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4. 9. CHATTŪPĀHANAVAGGO 
 

4. 9. 1. PAṬHAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
chattūpāhanaṃ dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo chattūpāhanaṃ dhāressanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantīnaṃ khīyantīnaṃ vipācentīnaṃ.  
 

Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo chattūpāhanaṃ dhāressantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo chattūpāhanaṃ 
dhārentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ 
hi nāma bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo chattūpāhanaṃ dhāressanti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī chattūpāhanaṃ dhāreyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

2. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī gilānā hoti. Tassā vinā 
chattūpāhanā1 na phāsu hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Anujānāmi bhikkhave, gilānāya bhikkhuniyā, chattūpāhanaṃ. Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī agilānā chattūpāhanaṃ dhāreyya pācittiyan ”ti.  
 

Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Agilānā nāma yassā vinā chattūpāhanā1 phāsu hoti.  
 

Gilānā nāma yassā vinā chattūpāhanā1 na phāsu hoti.  
 

Chattaṃ nāma tīṇi chattāni setacchattaṃ kilañjacchattaṃ 
paṇṇacchattaṃ maṇḍalabaddhaṃ salākābaddhaṃ.2  
 

Dhāreyyā ’ti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.  
 
                                                   
1 chattupāhanaṃ - Ma, Syā, PTS, Sī.  2 maṇḍalabandhaṃ salākābaddhaṃ - Syā, PTS. 
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4. 9. PHẨM DÙ DÉP:  
 

4. 9. 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 nhóm Lục Sư sử dụng 
dù dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại sử dụng dù dép, 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.  
 

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 sử dụng dù 
dép?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 
sử dụng dù dép, 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 sử dụng dù dép 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 dù dép thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không có dù dép vị ni ấy 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, ta cho phép dù dép đối với vị tỳ khưu ni bị bệnh. 
Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh sử dụng dù dép thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

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. 
 

Không bị bệnh nghĩa là không có dù dép vị ni ấy vẫn thoải mái. 
 

Bị bệnh nghĩa là không có dù dép vị ni ấy không được thoải mái. 
 

Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá được buộc 
theo vòng tròn.  
 

Sử dụng: Vị ni sử dụng dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pācittiya. 
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Agilānā agilānasaññā chattūpāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Agilānā 
vematikā chattūpāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa. Agilānā gilānasaññā 
chattūpāhanaṃ dhāreti, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Chattaṃ dhāreti na upāhanaṃ āpatti dukkaṭassa. Upāhanaṃ dhāreti na 
chattaṃ āpatti dukkaṭassa. Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā 
vematikā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti gilānāya, ārāme ārāmūpacāre dhāreti, āpadāsu, ummattikāya, 
―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. 9. 2. DUTIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
yānena yāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
bhikkhuniyo yānena yāyissanti, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ 
kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyissantī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyantī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyissanti? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī yānena yāyeyya pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 

2. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī gilānā hoti na sakkoti 
padasā gantuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave gilānāya bhikkhuniyā yānaṃ. Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī agilānā yānena yāyeyya pācittiyan ”ti.  
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì phạm 
tội pācittiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng dù dép thì phạm 
tội pācittiya. Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì 
phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni sử dụng dù không (sử dụng) dép thì phạm tội dukkaṭa. Vị ni sử dụng 
dép không (sử dụng) dù thì phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, (lầm) tưởng là không 
bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị 
bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  

 
Vị ni bị bệnh, vị ni mang trong tu viện, (mang) trong vùng phụ cận tu 

viện, 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. 9. 2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư di chuyển bằng xe. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các tỳ khưu ni lại di chuyển bằng xe, 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. 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 di 
chuyển bằng xe?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe, 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 di chuyển bằng xe 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 di chuyển bằng xe thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như 
thế.  
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh không thể đi bằng chân. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép xe đối với tỳ khưu ni bị bệnh. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
hãy phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh di chuyển bằng xe thì phạm tội 
pācittiya.”  
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3. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Agilānā nāma sakkoti padasā gantuṃ.  
 

Gilānā nāma na sakkoti padasā gantuṃ.  
 

Yānaṃ nāma vayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā sivikā pāṭaṅkī.  
 

Yāyeyyā ’ti sakimpi yānena yāyati, āpatti pācittiyassa.  
 

Agilānā agilānasaññā yānena yāyati, āpatti pācittiyassa. Agilānā vematikā 
yānena yāyati, āpatti pācittiyassa. Agilānā gilānasaññā yānena yāyati, āpatti 
pācittiyassa.  
 

Gilānā agilānasaññā, āpatti dukkaṭassa. Gilānā vematikā, āpatti 
dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā, anāpatti.  
 

Anāpatti gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 3. TATIYASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
aññatarissā itthiyā kulūpikā hoti. Atha kho sā itthī taṃ bhikkhuniṃ 
etadavoca: “Handayye imaṃ saṅghāṇiṃ amukāya nāma itthiyā dehī ”ti. Atha 
kho sā bhikkhunī ‘sacāhaṃ pattena ādāya gamissāmi1 vissaro me bhavissatī 
’ti paṭimuñcitvā agamāsi. Tassā rathiyāya2 suttake chinne vippakirīyiṃsu. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo 
saṅghāṇiṃ dhāressanti, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti? 3 Sā bhikkhunī 
tehi manussehi uppaṇḍiyamānā maṅkū ahosi. Atha kho sā bhikkhunī 
upassaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo 
appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhunī 
saṅghāṇiṃ dhāressatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhunī 
saṅghāṇiṃ dhāresī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāressati? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāreyya pācittiyan ”ti.  
 
                                                   
1 gacchāmi - Ma, Syā, PTS.  
2 rathikāya - Ma. 
3 assosuṃ kho bhikkhuniyotyādipāṭhotra saṃdissate marammachaṭṭhasaṅgīti piṭake. 
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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. 
 

Không bị bệnh nghĩa là vị ni ấy có thể đi bằng chân.  
 

Bị bệnh nghĩa là vị ni ấy không thể đi bằng chân.  
 

Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 
 

Di chuyển: Vị ni di chuyển (bằng xe) dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội 
pācittiya.  
 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni di chuyển bằng xe thì 
phạm tội pācittiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni di chuyển bằng xe 
thì phạm tội pācittiya. Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị ni di chuyển 
bằng xe thì phạm tội pācittiya.  
 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  
 

Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 3. ĐIỀU HỌC THỨ BA:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ 
thường lui tới với gia đình của người đàn bà nọ. Khi ấy, người đàn bà ấy đã 
nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy trao vật trang sức ở 
hông này cho người đàn bà tên này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy (nghĩ rằng): 
“Nếu ta dùng bình bát đựng rồi đi thì ta sẽ không nhớ” nên đã buộc vào rồi 
đi. Khi cô ni ấy ở trên đường lộ, sợi chỉ bị đứt khiến (các vật kết vào) bị văng 
tung toé. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu 
ni lại mang vật trang sức ở hông, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
Vị tỳ khưu ni ấy trong khi bị những người ấy chế giễu đã xấu hổ. Sau đó, vị tỳ 
khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ 
khưu ni ít ham muốn, ―(như trên)―, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại mang vật trang sức ở hông?” ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni mang vật trang sức ở hông, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại mang vật trang sức 
ở hông 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 mang vật trang sức ở hông thì phạm tội pācittiya.”  
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Saṅghāṇi nāma yā kāci kaṭūpikā.  
 

Dhāreyyā ’ti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.  
 

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

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 4. CATUTTHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
itthālaṅkāraṃ dhārenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāressanti, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā 
―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhāressantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, 
chabbaggiyā bhikkhuniyo itthālaṅkāraṃ dhārentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo 
itthālaṅkāraṃ dhāressanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī itthālaṅkāraṃ dhāreyya pācittiyan ”ti.  

 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Itthālaṅkāro nāma sīsūpago gīvūpago hatthūpago pādūpago kaṭūpago.  

 
Dhāreyyā ’ti sakimpi dhāreti, āpatti pācittiyassa.  

 
Anāpatti ābādhappaccayā, ummattikāyāya ―pe― ādikammikāyā ”ti.  

 
Catutthasikkhāpadaṃ.  

 

--ooOoo-- 
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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. 
 

Vật trang sức ở hông nghĩa là bất cứ loại gì quàng ở hông.  
 

Mang: Vị ni mang vào dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pācittiya. 
 

Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni mang băng vải buộc ở hông, vị ni bị điên, 
―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại đeo đồ trang sức của phụ nữ, 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. 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 đeo đồ trang sức của phụ nữ?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đeo đồ trang sức của phụ nữ, 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 
đeo đồ trang sức của phụ nữ 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 đeo đồ trang sức của phụ nữ 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. 
 

Đồ trang sức của phụ nữ nghĩa là vật đeo ở đầu, vật đeo ở cổ, vật đeo 
ở cánh tay, vật đeo ở bàn chân, vật đeo ở hông.  
 

Đeo: Vị ni đeo vào dầu chỉ một lần (cũng) phạm tội pācittiya. 
 

Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  

Điều học thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
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4. 9. 5. PAÑCAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
gandhavaṇṇakena nahāyanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissanti, seyyathāpi 
gihī kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā 
―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā 
bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyantī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo gandhavaṇṇakena nahāyissanti? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī gandhavaṇṇakena nahāyeyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Gandho nāma yo koci gandho.  
 

Vaṇṇakaṃ nāma yaṃ kiñci vaṇṇakaṃ.  
 

Nahāyeyyā ’ti nahāyati, payoge dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti 
pācittiyassa.  
 

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

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 9. 6. CHAṬṬHASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo 
vāsitakena piññākena nahāhanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissanti, 
seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ 
manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo 
appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena 
nahāyantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. 
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4. 9. 5. ĐIỀU HỌC THỨ NĂM:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tắm bằng vật thơm có màu sắc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tắm bằng vật thơm có màu sắc, 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. 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 tắm bằng vật thơm có màu sắc?” ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tắm bằng vật thơm có màu sắc, 
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 tắm bằng vật thơm có màu sắc 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 tắm bằng vật thơm có màu sắc 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. 
 

Vật thơm nghĩa là bất cứ vật gì có mùi thơm. 
 

(Vật) có màu sắc nghĩa là bất cứ vật gì có màu sắc.  
 

Tắm: Vị ni tắm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Khi hoàn tất 
việc tắm phạm tội pācittiya. 
 

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

Điều học thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 9. 6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương, 
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. 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 tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương?” ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư tắm bằng bã 
dầu mè có tẩm hương, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo            Chattūpāhanavaggo - Pāc. 4. 9. 7. 
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Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
chabbaggiyā bhikkhuniyo vāsitakena piññākena nahāyissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, 
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī vāsitakena piññākena nahāyeyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Vāsitakaṃ nāma yaṃ kiṃci gandhavāsitakaṃ.1  
 

Piññākaṃ nāma tilapiṭṭhaṃ vuccati.  
 

Nahāyeyyā ’ti nahāyati, payoge dukkaṭaṃ, nahānapariyosāne āpatti 
pācittiyassa.  
 

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

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 9. 7. SATTAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuniyā 
ummaddāpentipi parimaddāpentipi. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā 
passitvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo 
bhikkhuniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantīpi, seyyathāpi gihī 
kāmabhoginiyo ”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā 
―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo 
bhikkhuniyā ummaddāpessanti pi parimaddāpessantipī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyā ummaddāpenti pi 
parimaddāpentipī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhuniyā 
ummaddāpessanti pi parimaddāpessanti pi? Netaṃ bhikkhave 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya 
vā pācittiyan ”ti.  

                                                   
1 yaṃ kiñci vāsitakaṃ - PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì 
sao các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư lại tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương 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 tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương 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. 
 

Có tẩm hương nghĩa là bất cứ vật gì có tẩm hương thơm. 
 

Bã dầu mè nghĩa là xác hạt mè được đề cập đến. 
 

Tắm: Vị ni tắm, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkaṭa. Khi hoàn tất 
việc tắm thì phạm tội pācittiya. 

 
Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni tắm bằng bã dầu mè loại bình thường, vị ni 

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

Điều học thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
 
 

4. 9. 7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo tỳ 
khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). 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 bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), 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. 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 bảo tỳ khưu ni 
xoa bóp và chà xát (cơ thể)?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể), 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 bảo tỳ khưu ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể), 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 bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) thì phạm 

tội pācittiya.”  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo     Chattūpāhanavaggo - Pāc. 4. 9.  8-10. 
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2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Bhikkhuniyā ’ti aññāya bhikkhuniyā.  
 

Ummaddāpeyya vā ’ti ubbaṭṭāpeti,1 āpatti pācittiyassa.  
 

Parimaddāpeyya vā ’ti sambāhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti gilānaya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 8-10.  
AṬṬHAMA-NAVAMA-DASAMASIKKHĀPADAṂ  

 
1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 

sikkhamānāya ummaddāpentipi parimaddāpentipi. ―pe― sāmaṇerāya 
ummaddāpentipi parimaddāpentipi. ―pe― gihīniyā ummaddāpentipi 
parimaddāpentipi. Manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gihīniyā 
ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi, seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo 
”ti? Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo gihīniyā 
ummaddāpessantipi parimaddāpessantipī ”ti?―pe― “Saccaṃ kira 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihīniyā ummaddāpentipi, parimaddāpentipī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
bhikkhave, bhikkhuniyo gihīniyā ummaddāpessantipi parimaddāpessantipi? 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī sikkhamānāya ―pe― sāmaṇeriyā ―pe― gihīniyā 
ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Sikkhamānā nāma dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhā.  
 

Sāmaṇerī nāma dasasikkhāpadikā.  
 

Gihīni nāma agārinī2 vuccati.  

                                                   
1 ummaddāpeti - Ma, Syā, PTS.      2 āgārinī - Syā. 
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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. 
 

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

Bảo xoa bóp: Vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pācittiya. 
 

Bảo chà xát: Vị ni bảo thoa dầu (toàn thân) thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―nt― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  

Điều học thứ bảy. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 8-10.  
ĐIỀU HỌC THỨ TÁM-CHÍN-MƯỜI:  

 
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo cô ni 

tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể). ―(như trên)― bảo sa di ni xoa bóp và 
chà xát (cơ thể). ―(như trên)― bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). 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 bảo người nữ tại gia xoa 
bóp và chà xát (cơ thể), 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. 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 bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà 
xát (cơ thể)?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo 
người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể), 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 bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát 
(cơ thể) 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 bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể) 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. 
 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 
 

Sa di ni nghĩa là người nữ có liên quan đến mười điều học. 
 

Người nữ tại gia nghĩa là đề cập đến người nữ ở gia đình. 



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo          Chattūpāhanavaggo - Pāc. 4. 9. 11. 
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Ummaddāpeyya vā ’ti ubbaṭṭāpeti,1 āpatti pācittiyassa.  
 

Parimaddāpeyya vā ’ti sambāhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti gilānāya,2 āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Aṭṭhama-navama-dasama sikkhāpadāni.  
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 11. EKĀDASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anāpucchā āsane nisīdanti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo bhikkhussa purato anāpucchā āsane 
nisīdissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa 
purato anāpucchā āsane nisīdantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo bhikkhussa purato 
anāpucchā āsane nisīdissanti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu:  

 
“Yā pana bhikkhunī bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdeyya 

pācittiyan ”ti.  
 
2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  

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

 
Bhikkhussa purato ’ti upasampannassa purato.  

 
Anāpucchā ’ti anapaloketvā.  

 
Āsane nisīdeyyā ’ti antamaso chamāyapi3 nisīdati, āpatti pācittiyassa.  
 
Anāpucchite anāpucchitasaññā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa. 

Anāpucchite vematikā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite 
āpucchitasaññā āsane nisīdati, āpatti pācittiyassa.  
 

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

 
Anāpatti āpucchā āsane nisīdati, gilānāya, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― 

ādikammikāyā ”ti.  
Ekādasamasikkhāpadaṃ.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 ummaddāpeti - Ma, Syā, PTS.  
2 anāpatti ābādhappaccayā - Syā, PTS.    3 chamāyaṃpi - Syā. 
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Bảo xoa bóp: Vị ni bảo xoa bóp thì phạm tội pācittiya. 
 

Bảo chà xát: Vị ni bảo thoa dầu (toàn thân) thì phạm tội pācittiya.  
 

Vì nguyên nhân bệnh, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Các điều học thứ tám-chín-mười. 
 

--ooOoo-- 
 

4. 9. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi 
xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý. Các tỳ khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại ngồi xuống trên chỗ 
ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa hỏi ý, 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 ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa hỏi ý 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 ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa hỏi ý 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. 
 

Phía trước vị tỳ khưu: Phía trước người nam đã tu lên bậc trên. 
 

Khi chưa hỏi ý: sau khi không xin phép. 
 

Ngồi xuống trên chỗ ngồi: vị ni ngồi xuống cho dầu ở trên mặt đất 
cũng phạm tội pācittiya. 
 

Khi chưa được hỏi ý, nhận biết là chưa được hỏi ý, vị ni ngồi xuống trên 
chỗ ngồi thì phạm tội pācittiya. Khi chưa được hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni 
ngồi xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pācittiya. Khi chưa được hỏi ý, (lầm) 
tưởng là đã được hỏi ý, vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi thì phạm tội pācittiya. 
 

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

Vị ni hỏi ý rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi, 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 mười một. 
--ooOoo-- 
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4. 9. 12. DVĀDASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Sāvatthīnidānaṃ - Tena kho pana samayena bhikkhuniyo 
anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchanti. Bhikkhu ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ 
pucchissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhuniyo anokāsakataṃ 
bhikkhuṃ pañhaṃ pucchantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, bhikkhuniyo anokāsakataṃ 
bhikkhuṃ pañhaṃ pucchissantī ”ti? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddisantu:  
 
 

“Yā pana bhikkhunī anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ puccheyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 
 

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

Anokāsakatan ’ti anāpucchā.  
 
 

Bhikkhun ’ti upasampannaṃ.  
 
 

Pañhaṃ puccheyyā ’ti suttante okāsaṃ kārāpetvā vinayaṃ vā 
abhidhammaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa. Vinaye okāsaṃ kārāpetvā 
suttantaṃ vā abhidhammaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa. Abhidhamme 
okāsaṃ kārāpetvā suttantaṃ vā vinayaṃ vā pucchati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Anāpucchite anāpucchitasaññā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa. 
Anāpucchite vematikā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa. Anāpucchite 
āpucchitasaññā pañhaṃ pucchati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

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

Anāpatti okāsaṃ kārāpetvā pucchati, anodissa okāsaṃ kārāpetvā yattha 
katthaci pucchati, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Dvādasamasikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo--  
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4. 9. 12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI:  
 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi câu 
hỏi đến vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni lại hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni hỏi 
câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước, 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 hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được 
thỉnh ý trước 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 hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước 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. 
 

Chưa được thỉnh ý: không có hỏi ý. 
 

Vị tỳ khưu: người nam đã tu lên bậc trên. 
 

Hỏi câu hỏi: Sau khi đã thỉnh ý trước về Kinh, vị ni hỏi Luật hoặc Vi 
Diệu Pháp thì phạm tội pācittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về Luật, vị ni hỏi 
Kinh hoặc Vi Diệu Pháp thì phạm tội pācittiya. Sau khi đã thỉnh ý trước về Vi 
Diệu Pháp, vị ni hỏi Luật hoặc Kinh thì phạm tội pācittiya. 
 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
pācittiya. Khi chưa hỏi ý, (lầm) tưởng là đã hỏi ý, vị ni hỏi câu hỏi thì phạm 
tội pācittiya.  
 

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

Vị ni hỏi sau khi đã thỉnh ý, vị ni hỏi bất cứ phạm vi nào sau khi đã thỉnh 
ý không giới hạn (phạm vi câu hỏi), vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười hai. 
 

--ooOoo-- 
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4. 9. 13. TERASAMASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī 
asaṅkaccikā1 gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Tassā rathikāya vātamaṇḍalikā 
saṅghāṭiyo ukkhipiṃsu. Manussā ukkuṭṭhiṃ akaṃsu: “Sundarā ayyāya 
thanūdarā ”ti.2 Sā bhikkhunī tehi manussehi uppaṇḍiyamānā maṅku ahosi. 
Atha kho sā bhikkhunī upassayaṃ gantvā bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Yā tā bhikkhuniyo appicchā ―pe― tā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pavisissatī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pāvisī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma bhikkhave, 
bhikkhunī asaṅkaccikā gāmaṃ pavisissati? Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ 
vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave, bhikkhuniyo imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddisantu:  
 

“Yā pana bhikkhunī asaṅkaccikā1 gāmaṃ paviseyya pācittiyan ”ti.  
 

2. Yā panā ’ti yā yādisā ―pe―  
 

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

Asaṅkaccikā ’ti vinā saṅkaccikaṃ.  
 

Saṅkaccikā nāma3 adhakkhakaṃ ubbhanāhi tassa paṭicchādanatthāya.  
 

Gāmaṃ paviseyyā ’ti parikkhittassa gāmassa parikkhepaṃ 
atikkāmentiyā,4 āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ 
okkamantiyā, āpatti pācittiyassa.  
 

Anāpatti acchinnacīvarikāya, naṭṭhacīvarikāya, gilānāya, asatiyā, 
ajānantiyā, āpadāsu, ummattikāya, ―pe― ādikammikāyā ”ti.  
 

Terasamasikkhāpadaṃ.  
Chattūpāhanavaggo navamo. 

 

--ooOoo-- 
 

Uddiṭṭhā kho ayyāyo chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā. Tatthayyāyo 
pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? Parisuddhetthayyāyo, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

--ooOoo--  

                                                   
1 asaṅkacchikā - Syā, PTS.    3 saṅkaccikaṃ nāma - Ma; 
2 sundarā ayyāya thanudarā ti - Ma;       saṅkacchikaṃ nāma - Syā, PTS. 
 sundaro ayyāya thanudaro ti - Syā, Sīmu.  4 atikkāmantiyā - Syā. 
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4. 9. 13. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI BA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ không mặc áo 
lót[*] đã đi vào làng khất thực. Khi vị ni ấy đang ở trên đường lộ, các cơn gió 
xoáy đã hất tung y hai lớp lên. Dân chúng đã la lớn lên rằng: - “Ngực và bụng 
của ni sư đẹp!” Vị tỳ khưu ni ấy trong khi bị dân chúng chế giễu đã xấu hổ. 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi về chỗ ngụ và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni không mặc áo lót lại đi vào làng?” 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni không mặc áo lót đi 
vào làng, 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 
không mặc áo lót lại đi vào làng 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 mặc áo lót đi vào làng 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. 
 

Không mặc áo lót: thiếu đi áo lót.  
 

Áo lót nghĩa là nhằm mục đích che kín phần dưới xương đòn (ở cổ) và 
phần trên lỗ rún. 
 

Đi vào làng: Vị ni trong lúc vượt qua hàng rào của làng được rào lại thì 
phạm tội pācittiya. Vị ni trong lúc đi vào vùng phụ cận của làng không được 
rào lại thì phạm tội pācittiya.  
 

Vị ni có y bị cướp đoạt, vị ni có y bị hư hỏng, vị ni bị bệnh, khi bị thất 
niệm, trong lúc không biết, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, ―(như 
trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

Điều học thứ mười ba. 
Phẩm Dù Dép là thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
 

Bạch chư đại đức ni, một trăm sáu mươi sáu điều pācittiya đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Chư đại đức ni được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

--ooOoo--



Pācittiyapāḷi - Bhikkhunīvibhaṅgo                  Uddānaṃ  
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TASSUDDĀNAṂ  
 
 Chattaṃ yānañca saṅghāṇī laṅkārā gandha piññakā,  
 bhikkhunī sikkhamānā ca sāmaṇerā gihīniyā,  
 anāpucchā anokāsā asaṅkaccikāya terasā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

VAGGUDDĀNAṂ  
 
 Lasunaṃ andhakārañca naggā tuvaṭṭakena ca,  
 citt’ ārāma gabbhinī ca kumārī chattupāhanā ”ti.  
 

Khuddakaṃ niṭṭhitaṃ.1  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 Khuddakaṃ samattaṃ. Bhikkhunivibhaṅge pācittiyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ - Ma;  
   Pācittiyā niṭṭhitā - Syā.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni       Phần Tóm Lược 
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TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Dù, và xe, vật trang sức ở hông, đồ nữ trang, vật thơm, bã dầu mè, vị tỳ 
khưu ni, cô ni tu tập sự, và vị sa di ni, với người nữ tại gia, khi chưa hỏi ý, việc 
thỉnh ý trước, với vị không mặc áo lót là mười ba.” 
 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM:  
 

Tỏi, và bóng tối, lõa thể, và liên quan việc nằm chung, (nhà) triển lãm, tu 
viện, và sản phụ, thiếu nữ, dù và dép.  
 

Dứt phần nhỏ nhặt. 
 

--ooOoo-- 




