                                   
1 kotthaḷiyā - Ma, PTS; kotthalikāya - Syā.  3 antevāsiniyā bhikkhuniyā - Ma, Syā;  
2 yā kāci viññū dutiyā - Syā.      antevāsibhikkhuniyā - 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. 
 

Chỗ được che khuất nghĩa là chỗ được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 
 

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 đứng chung nói 
chuyện.  
 

Cùng: cùng với.  
 

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

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkaṭa. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có người nam là thân 
quyến của vị tỳ khưu ni học trò của Bhaddā Kāpilānī từ thôn làng đã đi đến 
thành Sāvatthī vì công việc cần làm nào đó.  
 
 
 

Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung chuyện trò ở chỗ được che 
khuất” nên đã cùng chính người nam ấy một nữ với một nam đứng chung và 
chuyện trò ở khoảng trống.  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā 
santiṭṭhissatipi sallapissatipī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī 
ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave 
bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi 
sallapissatipi? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya 

vā sallapeyya vā pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Ajjhokāso nāma apaṭicchanno hoti kuḍḍena vā kavāṭena vā kilañjena vā 

sāṇipākārena vā rukkhena vā thambhena vā kotthaliyā vā yena kenaci 
apaṭicchanno hoti.  

 
Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchāna gato 

viññū paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.  

 
Saddhin ’ti ekato.  

 
Ekenekā ’ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.  

 
Santiṭṭheyyavā ’ti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.  

 
Sallapeyya vā ’ti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa. 

 
Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa. 

Yakkhena vā petena vā paṇḍakena vā tiracchānagatamanussaviggahena vā 
saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.  

 
Anāpatti yo koci viññū dutiyo1 hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati 

vā sallapati vā, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 yā kāci viññū dutiyā - Syā. 
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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 tỳ khưu ni lại cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam một nữ với một nam 
đứng chung và chuyện trò ở khoảng trống, 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 cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung và chuyện trò ở khoảng trống 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 cùng người nam một nữ với một nam đứng chung 
hoặc chuyện trò ở khoảng trống 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. 
 

Khoảng trống nghĩa là không bị che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, 
bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc là 
không bị che khuất bởi bất cứ vật gì. 
 

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 đứng chung nói 
chuyện.  
 

Cùng: cùng chung.  
 

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

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội dukkaṭa. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với Dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò , vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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4. 2. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
rathiyāyapi1 byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi 
sallapatipi nikaṇṇikampi jappeti dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojeti.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā rathiyāyapi byūhepi siṅghāṭakepi 
purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi sallapissatipi nikaṇṇikampi 
jappessati2 dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave thullanandā bhikkhunī rathiyāyapi byūhepi siṅghāṭakepi purisena 
saddhiṃ ekenekā santiṭṭhatipi sallapatipi nikaṇṇikampi jappeti dutiyikampi 
bhikkhuniṃ uyyojetī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī rathiyāyapi 
byūhepi siṅghāṭakepi purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭhissatipi 
sallapissatipi nikaṇṇikampi jappessati dutiyikampi bhikkhuniṃ uyyojessati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī rathiyāya vā byūhe vā siṅghāṭake vā purisena 
saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā nikaṇṇikaṃ vā jappeyya 
dutiyikaṃ vā bhikkhuniṃ uyyojeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Rathiyā3 nāma racchā vuccati.  
 
 

Byūhaṃ nāma yeneva pavisanti teneva nikkhamanti.  
 
 

Siṅghāṭako nāma caraccaṃ vuccati.  
 
 

Puriso nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū 
paṭibalo santiṭṭhituṃ sallapituṃ.  
 
 

Saddhin ’ti ekato.  
  

                                                   
1 rathikāyapi - Ma;       2 jappissati - Ma, Syā, PTS. 
 rathiyāpi - Sīmu 2.       3 rathikā - Ma. 
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4. 2. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
cùng người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe 
cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ 
nhì nữa.  
 
 

2. 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 cùng người nam một 
nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao 
lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì nữa?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā cùng người nam 
một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở 
giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì nữa, 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 cùng 
người nam một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở 
ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì 
nữa? 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 ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ cùng 
người nam một nữ với một nam hoặc đứng chung, hoặc chuyện trò, hoặc 
thầm thì vào tai, hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì 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. 
 
 

Đường có xe cộ nghĩa là đường có xe kéo hàng được đề cập đến. 
 
 

Ngõ cụt nghĩa là họ đi vào bằng chính lối nào thì đi ra bằng chính lối đó. 
 
 

Giao lộ nghĩa là nơi ngã tư đường được đề cập đến. 
 
 

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 đứng chung nói 
chuyện.  
 
 

Cùng: cùng với.  
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Ekenekā ’ti puriso ceva hoti bhikkhunī ca.  
 
 

Santiṭṭheyya vā ’ti purisassa hatthapāse tiṭṭhati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Sallapeyya vā ’ti purisassa hatthapāse ṭhitā sallapati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Nikaṇṇikaṃ vā jappeyyā ’ti purisassa upakaṇṇake āroceti, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Dutiyikaṃ vā bhikkhuniṃ uyyojeyyā ’ti anācāraṃ ācaritukāmā 
dutiyikampi1 bhikkhuniṃ uyyojeti, āpatti dukkaṭassa. Dassanūpacāraṃ vā 
savaṇūpacāraṃ vā vijahantiyā, āpatti dukkaṭassa. Vijahite, āpatti 
pācittiyassa. Hatthapāsaṃ vijahitvā santiṭaṭhati vā sallapati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Yakkhena vā petena vā paṇḍakenavā tiracchānagatamanussa 
viggahena vā saddhiṃ santiṭṭhati vā sallapati vā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti yo koci viññū dutiyo2 hoti, arahopekkhā, aññavihitā santiṭṭhati 
vā sallapati vā, na anācāraṃ ācaritukāmā, satikaraṇīye dutiyikaṃ 
bhikkhuniṃ uyyojeti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
aññatarassa kulassa kulūpikā hoti niccabhattikā. Atha kho sā bhikkhunī 
pubbanhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya yena taṃ kulaṃ 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkāmi.  
 
 

Tassa kulassa dāsī gharaṃ sammajjantī taṃ āsanaṃ bhājanantarikāya 
pakkhipi. Manussā taṃ āsanaṃ apassantā taṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: 
“Kahaṃ taṃ ayye āsanan ”ti? “Nāhaṃ taṃ āvuso āsanaṃ passāmī ”ti. “Deth’ 
ayye3 taṃ āsanan ”ti paribhāsitvā niccabhattakaṃ4 ucchindiṃsu.5 Atha kho te 
manussā gharaṃ sodhento taṃ āsanaṃ bhājanantarikāya passitvā taṃ 
bhikkhuniṃ khamāpetvā niccabhattakaṃ paṭṭhapesuṃ.  
  
  
                                                   
1 dutiyikaṃ - Syā, Sīmu 2.     3 niccabhattaṃ - Ma. 
2 yā kāci viññū dutiyā - Syā.       niccabhattikaṃ - PTS. 
3 dethāyye - Ma; dehayye - Syā; dehayya - Sīmu.  4 pacchindiṃsu - Ma, Syā, PTS. 
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Một nữ với một nam: là chỉ có người nam và vị tỳ khưu ni. 
 

Hoặc đứng chung: vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Hoặc chuyện trò: vị ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam 
thì phạm tội pācittiya.  
 

Hoặc thầm thì vào tai: vị ni nói vào lỗ tai của người nam thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Hoặc đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì: vị ni có ý định hành xử sai 
nguyên tắc rồi đuổi đi vị tỳ khưu ni thứ nhì thì phạm tội dukkaṭa. Khi vị ni 
(kia) đang rời khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã rời 
khỏi thì phạm tội pācittiya. Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị ni đứng chung 
hoặc chuyện trò thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni đứng chung hoặc chuyện trò với 
Dạ-xoa nam, hoặc với ma nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực 
dạng người thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác vị ni đứng chung hoặc chuyện 
trò, vị ni không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị ni đuổi đi vị tỳ khưu ni 
thứ nhì khi có việc cần làm,1 vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu ni nọ là vị 
thường tới lui với các gia đình và là vị nhận bữa ăn thường kỳ của gia đình 
nọ. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ni ấy đã mặc y cầm y bát rồi đi đến gia 
đình ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi2 rồi đã ra đi không thông báo 
các chủ nhân.  
 

Người nữ nô tỳ của gia đình ấy trong lúc quét nhà đã bỏ chỗ ngồi ấy bên 
trong cái thùng. Trong khi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy, mọi người đã nói với 
tỳ khưu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, chỗ ngồi ấy đâu rồi?” - “Này các đạo 
hữu, tôi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy.” - “Thưa ni sư, hãy đưa ra chỗ ngồi ấy.” 
Họ đã chê trách và đã ngưng lại bữa ăn thường kỳ. Sau đó, những người ấy 
trong khi làm sạch sẽ nhà đã nhìn thấy chỗ ngồi ấy ở bên trong cái thùng nên 
đã xin lỗi vị tỳ khưu ni ấy và thiết lập lại bữa ăn thường kỳ. 
                                                   
1 Khi có việc cần làm là nhằm mục đích hoàn thành công việc rút thẻ cho bữa trai phạn, v.v... 
hoặc mục đích sắp xếp lại sự bề bộn ở trong trú xá (VinA. iv, 927). 
2 Từ āsanaṃ có nghĩa Việt “chỗ ngồi, hành động ngồi,” nhưng ở ngữ cảnh này là một loại 
chỗ ngồi gọn gàng, có thể di chuyển được, dường như là “một loại đệm lót ngồi” (ND). 
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2. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā 
bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsene nisīditvā sāmike 
anāpucchā pakkamissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī 
purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā 
pakkāmī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma bhikkhave bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane 
nisīditvā sāmike anāpucchā pakkamissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā 
sāmike anāpucchā pakkameyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Purebhattaṃ nāma aruṇuggamanaṃ2 upādāya yāva majjhantikā.  
 

Kulaṃ nāma cattāri kulāni khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ vessakulaṃ 
suddakulaṃ.  
 

Upasaṅkamitvā ’ti tattha gantvā. 
 

Āsanaṃ nāma pallaṅkassa okāso vuccati.  
 

Nisīditvā ’ti tasmiṃ nisīditvā.  
 

Sāmike anāpucchā pakkameyyā ’ti yo tasmiṃ kule manusso viññū 
taṃ anāpucchā3 ānovassakaṃ4 atikkāmentiyā,5 āpatti pācittiyassa. Ajjhokāse 
upacāraṃ atikkāmentiyā, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpucchite anāpucchitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa. 
Anāpucchite vematikā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite 
āpucchitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa.  
 

Pallaṅkassa anokāse, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite anāpucchitasaññā, 
āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa, āpucchite 
āpucchitasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti āpucchā gacchati, asaṃhārime, gilānāya, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 pakkamatī ti - Ma, Syā.      4 anovassakaṃ - Ma, PTS;  
2 aruṇuggaṃ - PTS.          anovassikaṃ - Syā. 
3 sāmike dātuṃ taṃ anāpucchā - Syā.    5 atikkamantiyā - Syā. 
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2. 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, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không thông báo các chủ nhân?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ 
nhân, 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 sau khi đi 
đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi lại ra đi không 
thông báo các chủ nhân 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 sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi 
xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo các chủ nhân 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. 
 

Trước bữa ăn nghĩa là từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. 
 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 
 

Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 
 

(Sau khi) ngồi xuống: sau khi ngồi xuống ở nơi ấy. 
 

Ra đi không thông báo các chủ nhân: không thông báo người có trí 
suy xét ở gia đình ấy. Trong khi vượt qua mái che mưa thì phạm tội pācittiya. 
Ở ngoài trời, trong khi vượt qua vùng lân cận thì phạm tội pācittiya.  
 

Khi chưa thông báo, nhận biết là chưa thông báo, vị ni ra đi thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa thông báo, có sự hoài nghi, vị ni ra đi thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa thông báo, (lầm) tưởng là đã thông báo, vị ni ra đi thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Không phải là chỗ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã thông 
báo, (lầm) tưởng là chưa thông báo, phạm tội dukkaṭa. Khi đã thông báo, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã thông báo, nhận biết là đã thông báo 
thì vô tội. 
 

Vị ni đi khi đã thông báo, ở chỗ ngồi không thể di động, vị ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
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4. 2. 6. CHATṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdati 
pi abhinipajjati pi. Manussā thullanandaṃ bhikkhuniṃ hirīyamānā āsane 
neva abhinisīdanti, na abhinipajjanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā 
sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissati pi abhinipajjissatipī ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā pacchābhattaṃ 
kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissati pi 
abhinipajjissatipī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave thullanandā bhikkhunī 
pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdati 
pi abhinipajjatipī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni 
upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdissatipi abhinipajjissatipi? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike 
anāpucchā āsane abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Pacchābhattaṃ nāma majjhantike vītivatte yāva atthaṅgate suriye.  
 

Kulaṃ nāma cattāri kulāni khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ vessakulaṃ 
suddakulaṃ.  
 

Upasaṅkamitvā ’ti tattha gantvā.  
 

Sāmike anāpucchā ’ti yo tasmiṃ kule manusso sāmiko dātuṃ taṃ 
anāpucchā.  
 

Āsanaṃ nāma pallaṅkassa okāso vuccati.  
 

Abhinisīdeyyā ’ti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa.  
 

Abhinipajjeyyā ’ti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.  
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4. 2. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi.1 Mọi người trong khi khiêm tốn đối với tỳ 
khưu ni Thullanandā nên không ngồi xuống cũng không nằm xuống. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ni sư Thullanandā sau khi 
đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và 
nằm xuống trên chỗ ngồi?”  
 

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 ni sư Thullanandā sau khi đi đến các gia 
đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nằm xuống trên 
chỗ ngồi?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā 
sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân rồi ngồi 
xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi, 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 sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn 
không hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và nằm xuống trên chỗ ngồi 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 sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý 
các chủ nhân rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi 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. 
 

Sau bữa ăn nghĩa là khi đã quá giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. 
 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 
 

Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi người ấy để cho phép.  
 

Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thế kiết già được đề cập đến. 
 

Ngồi xuống: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  
 

Nằm xuống: vị ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  

                                                   
1 Tuy đây cũng là āsanaṃ nhưng lớn hơn vì có thể nằm xuống (ND). 
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Anāpucchite anāpucchitasaññā āsanā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, 
āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati 
vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā āsane abhinisīdati vā 
abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Pallaṅkassa anokāse, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite anāpucchitasaññā, 
āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite 
āpucchitasaññā, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti āpucchā āsane abhinisīdati vā abhinipajjati vā, dhuvapaññatte, 
gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 2. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhuniyo 
kosalesu janapadesu sāvatthiṃ gacchantiyo sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ 
upagantvā aññataraṃ brāhmaṇakulaṃ upasaṅkamitvā okāsaṃ yāciṃsu. 
Atha kho sā brāhmaṇī tā bhikkhuniyo etadavoca: “Āgametha ayye yāva 
brāhmaṇo āgacchatī ”ti. Bhikkhuniyo ‘yāva brāhmaṇo āgacchatī ’ti seyyaṃ 
santharitvā ekaccā nisīdiṃsu, ekaccā nipajjiṃsu. Atha kho so brāhmaṇo 
rattiṃ āgantvā taṃ brāhmaṇiṃ etadavoca: “Kā imā ”ti? “Bhikkhuniyo ayyā 
”ti. “Nikkaḍḍha1 imā muṇḍā vandhakiniyo ”ti gharato nikkaḍḍhāpesi.  
 
 
 

2. Atha kho tā bhikkhuniyo sāvatthiṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā 
sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā2 abhinisīdissantipi abhinipajjissatipī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā 
sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā abhinisīdantipi abhinipajjantipī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave bhikkhuniyo vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā 
seyyaṃ santharitvā abhinisīdissantipi abhinipajjissantipi? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

                                                   
1 nikkaḍḍhatha - Ma, Sīmu 1.   2 santharitvā vā santharāpetvā vā - Syā.  
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Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống 
trên chỗ ngồi thì phạm tội pācittiya. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni 
ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pācittiya. Khi chưa 
hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi 
thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Không phải là chỗ của tư thế kiết già thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã hỏi ý, 
(lầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkaṭa. Khi đã hỏi ý, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkaṭa. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô tội. 
 
 

Vị ni có hỏi ý rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ngồi, ở chỗ được 
quy định thường xuyên, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 2. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu ni trong 
khi đi đến thành Sāvatthī trong xứ Kosala nhằm lúc chiều tối đã ghé vào ngôi 
làng nọ và đi đến gia đình Bà-la-môn nọ xin chỗ ngụ. Khi ấy, người nữ Bà-la-
môn đã nói với các tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này các ni sư, hãy chờ đến khi 
ông Bà-la-môn về.” Các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): “Đến khi ông Bà-la-môn về” 
rồi đã trải ra chỗ nằm; một số đã ngồi xuống một số đã nằm xuống. Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy đã trở về vào ban đêm và đã nói với người nữ Bà-la-môn 
điều này: - “Các cô này là ai?” - “Thưa ông, là các tỳ khưu ni.” - “Mấy người 
hãy lôi những bà cạo đầu khả ố này ra.” Rồi đã cho người lôi ra khỏi nhà.  
 
 

2. 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 nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị 
ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni sau khi đi 
đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo 
trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống 
và nằm xuống, 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 sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý các chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống và nằm xuống 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 vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā 
seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya 
vā pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Vikālo nāma atthaṅgate suriye yāva aruṇuggamanā.  
 

Kulaṃ nāma cattārikulāni khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ vessakulaṃ 
suddakulaṃ.  
 

Upasaṅkamitvā ’ti tattha gantvā.  
 

Sāmike anāpucchā ’ti yo tasmiṃ kule manusso sāmiko dātuṃ taṃ 
anāpucchā.  
 

Seyyaṃ nāma antamaso paṇṇasanthāropi.  
 

Santharitvā ’ti sayaṃ santharitvā.  
 

Santharāpetvā ’ti aññaṃ santharāpetvā.  
 

Abhinisīdeyyā ’ti tasmiṃ abhinisīdati, āpatti pācittiyassa.  
 

Abhinipajjeyyā ’ti tasmiṃ abhinipajjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpucchite anāpucchitasaññā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā 
abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite vematikā 
seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, 
āpatti pācittiyassa. Anāpucchite āpucchitasaññā seyyaṃ santharitvā vā 
santharāpetvā vā abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Āpucchite anāpucchitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Āpucchite vematikā, 
āpatti dukkaṭassa. Āpucchite āpucchitasaññā, anāpatti.  
 
 

Anāpatti āpucchā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdati vā 
abhinipajjati vā, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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“Vị tỳ khưu ni nào sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi 
ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống 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. 
 

Lúc trời tối nghĩa là khi mặt trời đã lặn cho đến lúc rạng đông. 
 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Sau khi đi đến: sau khi đã đến nơi ấy. 
 

Không hỏi ý các chủ nhân: người nào là chủ nhân ở gia đình ấy thì 
không hỏi ý người ấy để cho phép.  
 

Chỗ nằm nghĩa là ngay cả tấm trải nằm bằng lá.  
 

(Sau khi) trải ra: sau khi tự mình trải ra.  
 

(Sau khi) bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra.  
 

Ngồi xuống: vị ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  
 

Nằm xuống: vị ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội pācittiya.  
 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Khi chưa hỏi ý, 
có sự hoài nghi, vị ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Khi chưa hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vị 
ni trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc nằm xuống thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Khi đã hỏi ý, (lầm) tưởng là chưa hỏi ý, phạm tội dukkaṭa. Khi đã hỏi ý, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô 
tội. 
 

Vị ni có hỏi ý sau đó trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống hoặc 
nằm xuống, vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, 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. 2. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhaddāya kāpilāniyā 
antevāsībhikkhunī1 bhaddaṃ kāpilāniṃ sakkaccaṃ upaṭṭheti. Bhaddā 
kāpilānī bhikkhuniyo etadavoca: “Ayaṃ maṃ ayye bhikkhunī sakkaccaṃ 
upaṭṭheti imissāhaṃ cīvaraṃ dassāmī ”ti. Atha kho sā bhikkhunī 
duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpesi: “Ahaṃ kira ayye ayyaṃ na 
sakkaccaṃ upaṭṭhemi, na kira me ayyā cīvaraṃ dassatī ”ti.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpessatī 
”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena 
paraṃ ujjhāpesī ”ti?2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ 
ujjhāpessati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Duggahitenā ’ti aññathā gahitena.  
 

Dūpadhāritenā ’ti aññathā upadhāritena.  
 

Paran ’ti upasampannaṃ ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Upasampannāya upasampannasaññā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa. 
Upasampannāya vematikā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya 
anupasampannasaññā ujjhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anupasampannaṃ ujjhāpeti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 antevāsinībhikkhunī - Ma, Syā;  
 antevāsibhikkhunī - PTS;      2 ujjhāpetī ti - Ma, Syā. 
 antavāsibhikkhunī - Sīmu 1, Sīmu 2.     3 uggahitena - PTS. 
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4. 2. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của 
Bhaddā Kāpilānī phục vụ Bhaddā Kāpilānī rất nghiêm chỉnh. Bhaddā 
Kāpilānī đã nói với các tỳ khưu ni điều này: - “Này các ni sư, tỳ khưu ni này 
phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho cô này y.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy do 
hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác rằng: - “Này ni sư, nghe 
nói tôi không phục vụ sư thầy nghiêm chỉnh. Nghe nói sư thầy sẽ không cho 
tôi y.”  
 

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 do hiểu sai do xét đoán sai rồi 
than phiền với vị khác?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu 
ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác, 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 do hiểu sai do xét đoán sai rồi than 
phiền với vị khác 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 do hiểu sai do xét đoán sai rồi than phiền với vị khác 
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. 
 

Do hiểu sai: do được hiểu cách khác.  
 

Do xét đoán sai: do được xét đoán cách khác. 
 

Với vị khác: vị ni than phiền với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni than 
phiền thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị 
ni than phiền thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng chưa tu lên bậc trên, vị ni than phiền thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni than phiền với người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. 
 

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

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
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4. 2. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attano 
bhaṇḍakaṃ apassantiyo caṇḍakāḷiṃ bhikkhuniṃ etadavocuṃ: “Apayye 
amhākaṃ bhaṇḍakaṃ passeyyāsī ”ti. Caṇḍakāḷī bhikkhunī ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Ahameva nūna corī, ahameva nūna alajjinī. Yā ayyāyo1 attano 
bhaṇḍakaṃ apassantiyo tā maṃ evamāhaṃsu: ‘Apayye amhākaṃ 
bhaṇḍakaṃ passeyyāsī ’ti. Sacāhaṃ ayye tumhākaṃ bhaṇḍakaṃ gaṇhāmi 
assamaṇī homi brahmacariyā cavāmi nirayaṃ upapajjāmi, yā pana maṃ 
abhūtena evamāha sāpi assamaṇī hotu brahmacariyā cavatu nirayaṃ 
upapajjatū ”ti.  
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā caṇḍakāḷī attānampi parampi nirayenapi 
brahmacariyenapi abhisapissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave 
caṇḍakāḷī bhikkhunī attānampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi 
abhisapatī ”ti?2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānampi parampi 
nirayenapi brahmacariyenapi abhisapissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahma-
cariyena vā abhisapeyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Attānan ’ti paccattaṃ.  
 

Paran ’ti upasampannaṃ.  
 

Nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa.  
 

Upasampannāya upasampannasaññā nirayena vā brahmacariyena vā 
abhisapati3 āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā nirayena vā 
brahmacariyena vā abhisapati, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya 
anupasampannasaññā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Tiracchānayoniyā vā pettivisayena vā manussadobhaggena vā abhisapati, 
āpatti dukkaṭassa. Anupasampannaṃ abhisapati, āpatti dukkaṭassa.  
 

                                                   
1 ayyā - Syā, PTS, Sīmu 2.  2 abhisapesī ti - Sīmu 2.     3 abhisapeti - Sīmu 2.  
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4. 2. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi 
không nhìn thấy đồ đạc của bản thân đã nói với tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī điều 
này: - “Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?” Tỳ khưu ni 
Caṇḍakāḷī phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Chẳng lẽ chính tôi là nữ đạo 
tặc hay sao? Chẳng lẽ chính tôi là kẻ không biết xấu hổ hay sao? Những ni sư 
nào trong khi không nhìn thấy đồ đạc của bản thân những vị ni ấy đã nói với 
tôi như vầy: ‘Này ni sư, ni sư có nhìn thấy đồ đạc của chúng tôi không?’ Này 
các ni sư, nếu tôi lấy đồ đạc của các cô, tôi không còn là nữ Sa-môn, tôi bị 
tiêu hoại Phạm hạnh, tôi bị sanh vào địa ngục. Còn cô nào đã nói sai trái về 
tôi như thế, ngay cả cô ấy cũng hãy không còn là nữ Sa-môn, hãy bị tiêu hoại 
Phạm hạnh, hãy bị sanh vào địa ngục.”  
 

2. 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 Caṇḍakāḷī lại nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa, 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 Caṇḍakāḷī lại nguyền rủa bản thân luôn cả 
người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa 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 nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục 
hoặc về Phạm hạnh 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. 
 

Bản thân: đối với cá nhân mình. 
 

Người khác: vị đã tu lên bậc trên.  
 

Vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội pācittiya.  
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni nguyền 
rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu 
lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh 
thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu 
lên bậc trên, vị ni nguyền rủa về địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội 
pācittiya. 
 

Vị ni nguyền rủa về sự sanh làm loài thú hoặc về cảnh giới ngạ quỷ hoặc 
về phần số xui của loài người thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni nguyền rủa người 
nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo               Andhakāravaggo - Pāc. 4. 2. 10. 
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Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti atthapurekkhārāya, dhammapurekkhārāya, anusāsanī-
purekkhārāya, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī 
bhikkhunīhi saddhiṃ bhaṇḍitvā attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodati. Yā tā 
bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma ayyā caṇḍakāḷī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā 
rodatī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi 
nāma bhikkhave caṇḍakāḷī bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodissati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodeyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Attānan ’ti paccattaṃ.  
 

Vadhati1 rodati, āpatti pācittiyassa. Vadhati na rodati, āpatti dukkaṭassa, 
rodati na vadhati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti ñātibyasanena vā bhogabyasanena vā rogabyasanena vā phuṭṭhā 
rodati na vadhati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Andhakāravaggo2 dutiyo.  

 

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

 Andhakāre paṭicchanne ajjhokāse siṅghāṭake,  
 dve nāpucchā vikāle ca duggahī niraye vadhī ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 vadhitvā vadhitvā - Ma, Syā, PTS.                2 rattandhakāravaggā - Sī 1, Sīmu 2. 
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Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Vị ni (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị ni (nói để) đề cập đến Pháp, vị ni 
(nói) nhắm đến sự giảng dạy, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 2. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī sau 
khi gây gỗ với các tỳ khưu ni lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. Các tỳ 
khưu ni nào ít ham muốn, ―nt― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao ni sư Caṇḍakāḷī lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc?” 
―nt― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī tự đánh đấm chính 
mình rồi khóc lóc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―nt― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni 
Caṇḍakāḷī lại tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc 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 tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

2. 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.  
 

Chính mình: đối với cá nhân mình.  
 

Vị ni đánh đấm, khóc lóc thì phạm tội pācittiya. Vị ni đánh đấm, không 
khóc lóc thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni khóc lóc không đánh đấm thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

Bị tác động do sự mất mát về thân quyến hoặc do sự mất mát về vật dụng 
hoặc do sự bất hạnh vì bệnh hoạn vị ni khóc lóc không đánh đấm, vị ni bị 
điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Bóng Tối là thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Trong bóng tối, ở chỗ được che khuất, ở khoảng trống, ở giao lộ, hai điều 
về không hỏi ý, lúc trời tối, và có sự hiểu sai, về địa ngục, vị ni đã đánh đấm.”  
 

--ooOoo-- 




