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4. 4. TUVAṬṬAVAGGO 
 

4. 4. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekamañce tuvaṭṭenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dve ekamañce 
tuvaṭṭessanti, seyyathāpi gihī1 kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo 
tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.  
 

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

“Yā pana bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭeyyuṃ pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

Bhikkhuniyo ’ti upasampannāyo vuccanti.  
 

Dve ekamañce tuvaṭṭeyyun ’ti ekāya nipannāya aparā nipajjati, āpatti 
pācittiyassa. Ubho vā nipajjanti, āpatti pācittiyassa. Uṭṭhahitvā punappunaṃ 
nipajjanti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti ekāya nipannāya aparā nisīdati, ubho vā nisīdanti, 
ummattikānaṃ ―pe― ādikammikānan ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dve 
ekattharaṇapāpuraṇā2 tuvaṭṭenti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dve 
ekattharaṇapāpuraṇā tuvaṭṭessanti, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti? 
Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ.  

                                                   
1 gihiniyo - Ma, Syā; gihi - PTS.     2 ekattharaṇa pāvuraṇā - Ma, PTS. 
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4. 4. PHẨM NẰM CHUNG:  
 

4. 4. 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, các tỳ khưu ni hai (người) nằm 
chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni hai 
(người) lại nằm chung trên một chiếc giường, giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai.  
 

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 hai (người) lại nằm chung 
trên một chiếc giường?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni hai (người) nằm chung trên một chiếc giường, 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 hai (người) lại nằm chung trên 
một chiếc giường 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:  
 

“Các tỳ khưu ni nào hai (người) nằm chung trên một chiếc giường thì 
phạm tội pācittiya.”  
 

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

Các tỳ khưu ni: các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. 
 

Hai (người) nằm chung trên một chiếc giường: Khi một vị ni đang 
nằm vị ni kia nằm xuống thì phạm tội pācittiya. Hoặc cả hai cùng nằm xuống 
thì phạm tội pācittiya. Sau khi đứng dậy rồi cùng nằm xuống lại thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Khi một vị ni đang nằm thì vị ni kia ngồi, hoặc cả hai đều ngồi, các vị ni bị 
điên, ―(như trên)― các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai 
(người) nằm chung một tấm trải tấm đắp. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh 
các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni hai (người) lại nằm chung một tấm trải tấm đắp, giống như các cô 
gái tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāpuraṇā tuvaṭṭessantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāpuraṇā 
tuvaṭṭentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāpuraṇā 
tuvaṭṭessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

 
“Yā pana bhikkhuniyo dve ekattharaṇapāpuraṇā tuvaṭṭeyyuṃ 

pācittiyan ”ti.  
 

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

 

 
Bhikkhunī ’ti ―pe― upasampannāyo vuccati.  

 

 
Dve ekattharaṇapāpuraṇā tuvaṭṭeyyun ’ti taññeva attharitvā 

taññeva pārupanti, āpatti pācittiyassa.  
 

 
Ekattharaṇapāpuraṇe ekattharaṇapāpuraṇasaññā tuvaṭṭenti, āpatti 

pācittiyassa. Ekattharaṇapāpuraṇe vematikā tuvaṭṭenti, āpatti pācittiyassa. 
Ekattharaṇapāpuraṇe nānattharaṇapāpuraṇasaññā tuvaṭṭenti, āpatti 
pācittiyassa.  
 

 
Ekattharaṇe nānāpāpuraṇasaññā1 āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇe 

ekapāpuraṇasaññā2 āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇapāpuraṇe ekattharaṇa-
pāpuraṇasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nānattharaṇapāpuraṇe vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Nānattharaṇapāpuraṇe nānattharaṇapāpuraṇasaññā, anāpatti.  
 

 
Anāpatti vavatthānaṃ3 dassetvā nipajjanti, ummattikānaṃ ―pe― 

ādikammikānan ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 nānāpāpuraṇe - Ma, Syā.     3 vatthānaṃ - Syā. 
2 ekapāvuraṇe - Ma; ekapāpuraṇe - Syā; ekattharaṇapāvuraṇasaññā - PTS. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni     Phẩm Nằm Chung - Điều Pācittiya 32 

 211

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 hai (người) lại nằm chung 
một tấm trải tấm đắp?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp, 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 hai (người) lại nằm chung một 
tấm trải tấm đắp 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:  

 
 

“Các tỳ khưu ni nào hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp thì 
phạm tội pācittiya.”  

 
 

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

 
Các tỳ khưu ni: ―(như trên)― đề cập đến các người nữ đã tu lên bậc 

trên. 

 
Hai (người) nằm chung một tấm trải tấm đắp: sau khi trải ra bằng 

chính tấm ấy họ lại đắp bằng chính tấm ấy thì phạm tội pācittiya.  

 
Chung một tấm trải tấm đắp, nhận biết là chung một tấm trải tấm đắp, 

(hai vị ni) nằm chung thì phạm tội pācittiya. Chung một tấm trải tấm đắp, có 
sự hoài nghi, (hai vị ni) nằm chung thì phạm tội pācittiya. Chung một tấm 
trải tấm đắp, (lầm) tưởng là khác tấm trải tấm đắp, (hai vị ni) nằm chung thì 
phạm tội pācittiya.  

 
Chung tấm trải, khác tấm đắp thì phạm tội dukkaṭa. Khác tấm trải, chung 

tấm đắp thì phạm tội dukkaṭa. Khác tấm trải tấm đắp, (lầm) tưởng là chung 
một tấm trải tấm đắp, phạm tội dukkaṭa. Khác tấm trải tấm đắp, có sự hoài 
nghi, phạm tội dukkaṭa. Khác tấm trải tấm đắp, nhận biết là khác tấm trải 
tấm đắp thì vô tội.  

 
Sau khi chỉ rõ sự sắp xếp1 rồi (cả hai) nằm xuống, các vị ni bị điên, các vị 

ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giảng rằng: “Các vị ni sau khi đã đặt ở giữa tấm y ca-sa, hoặc cây gậy 
chống, hoặc chỉ là sợi dây lưng rồi nằm xuống thì không phạm tội” (VinA. iv, 932). 
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4. 4. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Bhaddāpi 
kāpilānī1 bahussutā hoti bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ 
uḷārasambhāvitā. Manussā ayyā bhaddā kāpilāni bahussutā bhāṇikā visāradā 
paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā’ ti, bhaddaṃ kāpilāniṃ 
paṭhamaṃ payirupāsitvā pacchā thullanandaṃ bhikhuniṃ payirupāsanti. 
Thullanandā bhikkhunī issāpakatā ‘imā kira appicchā santuṭṭhā pavivittā 
asaṃsaṭṭhā yā imā saññattibahulā viññattibahulā viharantī ’ti bhaddāya 
kāpilāniyā purato caṅkamatipi tiṭṭhatipi nisīdatipi seyyampi kappeti 
uddisatipi uddisāpetipi sajjhāyampi karoti.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā ayyāya bhaddāya kāpilāniyā sañcicca 
aphāsuṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā 
bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā sañcicca aphāsuṃ karotī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā sañcicca aphāsuṃ karissati? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyo sañcicca aphāsuṃ kareyya pācittiyan 
”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Bhikkhuniyā ’ti aññāya bhikkhuniyā.  
 
 

Sañciccā ’ti jānanti sañjānanti cecca abhivitaritvā vītikkamo.  
 
 

Aphāsuṃ kareyyā ’ti iminā imissā aphāsu bhavissatīti anāpucchā 
purato caṅkamati vā tiṭṭhati vā nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti uddisati vā 
uddisāpeti vā sajjhāyaṃ vā karoti, āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 bhaddā kāpilānī - Sīmu 2. 
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4. 4. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp 
thoại. Bhaddā Kāpilānī cũng là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, 
tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ 
rằng): “Ni sư Bhaddā Kāpilānī là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc 
lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại và được xem là nổi bật” nên thăm 
viếng Bhaddā Kāpilānī trước tiên sau đó mới thăm viếng tỳ khưu ni 
Thullanandā. Tỳ khưu ni Thullanandā có bản chất ganh tỵ (nghĩ rằng): “Nghe 
nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ hội thì cũng chính 
các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự khuếch trương” rồi đi tới 
lui, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi đọc tụng, rồi bảo đọc 
tụng, rồi học bài ở phía trước Bhaddā Kāpilānī.  
 
 

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 cố ý quấy rầy ni sư 
Bhaddā Kāpilānī?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā cố ý quấy rầy Bhaddā Kāpilānī, 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 cố ý quấy rầy Bhaddā 
Kāpilānī 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 cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni 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. 
 
 

Vị tỳ khưu ni: là vị tỳ khưu ni khác. 
 
 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định.  
 
 

Quấy rầy: Vị ni (nghĩ rằng): “Do việc này sự không thoải mái sẽ có cho 
người này ” không hỏi ý rồi đi tới lui, hoặc đứng lại, hoặc ngồi xuống, hoặc 
nằm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước thì 
phạm tội pācittiya.  
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Upasampannāya upasampannasaññā sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampannāya vematikā sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampannāya anupasampanna saññā sañcicca aphāsuṃ 
karoti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anupasampannāya sañcicca aphāsuṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya upasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya 
anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti na aphāsuṃ kattukāmā, āpucchā purato caṅkamati vā tiṭṭhati vā 
nisīdati vā seyyaṃ vā kappeti uddisati vā uddisāpeti vā sajjhāyaṃ vā karoti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheti na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhessati 
na upaṭṭhāpanāya ussukaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, 
thullanandā bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheti na 
upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karotī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhessati na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ 
karissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭheyya na 
upaṭṭhāpanāya ussukaṃ kareyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

Bhikkhunī ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā bhikkhunī ’ti.  
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Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy 
rầy thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni 
cố ý quấy rầy thì phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Vị ni cố ý quấy rầy người 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.  
 
 

Không có ý định quấy rầy, sau khi đã hỏi ý rồi đi tới lui hoặc đứng lại hoặc 
ngồi xuống hoặc nằm xuống hoặc đọc tụng hoặc bảo đọc tụng hoặc học bài ở 
phía trước, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc.  
 

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 không chăm sóc người 
nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā không chăm sóc người nữ 
đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, 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 
chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc 
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 không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng 
không nỗ lực kiếm người chăm sóc 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. 
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Dukkhitā nāma gilānā vuccati.  
 

Sahajīvinī nāma saddhivihārinī vuccati.  
 

Neva upaṭṭheyyā ’ti na sayaṃ upaṭṭheyya.  
 

Na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyyā ’ti na aññaṃ āṇāpeyya. ‘Neva 
upaṭṭhessāmi na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karissāmī ’ti dhuraṃ 
nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa. Antevāsiniṃ1 vā anupasampannaṃ vā 
neva upaṭṭheti na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā na labhati, gilānāya, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhaddā kāpilānī sākete 
vassaṃ upagatā hoti. Sā kenacideva ubbāḷhā2 thullanandāya bhikkhuniyā 
santike dūtaṃ pāhesi. “Sace me ayyā thullanandā upassayaṃ dadeyya 
āgaccheyyāmahaṃ3 sāvatthin ”ti. Thullanandā bhikkhunī evamāha: 
“Āgacchatu dassāmī ”ti. Atha kho bhaddā kāpilānī sāketā sāvatthiṃ agamāsi. 
Thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ adāsi.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī bahussutā hoti bhāṇikā 
visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ. Bhaddāpi kāpilānī bahussutā4 hoti 
bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ kātuṃ uḷārasambhāvitā. Manussā 
ayyā bhaddā kāpilānī bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ 
kātuṃ uḷārasambhāvitā ’ti bhaddaṃ kāpilāniṃ paṭhamaṃ payirupāsitvā 
pacchā thullanandaṃ bhikkhuniṃ payirupāsanti. Thullanandā bhikkhunī 
issāpakatā ‘imā kira appicchā santuṭṭhā pavivittā asaṃsaṭṭhā yā imā 
saññattibahulā viññatti bahulā viharantī ’ti kupitā anattamanā bhaddaṃ 
kāpilāniṃ upassayā nikkaḍḍhi.  

                                                   
1 antevāsiṃ - PTS.      3 gaccheyyāmahaṃ - Syā.  
2 sā kenacideva karaṇīyena ubbāḷhā - Ma, Syā, PTS.   4 bahussutāyeva - katthaci. 
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Bị ốm đau nghĩa là bị bệnh.  
 

Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến.  
 

Không chăm sóc: không tự mình chăm sóc. 
 

Không nỗ lực kiếm người chăm sóc: không chỉ thị người khác. (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ không chăm sóc cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc,” khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pācittiya. Vị không chăm sóc người 
nữ học trò hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Trong khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm không có được (người chăm 
sóc), 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 tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, Bhaddā Kāpilānī đã vào 
mùa (an cư) mưa ở thành Sāketa. Vị ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái 
người đưa tin đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā (nhắn rằng): - “Nếu ni sư 
Thullanandā có thể cho tôi chỗ ngụ thì tôi có thể đi đến Sāvatthī.” Tỳ khưu ni 
Thullanandā đã nói như vầy: - “Hãy đi đến, tôi sẽ cho.” Sau đó, Bhaddā 
Kāpilānī đã từ thành Sāketa đi đến thành Sāvatthī. Tỳ khưu ni Thullanandā 
đã cho Bhaddā Kāpilānī chỗ trú ngụ.  
 
 
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc 
tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Bhaddā Kāpilānī cũng là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật. Dân chúng (nghĩ rằng): “Ni sư Bhaddā Kāpilānī là vị 
ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại, 
và được xem là nổi bật” nên thăm viếng Bhaddā Kāpilānī trước tiên sau đó 
mới thăm viếng tỳ khưu ni Thullanandā. Tỳ khưu ni Thullanandā có bản chất 
ganh tỵ (nghĩ rằng): “Nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, 
không tụ hội thì cũng chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự 
khuếch trương,” rồi nổi giận bất bình đã lôi kéo Bhaddā Kāpilānī ra khỏi chỗ 
trú ngụ.  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā ayyāya bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ 
datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, 
thullanandā bhikkhunī bhaddāya kāpilāniyā upassayaṃ datvā kupitā 
anattamanā nikkaḍḍhī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhaddāya 
kāpilāniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhissati? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā 

nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā pācittiyan ”ti.  

 
3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Bhikkhuniyā ’ti aññāya bhikkhuniyā.  

 
Upassayo nāma kavāṭabaddho vuccati.  

 
Datvā ’ti sayaṃ datvā.  

 
Kupitā anattamanā ’ti anabhiraddhā āhatacittā khilajātā.  

 
Nikkaḍḍheyyā ’ti gabbhe gahetvā pamukhaṃ nikkaḍḍhati, āpatti 

pācittiyassa. Pamukhe gahetvā bahi nikkaḍḍhati, āpatti pācittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Nikkaḍḍhāpeyyā ’ti aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa.2 Sakiṃ āṇattā 

bahukepi dvāre atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Upasampannāya upasampannasaññā upassayaṃ datvā kupitā 

anattamanā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. 
Upasampannāya vematikā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhati 
vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya 
anupasampannasaññā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 nikkaḍḍhatī ti - Ma, Syā.  
2 āṇāpetvā nikkaḍḍhāpeti āpatti pācittiyassāti galitaṃ viya dissate. Ettha aññaṃ āṇāpeti 
āpatti pācittiyassā ti marammachaṭṭha saṅgīti piṭake parisodhitaṃ. 
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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 ni sư Thullanandā sau khi đã cho ni sư 
Bhaddā Kāpilānī chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā sau khi đã cho Bhaddā 
Kāpilānī chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra, 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 đã cho 
Bhaddā Kāpilānī chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra 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 đã cho chỗ ngụ đến vị tỳ khưu ni lại nổi giận 
bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra 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. 
 

Đến vị tỳ khưu ni: đến vị tỳ khưu ni khác. 
 

Chỗ ngụ nghĩa là chỗ có gắn liền cánh cửa được đề cập đến. 
 

 Sau khi đã cho: sau khi tự mình cho.  
 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
 

Lôi kéo ra: Sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pācittiya. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pācittiya. Với một lần ra sức, mặc dầu làm cho (vị ni kia) vượt qua 
nhiều cánh cửa (vị ni ấy) phạm (chỉ một) tội pācittiya.  
 

Bảo lôi kéo ra: vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội dukkaṭa. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu làm cho (vị ni kia) vượt qua nhiều cánh cửa (vị ni ra 
lệnh) phạm (chỉ một) tội pācittiya.  
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni sau khi 
đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên 
bậc trên, vị ni sau khi đã cho chỗ ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc 
bảo lôi kéo ra thì phạm tội pācittiya. 
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Tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. 
Akavāṭabaddhā nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassā 
parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannaṃ kavāṭabaddhā vā akavāṭabaddhā vā nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampanna-
saññā, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

Anāpatti alajjiniṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ 
nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, ummattikaṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
bhaṇḍanakārikaṃ ―pe― kalahakārikaṃ ―pe― vivādakārikaṃ ―pe― 
bhassakārikaṃ ―pe― saṅghe adhikaraṇakārikaṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
antevāsiniṃ vā saddhivihāriniṃ vā nasammāvattantiṃ nikkaḍḍhati vā 
nikkaḍḍhāpeti vā, tassā parikkhāraṃ nikkaḍḍhati vā nikkaḍḍhāpeti vā, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena caṇḍakāḷī bhikkhunī 
saṃsaṭṭhā viharati gahapatināpi gahapatiputtenāpi.1 Yā tā bhikkhuniyo 
appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma ayyā 
caṇḍakāḷī saṃsaṭṭhā viharissati gahapatināpi gahapatiputtenāpī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, caṇḍakāḷī bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati 
gahapatināpi gahapatiputtenāpī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 
 

Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, caṇḍakāḷī 
bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharissati gahapatināpi gahapatiputtenāpi? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

                                                   
1 gahapatiputtenapi - Ma, PTS. 
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Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có gắn liền cánh 
cửa thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị 
ni kia thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa 
tu lên bậc trên khỏi chỗ có gắn liền cánh cửa hoặc chỗ không có gắn liền cánh 
cửa thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô 
kia 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 lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni không biết hổ thẹn, vị ni lôi kéo ra 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia; vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra 
vị ni bị điên, vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia; vị ni lôi 
kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni thường gây nên các sự xung đột, ... vị ni 
thường gây nên sự cãi cọ, ... vị ni thường gây nên sự tranh luận, ... vị ni 
thường gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, ... vị ni thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng, vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni 
kia; vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ đệ tử hoặc người nữ học trò 
không thực hành phận sự đúng đắn, vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị ni kia; vị ni bị điên; ―nt― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī 
sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. 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 sống thân cận với nam gia chủ và 
với cả con trai của nam gia chủ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói 
tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của 
nam gia chủ, 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 sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai 
của nam gia chủ 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 saṃsaṭṭhā vihareyya gahapatinā vā gahapati-
puttena vā sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “Māyye 
saṃsaṭṭhā vihari gahapatināpi gahapatiputtenāpi. Viviccayye1 

vivekaññeva bhaginiyā saṅgho vaṇṇetī ”ti. Evañca sā2 bhikkhunī 
bhikkhūnīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi 
yāvatatiyaṃ samanubhāsitabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce 
samanubhāsiyamānā taṃ paṭinissajjeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajjeyya, pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Saṃsaṭṭhā nāma ananulomikena kāyikavācasikena saṃsaṭṭhā.  
 
 

Gahapati nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 
 

Gahapatiputto nāma ye keci puttabhātaro.3  
 
 

Sā bhikkhunī ’ti yā sā saṃsaṭṭhā bhikkhunī.  
 
 

Bhikkhunīhī ’ti aññāhi bhikkhunīhi. Yā passanti yā suṇanti tāhi 
vattabbā: “Māyye saṃsaṭṭhā vihari gahapatinānāpi gahapatiputtenāpi 
viviccayye, vivekaññeva bhaginiyā saṅgho vaṇṇetī ”ti. Dutiyampi vattabbā. 
Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. Sā 
bhikkhunī saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbā: “Māyye saṃsaṭṭhā vihari 
gahapatināpi gahapatiputtenāpi, viviccayye, vivekaññeva bhaginiyā saṅgho 
vaṇṇetī ”ti. Dutiyampi vattabbā. Tatiyampi vattabbā. Sace paṭinissajjati, 
iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajjati, āpatti dukkaṭassa. Sā bhikkhunī 
samanubhāsitabbā. Evañca pana bhikkhave, samanubhāsitabbā. Vyattāya 
bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati 
gahapatināpi gahapatiputtenāpi, sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāseyya 
tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  

                                                   
1 viviccāyye - Ma; viviccāheyye - Syā.  
2 evañca pana sā - PTS.     3 yo keci puttabhātaro - Ma, Sīmu. 
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“Vị tỳ khưu ni nào sống thân cận với nam gia chủ hoặc với con trai của 
nam gia chủ, vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: 
‘Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của 
nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách 
rời này của sư tỷ.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ 
khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu 
ni nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần 
thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 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. 

 
Sống thân cận: sống thân cận với (hành động thuộc về) thân và khẩu 

không đúng đắn. 

 
Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

 
Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai 

hoặc anh em trai. 

 
Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni sống thân cận. 

 
Bởi các tỳ khưu ni: bởi các tỳ khưu ni khác. Các vị ni nào thấy, các vị ni 

nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ni sau khi nghe 
mà không nói thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ni ấy nên được kéo đến giữa 
hội chúng rồi nên được nói rằng: “Này ni sư, chớ có sống thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Này ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chúng khen ngợi sự tách rời này của sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ni ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; nếu (vị ni ấy) không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ni ấy cần 
được nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực:  

 
Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 

tên (như vầy) sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam 
gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự 
việc ấy. Đây là lời đề nghị. 
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Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā bhikkhunī saṃsaṭṭhā viharati 
gahapatināpi gahapatiputtenāpi. Sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati. Saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. 
Yassā ayyāya khamati itthannāmāya bhikkhuniyā samanubhāsanā tassa 
vatthussa paṭinissaggāya, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā bhāseyya.  
 

Dutiyampi ekamatthaṃ vadāmi ―pe―  
 

Tatiyampi ekamatthaṃ vadāmi ―pe―  
 

Samanubhaṭṭhā saṅghena itthannāmā bhikkhunī tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi dve dukkaṭā, kammavācā-
pariyosāne āpatti pācittiyassa.  
 

Dhammakamme dhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
pācittiyassa. Dhammakamme vematikā nappaṭinissajjati, āpatti pācittiyassa. 
Dhammakamme adhammakammasaññā nappaṭinissajjati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Adhammakamme dhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa. 
Adhammakamme vematikā, āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme 
adhammakammasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti asamanubhāsantiyā, paṭinissajjantiyā, ummattikāya, ―pe― 
ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antoraṭṭhe 
sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ caranti. Dhuttā dūsenti. Yā 
tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā 
cārikaṃ carissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo 
antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carantī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 

bhikkhuniyo antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ 
carissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu ni này 
tên (như vầy) sống thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam 
gia chủ. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở tỳ khưu 
ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức ni nào đồng ý việc nhắc nhở 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị ni nào không 
đồng ý có thể nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ―(như trên)― 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: ―(như trên)― 
 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
 

Do lời đề nghị thì phạm tội dukkaṭa. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội dukkaṭa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ 
thì phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị ni không dứt 
bỏ thì phạm tội pācittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai 
pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội pācittiya.  
 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkaṭa. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkaṭa.  
 

Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có 
sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. 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 đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được 
xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng, 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 đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng 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 antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye 
asatthikā cārikaṃ careyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Antoraṭṭhe ’ti yassa vijite viharati tassa raṭṭhe.  
 

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge corānaṃ niviṭṭhokāso dissati 
bhuttokāso dissati ṭhitokāso dissati nisinnokāso dissati nipannokāso dissati.  
 

Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti 
viluttā dissanti ākoṭitā dissanti.  
 

Asatthikā nāma vinā satthena.  
 

Cārikaṃ careyyā ’ti kukkuṭasampāde gāme gāmantare gāmantare, 
āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Anāpatti satthena saha gacchati, kheme appabhaye gacchati, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tiroraṭṭhe 
sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ caranti. Dhuttā dūsenti. Yā 
tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā 
cārikaṃ carissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo tiroraṭṭhe 
sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ carantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhuniyo tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ 
carissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā 
cārikaṃ careyya pācittiyan ”ti.  
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“Vị tỳ khưu ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng 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. 
 

Ở trong quốc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào tức 
là trong quốc độ của người ấy. 
 

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

Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 
 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 
 

Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pācittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana.  
 

Vị ni đi cùng với đoàn xe, vị ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, 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-- 
 

4. 4. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại làm ô uế. Các tỳ khưu ni nào ít 
ham muốn, ―nt― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các 
tỳ khưu ni lại đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại 
nơi) được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du hành không cùng với đoàn xe 
ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh 
hoàng, 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 
đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ (tại nơi) được xác 
định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng 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 du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng thì phạm tội 
pācittiya.”  
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Tiroraṭṭhe ’ti yassa vijite viharati taṃ ṭhapetvā aññassa raṭṭhe.  
 

Sāsaṅkaṃ nāma tasmiṃ magge corānaṃ niviṭṭhokāso dissati 
bhuttokāso dissati ṭhitokāso dissati nisinnokāso dissati nipannokāso dissati.  
 

Sappaṭibhayaṃ nāma tasmiṃ magge corehi manussā hatā dissanti 
viluttā dissanti ākoṭitā dissanti.  
 

Asatthikā nāma vinā satthena.  
 

Cārikaṃ careyyā ’ti kukkuṭasampāde gāme gāmantare gāmantare, 
āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Anāpatti satthena saha gacchati, kheme appaṭibhaye gacchati, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo antovassaṃ 
cārikaṃ caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carissanti? Haritāni tiṇāni1 sammaddantā 
ekindriyaṃ jīvaṃ viheṭhentā bahū khuddake pāṇe saṅghātaṃ āpādentā ”ti.  

 
2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo antovassa cārikaṃ 
carissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaṃ 
cārikaṃ carantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo antovassaṃ cārikaṃ carissanti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī antovassaṃ cārikaṃ careyya pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 haritāni tiṇāni ca - Ma, Sīmu 2.  
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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. 
 

Bên ngoài quốc độ: vị ni sống trong khu vực chiếm giữ của người nào 
thì trừ ra khu vực ấy, ở trong quốc độ của người khác. 
 

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

Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi 
bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. 
 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 
 

Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pācittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana.  
 

Vị ni đi cùng với đoàn xe, vị ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 4. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đi du hành trong mùa 
(an cư) mưa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ 
khưu ni lại đi du hành trong mùa (an cư) mưa? Các vị đang dẫm đạp lên các 
loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang 
gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.”  
 

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 lại đi du hành trong mùa (an 
cư) mưa?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni đi du 
hành trong mùa (an cư) mưa, 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 đi du hành trong mùa (an cư) mưa 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 du hành trong mùa (an cư) mưa thì phạm tội 
pācittiya.”  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Antovassan ’ti purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ avasitvā.  
 
 

Cārikaṃ careyyā ’ti kukkuṭasampāde gāme gāmantare gāmantare, 
āpatti pācittiyassa. Agāmake araññe addhayojane addhayojane, āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti sattāhakaraṇīyena gacchati, kenaci ubbāḷahā gacchati, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo tattheva rājagahe vassaṃ 
vasanti, tattha hemantaṃ tattha gimhaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Āhundarikā bhikkhunīnaṃ disā andhakārā na imāsaṃ disā 
pakkhāyantī ”ti.1  
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ 
paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca saṅghasuṭṭhutāya ―pe― 
saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī vassaṃ vutthā cārikaṃ na pakkameyya antamaso 
chappañcayojanānipi pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 pekkhāyantī ti - Sīmu 2.  
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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. 
 

Trong mùa (an cư) mưa: sau khi đã không sống (an cư mùa mưa) ba 
tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. 
 

Đi du hành: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì 
phạm tội pācittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội pācittiya theo từng khoảng cách nửa 
yojana. 
 

Vị ni đi vì công việc cần làm trong bảy ngày, vị ni đi khi bị quấy rối bởi 
điều gì đó, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 4. 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, các tỳ khưu ni sống mùa mưa ở ngay 
tại nơi ấy trong thành Rājagaha, mùa lạnh tại nơi ấy, mùa nóng tại nơi ấy. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các hướng đi của các tỳ 
khưu ni bị tắt nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị ni này 
nhận ra nữa.”  
 
 
 

2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích: 
Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, ―(như trên)― nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy 
phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 

“Vị tỳ khưu ni khi trải qua mùa (an cư) mưa mà không ra đi du hành 
cho dầu chỉ năm hoặc sáu do tuần thì phạm tội pācittiya.”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo         Tuvaṭṭavaggo - Pāc. 4. 4. 10. 

 

 

232

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Vassaṃ vutthā nāma purimaṃ vā temāsaṃ pacchimaṃ vā temāsaṃ 
vassaṃ vutthā. ‘Cārikaṃ na pakkamissāmi antamaso chappañcayojanānipī 
’ti1 dhuraṃ nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti sati antarāye, pariyesitvā dutiyikaṃ bhikkhuniṃ na labhati, 
gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Tuvaṭṭavaggo catuttho.  

 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Seyyattharaṇāphāsukaṃ dukkhitā upassayena ca,  
 saṃsaṭṭhā duve raṭṭhā antovassena cārikā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 chappañcayojanānī ’ti - Syā. 
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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. 
 

Khi trải qua mùa (an cư) mưa nghĩa là đã trải qua (mùa an cư mưa) 
ba tháng thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị ni (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
không ra đi du hành cho dầu chỉ năm hoặc sáu do tuần,” khi vừa buông bỏ 
trách nhiệm thì phạm tội pācittiya.  

 
Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ 

khưu ni thứ hai, vị ni bị bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Việc nằm (chung), tấm trải, sự quấy rầy, vị ni bị ốm đau, và chỗ ngụ, 
(sống) thân cận, hai điều về quốc độ, với trong mùa (an cư) mưa, vị ni du 
hành.” 

--ooOoo-- 
 




