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X. BHIKKHUNĪKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Atha kho mahāpajāpatī1 gotamī yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: 
“Sādhu bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  
 

 
“Alaṃ gotami, mā te rucci mātugāmassa tathāgatappavedite 

dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjā ”ti.  
 

 
Dutiyampi kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu 

bhante labheyya mātugāmo ―pe― pabbajjan ”ti.  
 

 
“Alaṃ gotami, mā te rucci mātugāmassa ―pe― pabbajjā ”ti.  

 

 
Tatiyampi kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu 

bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  
 

 
“Alaṃ gotami, mā te rucci mātugāmassa tathāgatappavedite 

dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjā ”ti.  
 

 
Atha kho mahāpajāpatī gotamī ‘na bhagavā anujānāti mātugāmassa 

tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ’ti 
dukkhī dummanā assumukhī rudamānā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

 
Atha kho bhagavā kapilavatthusmiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena 

vesāli tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesāli 
tadavasari, tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ.  

                                                   
1 mahāpajāpati - Ma. 
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X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự trong lãnh thổ của dòng Sakya ở 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.”  
 

 
- “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 

nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.”  
 

 
Đến lần thứ nhì, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều 

này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như 
trên)―.”  
 

 
 - “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 

―(như trên)―.”  
 

 
Đến lần thứ ba, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều 

này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.”  
 

 
- “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 

nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.”  
 

 
Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho 

phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã 
được đức Như Lai công bố’ nên khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, 
trong khi khóc lóc, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi 
ra đi.  
 

 
Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích đức Thế Tôn 

đã ra đi du hành đi về phía thành Vesāli. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến Vesāli. Tại nơi đó, ở Vesāli, đức Thế Tôn ngự tại Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra.  
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Atha kho mahāpajāpatī gotamī kese chedāpetvā kāsāyāni vatthāni 
acchādetvā sambahulāhi sākiyānīhi saddhiṃ yena vesāli tena pakkāmi. 
Anupubbena yena vesāli mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami. Atha kho 
mahāpajāpatī gotamī sūnehi pādehi rajokiṇṇena gattena dukkhī dummanā 
assumukhī rudamānā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi. Addasā kho āyasmā 
ānando mahāpajāpatiṃ gotamiṃ sūnehi pādehi rajokiṇṇena gattena 
dukkhiṃ dummanaṃ assumukhiṃ rudamānaṃ bahidvārakoṭhake ṭhitaṃ, 
disvāna mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ gotami, sūnehi 
pādehi rajokiṇṇena gattena dukkhī dummanā assumukhī rudamānā 
bahidvārakoṭṭhake ṭhitā ”ti? “Tathā hi pana bhante ānanda na bhagavā 
anujānāti mātugāmassa tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  

 
2. Tena hi tvaṃ gotami, muhuttaṃ idheva tāva hohi,1 yāvāhaṃ 

bhagavantaṃ yācāmi mātugāmassa tathāgatappavedite dhammavinaye 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  

 
Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi, ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Esā bhante mahāpajāpatī gotamī 
sūnehi pādehi rajokiṇṇena gattena dukkhī dummanā assumukhī rudamānā 
bahidvārakoṭṭhake ṭhitā ‘na bhagavā anujānāti mātugāmassa 
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ’ti. 
Sādhu bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  

 
“Alaṃ ānanda. Mā te rucci mātugāmassa tathāgatappavedite 

dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjā ”ti.  

 
Dutiyampi kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu bhante 

labheyya mātugāmo ―pe― pabbajjan ”ti.  

 
“Alaṃ ānanda mā te rucci mātugāmassa ―pe― pabbajjā ”ti.  

 
Tatiyampi kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu bhante 

labheyya mātugāmo ―pe― pabbajjan ”ti.  

 
“Alaṃ ānanda mā te rucci mātugāmassa tathāgatappavedite 

dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjā ”ti.  
                                                   
1 tena hi gotami muhuttaṃ tvaṃ idheva tāva hohi - Syā;  
   tena hi gotami, muhuttaṃ idh’ eva tāva hohi - PTS. 
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Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu 
ca-sa cùng với nhiều người nữ dòng Sakya đã ra đi về hướng Vesāli, tuần tự 
đã đi đến Vesāli, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn 
rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào. Đại 
đức Ānanda đã nhìn thấy bà Mahāpajāpatī Gotamī với hai bàn chân sưng vù, 
thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang 
khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nhìn thấy đã nói với bà 
Mahāpajāpatī Gotamī điều này: - “Này bà Gotamī, tại sao bà lại có hai bàn 
chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa 
nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào vậy?” - “Thưa ngài 
Ānanda, như thế này bởi vì đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất 
gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công 
bố.”  

 
2. - “Này bà Gotamī, chính vì điều ấy nên bà hãy ở ngay tại đây trong chốc 

lát chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.”  

 
Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 

lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī này với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, 
buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra 
vào (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.’ Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.”  

 
- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 

rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.”  

 
Đến lần thứ nhì, đại đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 

ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như trên)―.”  

 
- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 

―(như trên)―.”  

 
Đến lần thứ ba, đại đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 

ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như trên)―.”  

 
- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 

rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.”  
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Atha kho āyasmā ānando ‘na bhagavā anujānāti mātugāmassa 
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ, 
yannūnāhaṃ aññenapi pariyāyena bhagavantaṃ yāceyyaṃ mātugāmassa 
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ’ti. Atha 
kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Bhabbo nu kho bhante 
mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajitvā sotāpattiphalaṃ vā sakadāgāmiphalaṃ1 vā anāgāmiphalaṃ vā 
arahattaṃ vā sacchikātun ”ti?  
 

“Bhabbo ānanda mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajitvā sotāpattiphalampi sakadāgāmiphalampi anāgāmi-
phalampi arahattampi sacchikātun ”ti.  
 

“Sace bhante bhabbo mātugāmo ―pe― arahattampi sacchikātuṃ. 
Bahūpakārā bhante mahāpajāpatī gotamī bhagavato mātucchā āpādikā 
posikā khīrassa dāyikā bhagavantaṃ janettiyā kālakatāya thaññaṃ pāyesi. 
Sādhu bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjan ”ti.  
 

3. “Sace ānanda mahāpajāpatī gotamī aṭṭha garudhamme paṭigaṇhāti 
sāvassā hotu upasampadā.  
 

Vassasatūpasampannāya bhikkhuniyā tadahūpasampannassa bhikkhuno 
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kātabbaṃ. 
Ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ 
anatikkamanīyo.  
 

Na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ vasitabbaṃ. Ayampi dhammo 
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

Anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā bhikkhusaṅghato dve dhammā 
paccāsiṃsitabbā: uposathapucchakañca ovādūpasaṅkamanañca. Ayampi 
dhammo ―pe― yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

Vassaṃ vutthāya bhikkhuniyā ubhato saṅghe tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ: 
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā. Ayampi dhammo ―pe― yāvajīvaṃ 
anatikkamanīyo.  
 

Garudhammaṃ ajjhāpannāya bhikkhuniyā ubhato saṅghe pakkha-
mānattaṃ caritabbaṃ. Ayampi dhammo ―pe― yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

Dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhato 
saṅghe upasampadā pariyesitabbā. Ayampi dhammo ―pe― yāvajīvaṃ 
anatikkamanīyo.  
                                                   
1 sakidāgāmiphalaṃ - Syā. 
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Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép việc 
người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bố; có lẽ ta nên thỉnh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
bằng một phương thức khác?’ Sau đó, đại đức Ānanda đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả 
vị Nhập Lưu, hoặc quả vị Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la-
hán hay không?”  
 

- “Này Ānanda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị 
Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán.”  
 

- “Bạch ngài, nếu người nữ ―(như trên)― có khả năng chứng ngộ ―(như 
trên)― luôn cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī có 
nhiều công đức đối với đức Thế Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ 
ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.”  
 

3. - “Này Ānanda, nếu bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng 
Pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà:  
 

Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, 
sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.  
 

Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây 
cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không 
được vi phạm cho đến trọn đời.  
 

Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây 
cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.  
 

Tỳ khưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên hành lễ Pavāraṇā ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi 
ngờ. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.  
 

Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hình phạt mānatta 
nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi 
phạm cho đến trọn đời.  
 

Cô ni tu tập sự đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ―(như 
trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.  
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Na bhikkhuniyā kenaci pariyāyena bhikkhu akkositabbo paribhāsitabbo. 
Ayampi dhammo ―pe― yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

 
Ajjatagge ovaṭo bhikkhunīnaṃ bhikkhūsu vacanapatho, anovaṭo 

bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvā 
garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

 
Sace ānanda1 mahāpajāpatī gotamī ime aṭṭha garudhamme patigaṇhāti sā 

’vassā hoti upasampadā ”ti.  
 

 
Atha kho āyasmā ānando bhagavato santike aṭṭha garudhamme 

uggahetvā yena mahāpajāpatī gotamī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca: “Sace kho tvaṃ gotami aṭṭha 
garudhamme paṭigaṇheyyāsi sā ’va te bhavissati upasampadā.  
 

 
Vassasatūpasampannāya bhikkhuniyā tadahupasampannassa bhikkhuno 

abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kātabbaṃ 
―pe― Ajjatagge ovaṭo bhikkhunīnaṃ bhikkhūsu vacanapatho, anovaṭo 
bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvā 
garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.  
 

 
Sace kho tvaṃ gotami, ime aṭṭha garudhamme paṭigaṇheyyāsi, sā ’va te 

bhavissati upasampadā ”ti.  
 

 
“Seyyathāpi bhante ānanda itthi vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanaka-

jātiko sīsaṃ nahāto uppalamālaṃ vā vassikamālaṃ vā atimuttakamālaṃ vā2 
labhitvā ubhohi hatthehi paṭiggahetvā uttamaṅge sirasmiṃ patiṭṭhāpeyya, 
evameva kho ahaṃ bhante ānanda ime aṭṭha garudhamme paṭigaṇhāmi 
yāvajīvaṃ anatikkamanīye ”ti.  
 

 
4. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Paṭiggahitā bhante 
mahāpajāpatiyā gotamiyā aṭṭha garudhammā, upasampannā bhagavato 
mātucchā ”ti.  

                                                   
1 sace panānanda - Syā.      2 adhimattakamālaṃ vā - Syā.  
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Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc gièm pha 
tỳ khưu. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn 
đời.  
 
 

Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị 
ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn 
cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.  
 
 

Này Ānanda, nếu bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng Pháp, 
chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.”  
 
 

Sau đó, đại đức Ānanda đã học tám Trọng Pháp từ đức Thế Tôn rồi đã đi 
đến gặp bà Mahāpajāpati Gotamī, sau khi đến đã nói với bà Mahāpajāpatī 
Gotamī điều này: - “Này bà Gotamī, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp 
thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà:  
 
 

Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. ―(như trên)― Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của 
các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu 
đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng 
vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn 
đời.  
 
 

Này bà Gotamī, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này thì chính 
điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà.”  
 
 

- “Thưa đại đức Ānanda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn 
trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận 
được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lãnh 
bằng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu; thưa đại đức Ānanda, cũng tương tợ như 
vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến trọn đời không vi phạm.”  
 
 

4. Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī đã thọ nhận tám Trọng Pháp. Người dì của đức Thế Tôn đã được tu 
lên bậc trên.”  
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“Sace ānanda nālabhissā mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ, ciraṭṭhitikaṃ ānanda brahmacariyaṃ 
ahavissa vassasahassaṃ saddhammo tiṭṭheyya. Yato ca kho ānanda 
mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajito na ’dāni ānanda brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ bhavissati. Pañceva 
’dāni ānanda vassasatāni saddhammo ṭhassati.  

 
Seyyathāpi ānanda yāni kānici kulāni bahu itthikāni1 appapurisakāni tāni 

suppadhaṃsiyāni honti corehi kumbhatthena kehi, evameva kho ānanda 
yasmiṃ dhammavinaye labhati mātugāmo agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ, 
na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ hoti.  

 
Seyyathāpi ānanda sampanne sālikkhette setaṭṭhikā nāma rogajāti 

nipatati, evaṃ taṃ sālikkhettaṃ na ciraṭṭhitikaṃ hoti. Evameva kho ānanda 
yasmiṃ dhammavinaye labhati mātugāmo agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ, 
na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ hoti.  

 
Seyyathāpi ānanda sampanne ucchukkhette mañjeṭṭhikā2 nāma rogajāti 

nipatati evaṃ taṃ ucchukkhettaṃ na ciraṭṭhitikaṃ hoti, evameva kho 
ānanda yasmiṃ dhammavinaye labhati mātugāmo agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjaṃ na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ hoti.  

 
Seyyathāpi ānanda puriso mahato taḷākassa paṭigacceva3 āḷiṃ4 

bandheyya, yāvadeva udakassa anatikkamanāya, evameva kho ānanda mayā 
paṭigacceva bhikkhunīnaṃ aṭṭha garudhammā paññattā yāvajīvaṃ 
anatikkamanīyā ”ti.  

 
Bhikkhunīnaṃ aṭṭha garudhammā.  

 
***** 

 
5. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ 
ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Kathāhambhante 
imāsu sākiyānīsu paṭipajjāmī ”ti?  
 

Atha kho bhagavā mahāpajāpatiṃ gotamiṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho mahāpajāpatī 
gotamī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā samādapitā samuttejitā 
sampahaṃsitā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha 
kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhuniyo 
upasampādetun ”ti.  
                                                   
1 bahutthikāni - Ma, PTS.    3 paṭikacceva - Ma, Syā. 
2 mañjiṭṭhikā - Ma.      4 pāḷiṃ - Syā; āliṃ - PTS. 
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- “Này Ānanda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ānanda, 
Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp có thể tồn tại một 
ngàn năm. Này Ānanda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ānanda, giờ đây Phạm 
hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ānanda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ 
còn năm trăm năm.[*]  
 

Này Ānanda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người 
nam thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ānanda, cũng 
tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài.  
 

Này Ānanda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại 
bệnh gọi là mốc trắng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ānanda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài.  
 

Này Ānanda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có 
loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ānanda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài.  
 

Này Ānanda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng 
cố bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ānanda, cũng 
tương tợ như thế, tám Trọng Pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho 
các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm.”  
 

Tám Trọng Pháp của các tỳ khưu ni. 
 

***** 
 

5. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã ở đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con 
thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Sakya này?”  
 

 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 

phấn khởi cho bà Mahāpajāpatī Gotamī bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bằng bài Pháp thoại, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các tỳ khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các tỳ khưu 
ni.”  
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6. Atha kho tā bhikkhuniyo mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavocuṃ: “Ayyā 
anupasampannā mayamhā1 upasampannā. Evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ: 
‘bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā’”ti.  
 
 

 
Atha kho mahāpajāpatī gotamī yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. 
Ekamantaṃ ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī āyasmantaṃ ānandaṃ 
etadavoca: “Imā maṃ bhante ānanda bhikkhuniyo evamāhaṃsu: ‘Ayyā 
anupasampannā mayamhā1 upasampannā, evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ 
bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā’”ti.  
 
 

 
7. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi, ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Mahāpajāpatī bhante 
gotamī evamāha: ‘Imā maṃ bhante ānanda bhikkhuniyo evamāhaṃsu: Ayyā 
anupasampannā mayamhā1 upasampannā, evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ 
bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā’”ti.  
 
 

 
“Yadaggena ānanda mahāpajāpatiyā gotamiyā aṭṭha garudhammā 

paṭiggahitā tadeva sā2 upasampannā ”ti.  
 
 

 
8. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yenāyasmā ānando tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. 
Ekamantaṃ ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī āyasmantaṃ ānandaṃ 
etadavoca: “Ekāhaṃ bhante bhagavantaṃ varaṃ yācāmi. Sādhu bhante 
bhagavā anujāneyya bhikkhūnañca bhikkhunīnañca yathāvuḍḍhaṃ 
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikamman ”ti.  
 
 

 
Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: “Mahāpajāpatī bhante gotamī 
evamāha: ‘Ekāhaṃ bhante ānanda bhagavantaṃ varaṃ yācāmi. Sādhu 
bhante bhagavā anujāneyya bhikkhūnañca bhikkhunīnañca yathāvuḍḍhaṃ 
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikamman’”ti.  

                                                   
1 mayañcamhā - Ma, Syā.     2 tadevassā - Syā. 
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6. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã nói với bà Mahāpajāpatī Gotamī điều này: 
- “Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức 
Thế Tôn đã quy định như thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc 
trên bởi các tỳ khưu.’”  
 
 
 

Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Ānanda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa đại đức 
Ānanda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vầy: ‘Bà chưa được tu lên bậc 
trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như 
thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’”  
 
 
 

7. Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ānanda, các tỳ khưu ni này đã nói với 
tôi như vầy: Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; 
bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như thế này: Các tỳ khưu ni nên được cho tu 
lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’”  
 
 
 

- “Này Ānanda, kể từ lúc bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng 
Pháp, chính vào lúc ấy bà đã được tu lên bậc trên.”  
 
 
 

8. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Ānanda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa đại đức 
Ānanda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt 
đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, 
(và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ 
khưu ni.”  
 
 
 

Sau đó, đại đức Ānanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ānanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī 
Gotamī đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ānanda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo 
thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.’”  
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“Aṭṭhānametaṃ ānanda anavakāso yaṃ tathāgato anujāneyya 
mātugāmassa abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ. 
Ime hi nāma ānanda aññatitthiyā durakkhātadhammā mātugāmassa 
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ na karissanti. 
Kimaṅga pana tathāgato anujānissati mātugāmassa abhivādanaṃ 
paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikamman ”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na 
bhikkhave mātugāmassa abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ 
sāmīcikammaṃ kātabbaṃ. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

9. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ 
ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Yāni tāni bhante 
bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni bhikkhūhi sādhāraṇāni kathaṃ mayaṃ bhante 
tesu sikkhāpadesu paṭipajjāmā ”ti?  
 
 
 
 

“Yāni tāni gotami, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadānī bhikkhūhi sādhāraṇāni 
yathā bhikkhū sikkhanti tathā tesu sikkhāpadesu sikkhathā ”ti.  
 
 
 
 

“Yāni pana tāni bhante bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni bhikkhūhi 
asādhāraṇāni, kathaṃ mayaṃ bhante etesu sikkhāpadesu paṭipajjamā ”ti?  
 
 
 
 

“Yāni tāni gotami, bhikkhunīnaṃ sikkhāpadāni bhikkhūhi asādhāraṇāni 
yathā paññattesu sikkhāpadesu sikkhathā ”ti.  
 
 
 
 

10. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ 
ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu me bhante 
bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yāhaṃ dhammaṃ1 sutvā ekā 
vūpakaṭṭhā appamattā ātāpinī pahitattā vihareyyan ”ti. 
                                                   
1 yamahaṃ bhagavato dhammaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu.  
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- “Này Ānanda, việc đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ là điều không có cơ sở và 
không hợp lý. Này Ānanda, bởi vì các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
giảng tồi còn không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) 
hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều gì khiến Như Lai lại cho phép sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ?” 
Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vị nào thực 
hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

 
9. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 

đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những điều học của các tỳ khưu ni là (được quy định) chung với các tỳ khưu, 
bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?”  
 
 

 
- “Này Gotamī, những điều học nào của các tỳ khưu ni là (được quy định) 

chung với các tỳ khưu, các tỳ khưu học tập như thế nào các ngươi hãy học tập 
những điều học ấy như thế ấy.”  
 
 

 
- “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là không (được quy 

định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học 
ấy như thế nào?”  
 
 

 
- “Này Gotamī, những điều học nào của các tỳ khưu ni là không (được quy 

định) chung với các tỳ khưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã 
được quy định.”  
 
 

 
10. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 

đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vắn tắt để con sau khi 
nghe Pháp ấy có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm.”  
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“Ye ca kho1 tvaṃ gotami, dhamme jāneyyāsi ime dhammā sarāgāya2 
saṃvattanti no virāgāya, saṃyogāya3 saṃvattanti no visaṃyogāya,3 ācayāya 
saṃvattanti no apacayāya, mahicchatāya saṃvattanti no appicchatāya, 
asantuṭṭhiyā saṃvattanti no santuṭṭhiyā, saṅgaṇikāya saṃvattanti no 
pavivekāya, kosajjāya saṃvattanti no viriyārambhāya, dubharatāya4 
saṃvattanti no subharatāya. Ekaṃsena gotamī, dhāreyyāsi neso dhammo 
neso vinayo netaṃ satthusāsanan ’ti.  
 
 
 

Ye ca kho tvaṃ gotami dhamme jāneyyāsi ime dhammā virāgāya 
saṃvattanti no sarāgāya,2 visaññogāya saṃvattanti no saññogāya, apacayāya 
saṃvattanti no ācayāya, appicchatāya saṃvattanti no mahicchatāya, 
santuṭṭhiyā saṃvattanti no asantuṭṭhiyā, pavivekāya saṃvattanti no 
saṅgaṇikāya, viriyārambhāya saṃvattanti no kosajjāya, subharatāya 
saṃvattanti no dubharatāya.4 Ekaṃsena gotami, dhāreyyāsi eso dhammo eso 
vinayo etaṃ satthusāsanan ”ti.  
 
 
 

11. Tena kho pana samayena bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ na uddisīyati.5 
Bhagavato6 etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ uddisitun ”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho bhikkhunīnaṃ 
pātimokkhaṃ uddisitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

“Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ 
uddisitun ”ti.  
 
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitvā 
bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ uddisanti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Jāyāyo imā imesaṃ jāriyo imā imesaṃ idāni ime imāhi saddhiṃ 
abhiramissantī ”ti.  
                                                   
1 ye kho - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
2 sārāgāya - PTS. 
3 saññogāya, visaññogāya itipi.  
4 dubbharatāya - Ma, Syā, PTS.    6 te bhikkhū bhagavato - Syā. 
5 tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ na uddisanti - Syā. 
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- “Và này Gotamī, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa 
đến tham ái mà không đưa đến sự xa lìa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà 
không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa 
đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự 
ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự 
tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa 
đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự 
dễ nuôi dưỡng; này Gotamī, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này 
không phải là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư.’  
 
 
 

Này Gotamī, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến 
sự xa lìa tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc 
mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa 
đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn 
nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc 
mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa 
đến sự biếng nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi 
dưỡng; này Gotamī, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này là Pháp, 
điều này là Luật, điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.’”  
 
 
 

11. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Pātimokkha không được đọc tụng cho các tỳ 
khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ 
khưu ni.”  
 
 
 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ đọc giới bổn Pātimokkha 
cho các tỳ khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 
 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Pātimokkha 
cho các tỳ khưu ni.”  
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình 
nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà 
này.”  
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Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo 
uddiseyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, bhikkhunīhi 
bhikkhunīnaṃ pātimokkhaṃ uddisitun ”ti.  
 
 
 

Bhikkhuniyo na jānanti: “Evaṃ1 pātimokkhaṃ uddisitabban ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, bhikkhūhi 
bhikkhunīnaṃ ācikkhituṃ: ‘Evaṃ pātimokkhaṃ uddiseyyāthā ’”ti.  
 
 
 

12. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo āpattiṃ na paṭikaronti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā āpatti na 
paṭikātabbā. Yā na paṭikareyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

Bhikkhuniyo na jānanti: “Evaṃ āpatti paṭikātabbā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ 
ācikkhituṃ: ‘Evaṃ āpattiṃ paṭikareyyāthā ’”ti.  
 
 
 

Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho bhikkhunīnaṃ āpatti 
paṭiggahetabbā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ āpattiṃ paṭiggahetun ”ti.  
 
 
 

13. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo rathikāyapi2 vyūhe’pi3 
siṅghāṭakepi bhikkhuṃ passitvā pattaṃ bhūmiyaṃ nikkhipitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā āpattiṃ 
paṭikaronti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Jāyāyo imā imesaṃ, 
jāriyo imā imesaṃ. Rattiṃ vimānetvā idāni khamāpentī ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ āpatti 
paṭiggahetabbā. Yo paṭigaṇheyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave 
bhikkhunīhi bhikkhunīnaṃ āpattiṃ paṭiggahetun ”ti. 
 
 
 

Bhikkhuniyo na jānanti: “Evaṃ āpatti paṭiggahetabbā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ 
ācikkhituṃ: ‘Evaṃ āpattiṃ paṭigaṇheyyāthā ’”ti.  

                                                   
1 evampi - PTS.  2 rathiyāpi - Syā, PTS.    3 byūhepi - Ma; viyūhepi - Syā.  
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Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu 
ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu ni đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
Các tỳ khưu ni không biết: “Giới bổn Pātimokkha nên được đọc tụng như 

vầy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha như vầy.’”  
 

 
12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sửa chữa tội đã vi phạm. Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không sửa chữa tội đã vi phạm; vị ni nào không sửa chữa thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 

 
Các tỳ khưu ni không biết: “Tội đã vi phạm nên được sửa chữa như vầy.” 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên sửa chữa tội đã vi phạm như 
vầy.’”  
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu 

ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
13. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi 

giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống bình bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên 
vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi sửa chữa tội đã vi phạm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, 
những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng hồi 
đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni; vị nào ghi 
nhận thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi 
nhận tội cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
Các tỳ khưu ni không biết: “Tội nên được ghi nhận như vầy.” Các vị đã 

trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu 
chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên ghi nhận tội như vầy.’”  
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14. Tena kho pana samayena bhikkhunīnaṃ1 kammaṃ na karīyati.2 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīnaṃ 
kammaṃ kātun ”ti.  
 

 
Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi. “Kena nu kho bhikkhunīnaṃ kammaṃ 

kātabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ kātun ”ti. 
 

 
15. Tena kho pana samayena katakammā bhikkhuniyo rathikāyapi 

vyūhepi siṅghāṭakepi bhikkhuṃ passitvā pattaṃ bhūmiyaṃ nikkhipitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
khamāpenti ‘evaṃ nūna kātabban ’ti3 maññamānā. Manussā tatheva 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Jāyāyo imā imesaṃ jāriyo imā imesaṃ. 
Rattiṃ vimānetvā idāni khamāpentī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
“Na bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ kātabbaṃ. Yo kareyya 

āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave bhikkhunīhi bhikkhunīnaṃ 
kammaṃ kātun ”ti.  
 

 
Bhikkhuniyo na jānanti: “Evaṃ kammaṃ kātabban ”ti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ 
ācikkhituṃ: ‘Evaṃ kammaṃ kareyyāthā ’”ti.  
 

 
16. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā 

kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantī4 viharanti. Na 
sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhī bhikkhunīnaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametun 
”ti.  
 

 
17. Tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ adhikaraṇaṃ 

vūpasamenti. Tasmiṃ kho pana adhikaraṇe vinicchiyamāne dissanti 
bhikkhuniyo kammappattāyopi āpattigāminiyopi. Bhikkhuniyo 
evamāhaṃsu: “Sādhu bhante ayyāva bhikkhunīnaṃ kammaṃ karontu 
ayyāva bhikkhunīnaṃ āpattiṃ paṭigaṇhantu. Evaṃ hi bhagavatā paññattaṃ 
‘bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabban’”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
                                                   
1 bhikkhūhi bhikkhinīnaṃ - Syā.   3 evaṃ puna na kātabban ’ti - Syā. 
2 kariyati - Ma, Syā, PTS.   4 vitudantā - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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14. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đã không được thực hiện. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các tỳ 

khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các tỳ khưu thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
15. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao 

lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đã được hoàn tất để xuống bình bát ở mặt đất, 
đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, bày tỏ sự hối lỗi, 
trong khi nghĩ rằng: ‘Chắc là nên được thực hiện như vầy.’ Dân chúng tương 
tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã 
làm mích lòng hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

 
- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực hiện hành sự cho các tỳ 

khưu ni; vị nào thực thi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu ni thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”  
 

 
Các tỳ khưu ni không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vầy.” Các vị 

đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên thực hiện hành sự như vầy.’”  
 

 
16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ở giữa hội chúng đã nảy sinh ra xung 

đột, đã nảy sinh ra gây gỗ, đã đưa đến tranh cãi, sống châm chích lẫn nhau 
bằng các vũ khí mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.”  
 

 
17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu 

ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ 
khưu ni cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Thưa các đại đức, tốt lành thay chính các ngài đại đức hãy thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni, chính các ngài đại đức hãy ghi nhận tội cho các tỳ 
khưu ni, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên giải quyết 
sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.’” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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“Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ āropetvā 
bhikkhunīnaṃ niyyādetuṃ, bhikkhunīhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ kātuṃ. 
Bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ āpattiṃ āropetvā bhikkhunīnaṃ niyyādetuṃ, 
bhikkhunīhi bhikkhunīnaṃ āpattiṃ paṭiggahetun ”ti.  
 
 
 

18. Tena kho pana samayena uppalavaṇṇāya bhikkhuniyā antevāsinī 
bhikkhunī satta vassāni bhagavantaṃ anubaddhā1 hoti vinayaṃ 
pariyāpuṇantī. Tassā muṭṭhassatiniyā gahito gahito mussati. Assosi kho sā 
bhikkhunī: “Bhagavā kira sāvatthiṃ gantukāmo ”ti. Atha tassā bhikkhuniyā 
etadahosi: “Ahaṃ kho satta vassāni bhagavantaṃ anubandhiṃ2 vinayaṃ 
pariyāpuṇantī. Tassā me muṭṭhassatiniyā gahito gahito mussati. Dukkaraṃ 
kho pana mātugāmena yāvajīvaṃ satthāraṃ anubandhituṃ. Kathannu kho 
mayā paṭipajjitabban ”ti? Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi 
bhikkhunīnaṃ vinayaṃ vācetun ”ti. 
 
 

Paṭhama bhāṇavāraṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 anubandhā - Ma, Syā.       2 anubaddhā - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu xác định hành sự của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni; (cho phép) các tỳ khưu xác định tội của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được ghi nhận 
tội cho các tỳ khưu ni.”  
 
 

18. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Uppalavanṇṇā 
trong khi học tập về Luật đã theo đức Thế tôn bảy năm. Cô ấy có trí nhớ bị 
lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ khưu ni ấy đã nghe rằng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Sāvatthi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
khởi ý điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đã theo đức Thế Tôn bảy năm. 
Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ 
để đi theo bậc Đạo Sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giảng về Luật cho các tỳ 
khưu ni.”  
 
 

Tụng phẩm thứ nhất.  
 

***** 




