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4. 5. CITTĀGĀRAVAGGO 
 

4. 5. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rañño pasenadissa 
kosalassa1 uyyāne cittāgāre paṭibhānacittaṃ kataṃ hoti. Bahū manussā 
cittāgāraṃ dassanāya gacchanti. Chabbaggiyāpi bhikkhuniyo cittāgāraṃ 
dassanāya agamaṃsu. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchissanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti?2  
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo cittāgāraṃ 
dassanāya gacchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo cittāgāraṃ dassanāya gacchissanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ 
vā pokkharaṇiṃ vā dassanāya gaccheyya pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Rājāgāraṃ nāma yattha katthaci rañño kīḷituṃ ramituṃ kataṃ hoti.  
 

Cittāgāraṃ nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ 
hoti.  
 

Ārāmo nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ hoti.  
 

Uyyānaṃ nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ 
hoti.  
 

Pokkharaṇī nāma yattha katthaci manussānaṃ kīḷituṃ ramituṃ kataṃ 
hoti.  

                                                   
1 pasenadikosalassa - PT S.   2 gihiniyo kāmabhoginiyo ’ti - Ma, Syā. 
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4. 5. PHẨM NHÀ TRIỂN LÃM TRANH:  
 

4. 5. 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, tranh ảnh gợi cảm đã được thực 
hiện ở nhà triển lãm tranh nơi công viên của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Nhiều người đi để xem nhà triển lãm tranh. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
cũng đã đi để xem nhà triển lãm tranh. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đi để xem nhà triển lãm tranh, giống 
như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?”  
 

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

“Vị tỳ khưu ni nào đi để xem hí viện của đức vua hoặc nhà triển lãm 
tranh hoặc khu vườn hoặc công viên hoặc hồ sen 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. 
 

Hí viện của đức vua nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho đức vua 
giải trí và hưởng lạc. 
 

Nhà triển lãm tranh nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi 
người giải trí và hưởng lạc. 
 

Khu vườn nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 
 

Công viên nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí 
và hưởng lạc. 
 

Hồ sen nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 
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Dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā passati, āpatti 
pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, āpatti 
pācittiyassa. Ekamekaṃ dassanāya gacchati, āpatti dukkaṭassa. Yattha ṭhitā 
passati, āpatti pācittiyassa. Dassanūpacāraṃ vijahitvā punappunaṃ passati, 
āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti ārāme ṭhitā passati, gacchantī vā āgacchantī vā passati, sati 
karaṇīye gantvā passati, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo āsandimpi 
pallaṅkampi paribhuñjanti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo āsandimpi 
pallaṅkampi paribhuñjissanti seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo āsandimpi pallaṅkampi 
paribhuñjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo āsandimpi 
pallaṅkampi paribhuñjantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo āsandimpi 
pallaṅkampi paribhuñjissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī āsandiṃ vā pallaṅkaṃ vā paribhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Āsandi nāma atikkantappamāṇā vuccati.  

 
Pallaṅko nāma āharimehi vāḷehi kato hoti.  

 
Paribhuñjeyyā ’ti tasmiṃ abhinisīdati vā abhinipajjati vā, āpatti 

pācittiyassa.  
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Vị ni đi để xem thì phạm tội dukkaṭa. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pācittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị ni lại nhìn nữa 
thì phạm tội pācittiya. Vị đi để xem mỗi một nơi thì phạm tội dukkaṭa. Đứng 
ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pācittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của 
việc nhìn, vị ni lại nhìn nữa thì phạm tội pācittiya. 
 

Vị ni đứng ở trong tu viện nhìn thấy, vị ni nhìn thấy trong khi đi ra hoặc 
đi về, khi có việc cần phải làm vị ni đi rồi nhìn thấy, trong những lúc có sự cố, 
vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sử dụng 
ghế cao và ghế nệm lông thú. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại 
sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, giống như các cô gái tại gia hưởng dục 
vậy?”  
 

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 sử dụng ghế cao và ghế 
nệm lông thú?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni sử 
dụng ghế cao và ghế nệm lông thú, 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 sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú 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 sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú 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. 
 

Ghế cao nghĩa là sự vượt quá kích thước được đề cập đến. 
 

Ghế nệm lông thú nghĩa là được thực hiện với các lông thú đã được 
mang lại. 
 

Sử dụng: vị ni ngồi xuống hoặc nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội 
pācittiya. 
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Anāpatti āsandiyā pāde chinditvā paribhuñjati, pallaṅkassa vāḷe 
bhinditvā paribhuñjati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 5. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
suttaṃ kantanti. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo suttaṃ kantissanti, 
seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti?  
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ 
kantissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo 
suttaṃ kantantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo suttaṃ kantissanti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī suttaṃ kanteyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Suttaṃ nāma cha suttāni: khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ 
sāṇaṃ bhaṅgaṃ.  
 
 

Kanteyyā ’ti sayaṃ kantati. Payoge dukkaṭaṃ, ujjavujjave āpatti 
pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti kantitasuttaṃ kantati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni           Phẩm Nhà Triển Lãm - Điều Pācittiya 43 

 239

Vị ni sử dụng sau khi đã cắt các chân của ghế cao, vị ni sử dụng sau khi đã 
hủy bỏ các lông thú của ghế nệm lông thú, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 5. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xe chỉ sợi. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại xe chỉ sợi, giống như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?”  
 
 

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 xe chỉ sợi?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni xe chỉ sợi, 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 xe chỉ sợi 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 xe chỉ sợi 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. 

 
Chỉ sợi nghĩa là có sáu loại chỉ sợi: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 

loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. 

 
Xe (chỉ): vị ni tự mình xe (chỉ). Trong lúc tiến hành thì phạm tội 

dukkaṭa, mỗi một vòng quay thì phạm tội pācittiya. 

 
Vị ni xe lại chỉ sợi đã được xe (không tốt hoặc bị đứt), 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. 5. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
gihīveyyāvaccaṃ karonti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gihīveyyāvaccaṃ 
karissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo gihīveyyāvaccaṃ 
karontī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo gihīveyyāvaccaṃ karissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī gihīveyyāvaccaṃ kareyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Gihīveyyāvaccaṃ nāma agārikassa yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ 
vā pacati, sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā dhovati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti yāgupāne, saṅghabhatte, cetiyapūjāya, attano veyyāvacca-
karassa yāguṃ vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā pacati sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā 
dhovati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

 
4. 5. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 

thullanandaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā etadavoca: “Ehayye1 imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasamehī ”ti. Thullanandā bhikkhunī ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā2 
neva vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karoti. Atha kho sā bhikkhunī 
bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
 

                                                   
1 ehāyye - Ma.     2 paṭisuṇitvā - PTS, Sīmu 1, Sīmu 2. 
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4. 5. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại gia. 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 phục vụ người 
tại gia?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni phục vụ 
người tại gia, 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 phục vụ người tại gia 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 phục vụ người tại gia 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. 
 
 

Phục vụ người tại gia nghĩa là vị ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc 
(nấu) vật thực loại cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu 
cho người tại gia thì phạm tội pācittiya. 
 
 

Trường hợp nước cháo, khi có bữa thọ thực của hội chúng, khi cúng 
dường bảo tháp, vị ni nấu cháo hoặc (nấu) bữa ăn hoặc (nấu) vật thực loại 
cứng hoặc giặt tấm vải choàng hoặc (giặt) khăn đội đầu cho người phục vụ 
của bản thân, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 

 
4. 5. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  

 
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã đi 

đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā và đã nói điều này: - “Thưa ni sư, hãy đến. 
Hãy giải quyết sự tranh tụng này.” Tỳ khưu ni Thullanandā đã trả lời rằng: - 
“Tốt thôi!” Rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Sau 
đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni.  
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2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā bhikkhuniyā ‘ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasamehī’ti vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissasuṇitvā neva vūpasamessati na 
vūpasamāya ussukkaṃ karissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, 
thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā ‘ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī 
’ti vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā neva vūpasameti na vūpasamāya 
ussukkaṃ karotī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā ‘ehayye 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī ’ti vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā neva 
vūpasamessati na vūpasamāya ussukkaṃ karissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā ‘ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasamehī ’ti vuccamānā ‘sādhū ’ti paṭissuṇitvā sā pacchā anantarāyikinī 
neva vūpasameyya na vūpasamāya ussukkaṃ kareyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Bhikkhuniyā ’ti aññāya bhikkhuniyā.  
 

Adhikaraṇaṃ nāma cattāri adhikaraṇāni: vivādādhikaraṇaṃ 
anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.  
 

Ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī ’ti ‘ehayye imaṃ 
adhikaraṇaṃ vinicchehi.’  
 

Sā pacchā anantarāyikinī ’ti asati antarāye.  
 

Neva vūpasameyyā ’ti na sayaṃ vūpasameyya.  
 

Na vūpasamāya ussukkaṃ kareyyā ’ti na aññaṃ āṇāpeyya. ‘Neva 
vūpasamessāmi na vūpasamāya ussukkaṃ karissāmī ’ti dhuraṃ 
nikkhittamatte, āpatti pācittiyassa.  
 

Upasampannāya upasampannasaññā adhikaraṇāṃ neva vūpasameti na 
vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti pācittiyassa. Upasampannāya vematikā 
adhikaraṇaṃ neva vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti 
pācittiyassa. Upasampannāya anupasampannasaññā adhikaraṇāṃ neva 
vūpasameti na vūpasamāya ussukkaṃ karoti, āpatti pācittiyassa.  
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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 khi được vị tỳ khưu ni nói 
rằng: ‘Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: 
‘Tốt thôi!’ lại không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā khi được vị tỳ 
khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này” đã 
trả lời rằng: “Tốt thôi!” rồi không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết, 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 khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: “Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này” đã trả lời rằng: “Tốt thôi!” lại không giải quyết cũng 
không nỗ lực cho việc giải quyết 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 khi được nói bởi vị tỳ khưu ni rằng: ‘Thưa ni sư, hãy 
đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ Vị ni ấy 
sau đó không gặp trở ngại vẫn không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc 
giải quyết 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. 
 

Bởi vị tỳ khưu ni: bởi vị tỳ khưu ni khác. 
 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 
 

Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này: Thưa ni 
sư, hãy đến. Hãy xét xử sự tranh tụng này. 
 

Vị ni ấy sau đó không gặp trở ngại: khi không có trở ngại.  
 

Không giải quyết: không tự mình giải quyết.  
 

Không nỗ lực cho việc giải quyết: không chỉ thị cho vị khác. Vị ni 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết,” 
khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội pācittiya. 
 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị ni không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pācittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị ni không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội pācittiya. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị ni không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
pācittiya. 
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Anupasampannāya adhikaraṇaṃ neva vūpasameti na vūpasamāya 
ussukkaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya upasampannasaññā, 
āpatti dukkaṭassa. Anupasampannāya vematikā, āpatti dukkaṭassa. 
Anupasampannāya anupasampannasaññā, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

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

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
naṭānampi naṭṭakānampi laṅghikānampi sokasāyikānampi kumbha-
thūṇikānampi sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ deti, mayhaṃ parisatiṃ 
vaṇṇaṃ bhāsathā ”ti. Naṭāpi naṭṭakāpi laṅghikāpi sokasāyikāpi 
kumbhathūṇikāpi thullanandāya bhikkhuniyā parisatiṃ vaṇṇaṃ bhāsanti: 
“Ayyā thullanandā bahussutā bhāṇikā visāradā paṭṭā dhammiṃ kathaṃ 
kātuṃ. Detha ayyāya karotha ayyāyā ”ti.  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā agārikassa sahatthā khādanīyaṃ 
bhojanīyaṃ dassatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā 
bhikkhunī agārikassa sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ detī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
thullanandā bhikkhunī agārikassa sahatthā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ 
dassati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā 
sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Agāriko nāma yo koci agāraṃ ajjhāvasati.  
 
 

Paribbājako nāma bhikkhuñca sāmaṇerañca ṭhapetvā yo koci 
paribbājakasamāpanno.  
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Vị ni không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng 
của 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.  
 

Khi có trường hợp trở ngại, vị ni tìm kiếm nhưng không đạt được (cơ 
hội), vị ni bị bệnh, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến các kịch sĩ, các vũ công, các người 
nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người đánh trống (nói rằng): - “Hãy nói lời 
khen ngợi về ta ở đám đông.” Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, 
các nhà ảo thuật, các người đánh trống nói lời khen ngợi về tỳ khưu ni 
Thullanandā ở đám đông rằng: - “Ni sư Thullanandā là vị ni nghe nhiều, 
chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Hãy bố thí đến 
ni sư. Hãy phục vụ cho ni sư.”  
 

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 tự tay cho vật thực 
loại cứng loại mềm đến người nam tại gia?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến 
người nam tại gia, 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 tự tay cho vật thực loại cứng loại mềm đến người 
nam tại gia 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 tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo 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. 
 

Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 
 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam nào thành tựu pháp du 
sĩ trừ ra tỳ khưu và sa di.  
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Paribbājikā nāma bhikkhuniñca sikkhamānañca sāmaṇeriñca ṭhapetvā 
yā kāci paribbājikasamāpannā.  
 

Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni udakadantapoṇaṃ ṭhapetvā 
avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 

Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 
maṃsaṃ.  
 

Dadeyyā ’ti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā deti, āpatti 
pācittiyassa. Udakadantapoṇaṃ deti, āpatti dukkaṭassa.  
 

Anāpatti dāpeti na deti, upanikkhipitvā deti, bāhirālopaṃ1 deti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Chaṭṭhanikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
āvasathacīvaraṃ anissajitvā paribhuñjati. Aññā utuniyo bhikkhuniyo na 
labhanti. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā āvasathacīvaraṃ anissajitvā 
paribhuñjissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
āvasathacīvaraṃ anissajitvā paribhuñjatī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
āvasathacīvaraṃ anissajitvā paribhuñjissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajitvā paribhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Āvasathacīvaraṃ nāma utuniyo bhikkhuniyo paribhuñjantū ’ti dinnaṃ 
hoti.  
 

Anissajitvā paribhuñjeyyā ’ti dve tisso rattiyo paribhuñjitvā catuttha-
divase dhovitvā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerāya2 vā anissajitvā 
paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.  

                                                   
1 bāhirālepaṃ - Ma, Syā, PTS.    2 sāmaṇeriyā - Ma, Syā, PTS. 
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Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và sa di ni.  
 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng, 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt.  
 

Cho: vị ni cho bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân hoặc bằng 
cách buông ra thì phạm tội pācittiya. Vị ni cho nước uống và tăm xỉa răng thì 
phạm tội dukkaṭa. 
 

Vị ni bảo (người khác) cho không (tự mình) cho, vị ni cho sau khi đã để 
gần bên, vị ni cho vật thoa bên ngoài, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 5. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ; các vị ni khác đến thời kỳ không có được 
(để sử dụng). 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 sử dụng y 
nội trợ không chịu xả bỏ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu 
ni Thullanandā sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ, 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 sử dụng y nội trợ 
không chịu xả bỏ 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 sử dụng y nội trợ không chịu xả 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. 
 

Y nội trợ nghĩa là vật đã được bố thí (nói rằng): “Các tỳ khưu ni đến thời 
kỳ hãy sử dụng.” 
 

Sử dụng không chịu xả bỏ: vị ni sau khi sử dụng hai ba đêm, sau khi 
giặt vào ngày thứ tư, vẫn sử dụng không chịu xả bỏ cho vị tỳ khưu ni, hoặc cô 
ni tu tập sự, hoặc vị sa di ni thì phạm tội pācittiya.  
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Anissajjite1 anissajitasaññā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite 
vematikā paribhuñjati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite nissajitasaññā 
paribhuñjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Nissajjite anissajjitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Nissajjite nissajjitasaññā, āpatti anāpatti.  

 
 

Anāpatti nissajjitvā paribhuñjati, punapariyāyena paribhuñjati, aññā 
utuniyo na honti, acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, āpadāsu, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 5. 8. AṬṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī 
āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkāmi. Tena kho pana samayena 
thullanandāya bhikkhuniyā āvasatho ḍayhati. Bhikkhuniyo evamāhaṃsu: 
“Handayye bhaṇḍakaṃ nīharāmo ”ti. Ekaccā evamāhaṃsu: “Na mayaṃ ayye 
nīharissāma yaṃ kiñci naṭṭhaṃ sabbaṃ amhe abhiyuñjissatī ”ti. 
Thullanandā bhikkhunī punadeva taṃ āvasathaṃ paccāgantvā bhikkhuniyo 
pucchi: “Apayye bhaṇḍakaṃ nīharitthā ”ti. “Na mayaṃ ayye nīharimhā ”ti. 
Thullanandā bhikkhunī ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhuniyo āvasathe ḍayhamāne bhaṇḍakaṃ na nīharissantī ”ti?  
 
 

2. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ayyā thullanandā āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ 
pakkamissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamī ”ti?2 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, thullanandā bhikkhunī 
āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamissati? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkameyya 
pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 anissajite - Sīmu 1, Sīmu 2.    2 pakkāmīti - Ma, PTS; pakkamatī ti - Syā.  
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Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa xả bỏ, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa xả bỏ, (lầm) tưởng là đã xả bỏ, vị ni sử dụng thì phạm tội 
pācittiya.  
 

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

Sau khi đã xả bỏ rồi sử dụng, vị ni sử dụng khi đến phiên lần nữa, không 
có các tỳ khưu ni khác đến thời kỳ, vị ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư 
hỏng, 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. 5. 8. ĐIỀU HỌC THỨ TÁM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā 
sau khi không xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú 
ngụ của tỳ khưu ni Thullanandā bị cháy. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - 
“Này các ni sư, chúng ta hãy mang đồ đạc ra ngoài đi.” Một số vị ni đã nói 
như vầy: - “Này các ni sư, chúng ta sẽ không mang ra ngoài. Bất cứ vật gì bị 
hư hỏng, cô ta sẽ gán trách nhiệm cho chúng ta.” Tỳ khưu ni Thullanandā sau 
khi quay trở về lại chỗ trú ngụ ấy đã hỏi các tỳ khưu ni rằng: - “Này các ni sư, 
các cô có mang đồ đạc ra ngoài không?” - “Này ni sư, chúng tôi đã không 
mang ra ngoài.” Tỳ khưu ni Thullanandā phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao trong khi chỗ trú ngụ đang bị cháy các tỳ khưu ni lại không mang đồ 
đạc ra ngoài?”  
 
 

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 khi chưa xả bỏ chỗ trú 
ngụ lại ra đi du hành?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni 
Thullanandā khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ lại ra đi du hành, 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 khi chưa xả bỏ 
chỗ trú ngụ lại ra đi du hành 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 khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ mà ra đi du hành thì 
phạm tội pācittiya.”  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe― 
 
 
 

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

Āvasatho nāma kavāṭabaddho vuccati.  
 
 
 

Anissajjitvā cārikaṃ pakkameyyā ’ti bhikkhuniyā vā sikkhamānāya 
vā sāmaṇerāya vā anissajjitvā parikkhittassa āvasathassa parikkhepaṃ 
atikkāmentiyā,1 āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa āvasathassa upacāraṃ 
atikkāmentiyā, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Anissajjite anissajjitasaññā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite 
vematikā pakkamati, āpatti pācittiyassa. Anissajjite nissajjitasaññā 
pakkamati, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Akavāṭabaddhaṃ anissajjitvā pakkamati, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite 
anissajjitasaññā, āpatti dukkaṭassa. Nissajjite vematikā, āpatti dukkaṭassa. 
Nissajjite nissajjitasaññā, anāpatti.  
 
 
 

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

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 5. 9. NAVAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissanti, 
seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti?  

                                                   
1 atikkamantiyā - 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. 
 
 
 

Chỗ trú ngụ nghĩa là (chỗ trú ngụ) có gắn cánh cửa được đề cập đến. 
 
 
 

Khi chưa xả bỏ mà ra đi du hành: Sau khi chưa xả bỏ cho vị tỳ khưu 
ni, hoặc cô ni tu tập sự, hoặc vị sa di ni, trong khi vượt qua hàng rào của chỗ 
trú ngụ được rào lại vị ni phạm tội pācittiya. Trong khi vượt qua vùng phụ 
cận của chỗ trú ngụ không được rào lại, vị ni phạm tội pācittiya.  
 
 
 

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

Vị ni ra đi khi chưa xả bỏ chỗ không có gắn cánh cửa thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi đã xả bỏ, (lầm) tưởng là chưa xả bỏ, phạm tội dukkaṭa. Khi đã 
xả bỏ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ 
thì vô tội. 
 
 
 

Sau khi đã xả bỏ rồi ra đi, khi có sự nguy hiểm, sau khi tìm kiếm (người 
để trông nom chỗ trú ngụ) nhưng không có, 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 tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 5. 9. ĐIỀU HỌC THỨ CHÍN:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư học tập kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Tại sao các tỳ khưu ni lại học tập kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái 
tại gia hưởng dục vậy?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khiyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo 
tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, 
chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇantī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇeyya pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Tiracchānavijjaṃ1 nāma yaṃ kiñci bāhirakaṃ anatthasaṃhitaṃ.  
 
 

Pariyāpuṇeyyā ’ti padena pariyāpuṇāti, pade pade āpatti pācittiyassa. 
Akkharāya pariyāpuṇāti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti lekhaṃ pariyāpuṇāti, dhāraṇaṃ pariyāpuṇāti, guttatthāya 
parittaṃ pariyāpuṇāti, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

4. 5. 10. DASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
tiracchānavijjaṃ vācenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācessanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti?  
  

                                                   
1 tiracchānavijjā - Ma, Syā, PTS. 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến 
thức nhảm nhí?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này 
các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại học tập kiến thức nhảm 
nhí 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 học tập kiến thức nhảm nhí 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. 
 
 

Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 
 
 

Học tập: vị ni học tập theo câu thì phạm tội pācittiya theo từng câu. Vị 
ni học tập theo âm thì phạm tội pācittiya theo từng âm. 
 
 

Vị ni học tập chữ viết, vị ni học tập sự ghi nhớ (thuộc lòng), vị ni học tập 
kinh paritta để hộ thân, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.”  
 

Điều học thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 

4. 5. 10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI:  
 

Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao các tỳ khưu ni lại dạy kiến thức nhảm nhí, giống như các cô gái tại 
gia hưởng dục vậy?”  
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2. Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantīnaṃ 
khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo 
tiracchānavijjaṃ vācessantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā 
bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācessanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī tiracchānavijjaṃ vāceyya pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Tiracchānavijjaṃ nāma yaṃ kiñci bāhirakaṃ anatthasaṃhitaṃ.  
 
 

Vāceyyā ’ti padena vāceti, pade pade āpatti pācittiyassa. Akkharāya 
vāceti, akkharakkharāya āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpatti lekhaṃ vāceti, dhāraṇaṃ vāceti, guttatthāya parittaṃ vāceti, 
ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Cittāgāravaggo pañcamo.  

 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Rājā sandi suttañca gihīvūpasamena ca,  
 dade cīvarāvasathaṃ pariyāpuṇavācane ”ti.  
 

--ooOoo-- 
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2. Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 

bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến 
thức nhảm nhí?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại dạy kiến thức nhảm nhí 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 dạy kiến thức nhảm nhí 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. 
 

Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài (thế tục) 
không liên hệ mục đích. 
 

Học tập: vị ni dạy theo câu thì phạm tội pācittiya theo từng câu. Vị ni 
dạy theo âm thì phạm tội pācittiya theo từng âm. 
 

Vị ni dạy chữ viết, vị ni dạy sự ghi nhớ (thuộc lòng), vị ni dạy kinh paritta 
để hộ thân, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Nhà Triển Lãm Tranh là thứ năm. 

 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Đức vua, ghế cao, và (xe) chỉ sợi, (phục vụ) người tại gia, và giải quyết (sự 
tranh tụng), cho (vật thực), y nội trợ, chỗ trú ngụ, học tập, và chỉ dạy.” 
 

--ooOoo-- 




