
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VINAYAPIṬAKE  
 
 

CULLAVAGGAPĀḶI 
 
 
 

DUTIYO BHĀGO 
 
 
 
 
 

& 
 
 
 
 
 

TẠNG LUẬT 
 
 

TIỂU PHẨM 
 
 
 

TẬP HAI 
 
 
 



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2                Bhikkhunīkkhandhakaṃ 

 512

56. Tena kho pana samayena upasampannāyo dissanti animittāpi 
nimittamattāpi alohitāpi1 dhuvalohitāpi dhuvacoḷāpi paggharantipi 
sikhariṇīpi2 itthipaṇḍakāpi3 vepurisikāpi sambhinnāpi ubhatobyañjanakāpi.4 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave upasampādentiyā 
catuvīsati antarāyike dhamme pucchituṃ. Evañca pana bhikkhave 
pucchitabbā: ‘Nasi animittā, nasi nimittamattā, nasi alohitā, nasi 
dhuvalohitā, nasi dhuvacoḷā, nasi paggharantī, nasi sikhariṇī, nasi 
itthipaṇḍakā, nasi vepurisikā, nasi sambhinnā, nasi ubhatobyañjanakā. Santi 
te evarūpā ābādhā: kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso soso apamāro. Manussāsi, itthisi, 
bhujissāsi, anaṇāsi, nasi rājabhaṭī, anuññātāsi mātāpitūhi sāmikena, 
paripuṇṇavīsativassāsi, paripuṇṇaṃ te pattacīvaraṃ, kiṃ nāmāsi, kā nāmā 
te pavattinī’”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57. Tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ antarāyike dhamme 

pucchanti. Upasampadāpekhāyo5 vitthāyanti maṅkū honti na sakkonti 
vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ekato 
upasampannāya bhikkhunīsaṅghe visuddhāya bhikkhusaṅghe upasampadan 
”ti.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusiṭṭhā upasampadā-

pekhāyo antarāyike dhamme pucchanti. Upasampadāpekhāyo vitthāyanti, 
maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave paṭhamaṃ anusāsitvā pacchā antarāyike dhamme 
pucchitun ”ti. Tattheva saṅghamajjhe anusāsanti, upasampadāpekhāyo 
tatheva vitthāyanti, maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ekamantaṃ anusāsitvā 
saṅghamajjhe antarāyike dhamme pucchituṃ.  
                                                   
1 ālohitā - Sīmu.     4 ubhatobyañjanāpi - Ma;  
2 sikharaṇīpi - Ma.        ubhatovyañjanāpi - PTS. 
3 itthīpaṇḍakāpi - Syā;     5 upasampadāpekkhāyo - Ma, Syā, PTS. 
   itthipaṇḍikāpi - PTS.    6 upasampādetun ti - Ma, Syā. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các người nữ đã tu lên bậc trên được thấy là: không 
có hiện tướng (người nữ), khiếm khuyết hiện tướng (người nữ), không có 
kinh nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị 
căn, người nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiểu chung một khiếu, người nữ lưỡng 
căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại. 
Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? 
Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là 
người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là 
lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã tròn 
hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’”  
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại của các tỳ khưu 
ni. Các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể 
trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu đến người nữ đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, (và) được trong sạch.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi các pháp chướng ngại đến các cô có 
ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi 
các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chổ ấy, ở giữa hội 
chúng. Như thế ấy, các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc 
cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở 
giữa hội chúng.  
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Evañca pana bhikkhave anusāsitabbā: Paṭhamaṃ upajjhaṃ gāhāpetabbā. 
Upajjhaṃ gāhāpetvā pattacīvaraṃ ācikkhitabbaṃ: ‘Ayaṃ te patto, ayaṃ 
saṅghāṭi, ayaṃ uttarāsaṅgo, ayaṃ antaravāsako, idaṃ saṅkaccikaṃ,1 ayaṃ 
udakasāṭikā. Gaccha amumhi okāse tiṭṭhāhī ’ti. Bālā avyattā anusāsanti. 
Duranusiṭṭhā2 upasampadāpekhāyo vitthāyanti, maṅkū honti, na sakkonti 
vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bālāya 
avyattāya anusāsitabbā. Yā anusāseyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya anusāsitun ”ti. Asammatā 
anusāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave asammatāya 
anusāsitabbā. Yā anusāseyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave 
sammatāya anusāsituṃ.  
 
 
 
 

 
Evañca pana bhikkhave sammannitabbā: Attanā vā3 attānaṃ 

sammannitabbaṃ. Parāya vā parā sammannitabbā. Kathañca attanā vā4 
attānaṃ sammannitabbaṃ? Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho 
ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Itthannāmā itthannāmāya ayyāya 
upasampadāpekhā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ itthannāmā 
itthannāmaṃ anusāseyyan ’ti. Evaṃ attanāva5 attānaṃ sammannitabbaṃ. 
Kathañca parāya parā6 sammannitabbā? Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya 
saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Itthannāmā itthannāmāya 
ayyāya upasampadāpekhā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, itthannāmā 
itthannāmaṃ anusāseyyā ’ti. Evaṃ parāya vā parā7 sammannitabbā.  
 
 
 
 

 
Tāya sammatāya bhikkhuniyā upasampadāpekhaṃ8 upasaṅkamitvā 

evamassa vacanīyā: ‘Suṇasi itthannāme. Ayaṃ te saccakālo bhūtakālo yaṃ 
jātaṃ taṃ saṅghamajjhe pucchante santaṃ atthīti vattabbaṃ. Asantaṃ 
natthīti vattabbaṃ. Mā kho vitthāsi,9 mā kho maṅkū ahosi. Evaṃ taṃ 
pucchissanti: nasi animittā, nasi nimittamattā, nasi alohitā, nasi 
dhuvalohitā, nasi dhuvacoḷā, nasi paggharantī, nasi sikhariṇī, nasi 
itthipaṇḍakā, nasi vepurisikā, nasi sambhinnā, nasi ubhatobyañjanakā, santi 
te evarūpā ābādhā: kuṭṭhaṃ, gaṇḍo, kilāso, soso, apamāro. Manussāsi, 
itthisi, bhujissāsi, anaṇāsi, nasi rājabhaṭī, anuññātāsi mātāpitūhi sāmikena, 
paripuṇṇavīsativassāsi, paripuṇṇaṃ te pattacīvaraṃ, kiṃ nāmāsi, kā nāmā 
te pavattinī ’”ti.  
                                                   
1 saṅkacchikaṃ - Syā, PTS.    6 parāya vā parā - PTS. 
2 anusiṭṭhā - PTS.    7 parāya parā - Ma, Syā. 
3 attanā va - Syā.     8 upasampadāpekkhaṃ - Ma;  
4 attanā va - Ma, Syā.       upasampadāpekkhā - Syā, PTS.  
5 attanā vā - PTS.    9 vitthāyi - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, nên bảo chọn vị 
thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn về y bát: ‘Đây là 
bình bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng y, đây là y nội, đây là áo lót, 
đây là vải choàng tắm. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’ Các vị ni ngu 
dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tồi, các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm 
không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 
Các vị ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị 
ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng 
dạy đối với vị ni đã được chỉ định.  
 
 
 

Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thế nào là tự mình chỉ 
định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh 
nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như 
vầy).’ Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Và thế nào là người khác 
chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị ni tên (như vầy) sẽ giảng 
dạy cho cô ni tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chỉ định cho người khác.  
 
 
 

Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đi đến gần cô có ý muốn tu lên bậc 
trên và nên nói như vầy: - ‘Này cô tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với cô, 
bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được 
hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên 
nói: ‘Đúng;’ nếu không đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Chớ nên bối rối, chớ 
nên mắc cở. Các vị sẽ hỏi cô như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có bị các bệnh như thế này hay không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh 
chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô 
là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải 
là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã 
tròn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’”  
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59. Ekato āgacchanti. Na ekato āgantabbaṃ. Anusāsikāya paṭhamataraṃ 
āgantvā saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Itthannāmā 
itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā. Anusiṭṭhā sā mayā. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, itthannāmā āgaccheyyā ’ti. ‘Āgacchāhī ’ti vattabbā.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā bhikkhunīnaṃ pāde vandāpetvā 
ukkuṭikaṃ nisīdāpetvā añjaliṃ paggaṇhāpetvā upasampadaṃ yācāpetabbā: 
‘Saṅghaṃ ayye upasampadaṃ yācāmi. Ullumpatu maṃ ayye saṅgho 
anukampaṃ upādāya. Dutiyampi ayye saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi. 
Ullumpatu maṃ ayye saṅgho anukampaṃ upādāya. Tatiyampi ayye 
saṅghaṃ upampadaṃ yācāmi. Ullumpatu maṃ ayye saṅgho anukampaṃ 
upādāyā ’ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye 
saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ itthannāmaṃ antarāyike dhamme 
puccheyyaṃ. Suṇasi itthannāme, ayaṃ te saccakālo bhūtakālo. Yaṃ jātaṃ 
taṃ pucchāmi. Santaṃ atthīti vattabbaṃ. Asantaṃ natthīti vattabbaṃ. Nasi 
animittā. Nasi nimittamattā. ―pe― Kiṃ nāmāsi. Kā nāmā te pavattinī ’ti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye 
saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā, 
parisuddhā antarāyikehi dhammehi. Paripuṇṇassā pattacīvaraṃ. 
Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya ayyāya 
pavattiniyā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ 
upasampādeyya itthannāmāya ayyāya pavattiniyā. Esā ñatti.  
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59. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Không nên đi đến chung (cùng 
một lúc). Vị ni giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: ‘Bạch 
chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho cô ấy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô tên (như vầy) có thể đi đến.’ Và 
nên nói rằng: ‘Cô hãy đi đến.’  
 
 
 
 

 
Nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu 

ni, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: 
‘Bạch chư đại đức ni, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại 
đức ni, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, 
lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, 
xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ ba 
tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót.’  
 
 
 
 

 
Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 

lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô ni tên (như vầy) về các pháp chướng ngại. 
Này cô tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự 
thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì 
được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: Đúng; nếu không đúng, 
nên nói: Không đúng. Cô không phải là người không có hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? ―(như 
trên)― Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’  
 
 
 
 

 
Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 

lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là 
lời đề nghị.  
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Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 
upasampadāpekhā. Parisuddhā antarāyikehi dhammehi. Paripuṇṇassā 
pattacīvaraṃ. Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya 
ayyāya pavattiniyā. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya 
ayyāya pavattiniyā. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya upasampadā 
itthannāmāya ayyāya pavattiniyā, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā 
bhāseyya.  
 
 
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 
Suṇātu me ayye saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya ayyāya 
upasampadāpekhā. Parisuddhā antarāyikehi dhammehi. Paripuṇṇassā 
pattacīvaraṃ. Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya 
ayyāya pavattiniyā. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya 
ayyāya pavattiniyā. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya upasampadā 
itthannāmāya ayyāya pavattiniyā, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā 
bhāseyya.  
 
 
 
 
 

Upasampannā saṅghena itthannāmā itthannāmāya ayyāya pavattiniyā. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 
 
 

Tāvadeva taṃ ādāya1 bhikkhusaṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā ukkuṭikaṃ 
nisīdāpetvā añjaliṃ paggaṇhāpetvā upasampadaṃ yācāpetabbā: ‘Ahaṃ ayyā 
itthannāmā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā ekato upasampannā 
bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Saṅghaṃ ayyā upasampadaṃ yācāmi. 
Ullumpatu maṃ ayyā saṅgho anukampaṃ upādāya. Ahaṃ ayyā itthannāmā 
itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā ekato upasampannā 
bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Dutiyampi ayyā saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi. 
Ullumpatu maṃ ayyā saṅgho anukampaṃ upādāya. Ahaṃ ayyā itthannāmā 
itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā ekato upasampannā 
bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Tatiyampi ayyā saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi. 
Ullumpatu maṃ ayyā saṅgho anukampaṃ upādāyā ’ti.  

                                                   
1 tāvadeva ādāya - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên 
(như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào 
không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô 
ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc 
trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị đại đức ni 
tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 
 
 
 

Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa (cô ni ấy) đi đến hội chúng tỳ 
khưu, nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: ‘Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. 
Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, 
và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương 
xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng 
sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.’  
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Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante 
saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya upasampadāpekhā ekato 
upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Itthannāmā saṅghaṃ 
upasampadaṃ yācati itthannāmāya pavattiniyā ca. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmāya 
pavattiniyā. Esā ñatti.  
 
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya 

upasampadāpekhā ekato upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. 
Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya pavattiniyā. 
Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya pavattiniyā. 
Yassāyasmato khamati itthannāmāya upasampadā itthannāmāya 
pavattiniyā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmā itthannāmāya 
upasampadāpekhā ekato upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. 
Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya pavattiniyā. 
Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāyā pavattiniyā. 
Yassāyasmato khamati itthannāmāya upasampadā itthannāmāya 
pavattiniyā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Upasampannā saṅghena itthannāmā itthannāmāya pavattiniyā. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

 
Tāvadeva chāyā metabbā. Utupamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ. Divasabhāgo 

ācikkhitabbo, saṃgīti ācikkhitabbā, bhikkhuniyo vattabbā: ‘Imissā tayo ca 
nissaye aṭṭha ca akaraṇīyāni ācikkheyyāthā ’”ti.  
 
 

 
60. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhattagge āsanaṃ 

saṅkasāyantiyo1 kālaṃ vītināmesuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ yathāvuḍḍhaṃ 
avasesānaṃ yathāgatikan ”ti.  

                                                   
1 saṅgāyantiyo - Syā; saṅkāyantiyo - PTS, Sīmu. 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như 
vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế 
độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề 
nghị.  

 
Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 

vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên 
bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên 
(như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni 
sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như 
vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như 
vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên.  

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

báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Cô này đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và 
được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên 
với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

 
Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 

(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’  

 
Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 

chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy, các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Nên chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ1 và tám điều không nên làm.’” 2  

 
60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi xác định chỗ ngồi trong nhà 

ăn đã bị quá giờ (thọ thực). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, 
(chỗ ngồi) của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến.”  

                                                   
1 Tỳ khưu ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, 
trong khi tỳ khưu có bốn điều (ND). 
2 Là tám điều pārājika, trong khi tỳ khưu chỉ có bốn điều (ND). 
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61. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhagavatā anuññātaṃ 
aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ yathāvuḍḍhaṃ avasesānaṃ yathāgatikanti 
sabbattha aṭṭhāva1 bhikkhuniyo yathāvuḍḍhaṃ paṭibāhanti avasesāyo 
yathāgatikaṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
bhattagge aṭṭhannaṃ bhikkhunīnaṃ yathāvuḍḍhaṃ avasesānaṃ 
yathāgatikaṃ. Aññattha sabbattha yathāvuḍḍhaṃ2 na paṭibāhitabbaṃ. Yā 
paṭibāheyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
62. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo na pavārenti. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā na pavāretabbaṃ. Yā na 
pavāreyya yathādhammo kāretabbo ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhuniyo attanā pavāretvā bhikkhusaṅghaṃ3 na pavārenti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā attanā pavāretvā 
bhikkhusaṅgho na pavāretabbo.4 Yā na pavāreyya yathādhammo kāretabbo 
”ti.  
 

 
63. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhūhi saddhiṃ ekato 

pavārentiyo kolāhalaṃ akaṃsu. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhūhi saddhiṃ ekato pavāretabbaṃ. Yā 
pavāreyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattaṃ pavārentiyo kālaṃ 

vītināmesuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
pacchābhattaṃ pavāretun ”ti.5 Pacchābhattaṃ pavārentiyo vikāle ahesuṃ. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ajjatanā 
bhikkhunīsaṅghaṃ pavāretvā6 aparajju bhikkhusaṅghaṃ pavāretun ”ti.  
 

 
64. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunīsaṅgho pavārento 

kolāhalaṃ akāsi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
ekaṃ bhikkhuniṃ viyattaṃ paṭibalaṃ sammannituṃ bhikkhunīsaṅghassa 
atthāya bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbā: Paṭhamaṃ bhikkhunī yācitabbā. Yācitvā vyattāya 
bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammanneyya 
bhikkhunīsaṅghassa atthāya bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ. Esā ñatti.  

                                                   
1 aṭṭheva - Ma, Syā.  
2 aññattha yathāvuḍḍhaṃ - Syā.  
3 bhikkhusaṅghe - PTS. 
4 bhikkhusaṅghe na pavāretabbaṃ - PTS.  6 ajjatanā pavāretvā - PTS.  
5 anujānāmi bhikkhave bhikkhuniyā pacchābhattaṃ pavāretun ti - Syā. 
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61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cho phép 
(chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị còn 
lại tính theo thứ tự đi đến’ nên ở khắp mọi nơi chừa lại đúng tám chỗ cho các 
tỳ khưu ni tính theo thâm niên, các chỗ còn lại thì theo thứ tự đi đến. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trong 
nhà ăn (chỗ ngồi của) tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên và (chỗ ngồi) của 
các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến, còn ở những nơi khác không nên chừa 
lại theo thứ tự thâm niên; vị nào chừa lại thì phạm tội dukkaṭa.”  

 
62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pavāraṇā. Các vị đã 

trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên 
không hành lễ Pavāraṇā; vị ni nào không hành lễ Pavāraṇā nên được hành 
xử theo Pháp.”1 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pavāraṇā nơi 
hội chúng tỳ khưu ni rồi không hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni sau khi 
hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không nên không hành lễ 
Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu; vị ni nào không hành lễ Pavāraṇā nên 
được hành xử theo Pháp.”1  

 
63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavāraṇā chỉ một 

phía với các tỳ khưu đã tạo nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên hành lễ Pavāraṇā chỉ một 
phía với các tỳ khưu; vị ni nào hành lễ Pavāraṇā (chỉ một phía) thì phạm tội 
dukkaṭa.”  

 
Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavāraṇā trước bữa thọ 

trai nên đã bị quá giờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni hành lễ Pavāraṇā sau bữa thọ trai.” Sau bữa 
thọ trai, các vị trong khi còn hành lễ Pavāraṇā đã bị trời tối. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép hành lễ Pavāraṇā 
nơi hội chúng tỳ khưu ni ngày hôm nay và hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng 
tỳ khưu vào ngày kế.”  

 
64. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni trong lúc hành lễ 

Pavāraṇā đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có 
năng lực để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni nên 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ 
khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng 
tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị.  

                                                   
1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pācittiya 57 của tỳ khưu ni (ND). 
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Suṇātu me ayye saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammannati 
bhikkhunīsaṅghassa atthāya bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ. Yassā ayyāya 
khamati itthannāmāya bhikkhuniyā sammuti bhikkhunīsaṅghassa atthāya 
bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ, sā tuṇhassa. Yassā nakkhamati, sā bhāseyya. 
Sammatā saṅghena itthannāmā bhikkhunī bhikkhunīsaṅghassa atthāya 
bhikkhusaṅghaṃ pavāretuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tāya sammatāya bhikkhuniyā bhikkhunīsaṅghaṃ ādāya bhikkhu-
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhūnaṃ pāde 
vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
‘Bhikkhunīsaṅgho ayyā bhikkhusaṅghaṃ pavāreti diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadatu ayyā bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghaṃ 
anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissati. Dutiyampi ayyā 
bhikkhunīsaṅgho bhikkhusaṅghaṃ pavāreti diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadatu ayyā bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghaṃ 
anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissati. Tatiyampi ayyā 
bhikkhunīsaṅgho bhikkhusaṅghaṃ pavāreti diṭṭhena vā sutena vā 
parisaṅkāya vā. Vadatu ayyā bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅghaṃ 
anukampaṃ upādāya. Passanto paṭikarissatī ’”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

65. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ uposathaṃ 
ṭhapenti, pavāraṇaṃ ṭhapenti, savacanīyaṃ karonti, anuvādaṃ paṭṭhapenti,1 
okāsaṃ kārenti, codenti, sārenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyā bhikkhussa uposatho ṭhapetabbo, ṭhapitopi 
aṭṭhapito, ṭhapentiyā āpatti dukkaṭassa. Na pavāraṇā ṭhapetabbā, ṭhapitāpi 
aṭṭhapitā, ṭhapentiyā āpatti dukkaṭassa. Na savacanīyaṃ kātabbaṃ, katampi 
akataṃ, karontiyā āpatti dukkaṭassa. Na anuvādo paṭṭhapetabbo, 
paṭṭhapitopi apaṭṭhapito, paṭṭhapentiyā2 āpatti dukkaṭassa. Na okāso 
kāretabbo, kāritopi akārito, kārentiyā āpatti dukkaṭassa. Na codetabbo, 
coditopi acodito, codentiyā āpatti dukkaṭassa. Na sāretabbo, sāritopi asārito, 
sārentiyā āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 anuvādaṃ ṭhapenti - PTS. 
2 na anuvādo ṭhapetabbo: ṭhapito pi aṭhapito, ṭhapentiyā āpatti dukkaṭassa - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội 
chúng tỳ khưu ni. Đại đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như 
vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’  
 
 
 
 
 
 

Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đưa hội chúng tỳ khưu ni đi đến gặp 
hội chúng tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, hội 
chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được 
nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ 
khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến 
lần thứ nhì, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ 
khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì 
lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói 
lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ ba, bạch các ngài, hội chúng tỳ 
khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, 
hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu 
ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi.’”  
 
 
 
 
 
 

65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đình chỉ lễ Uposatha, đình chỉ lễ 
Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni 
đình chỉ phạm tội dukkaṭa. Không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, dầu đã bị đình 
chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni đình chỉ phạm tội dukkaṭa. Không nên 
làm công việc khuyên bảo, dầu đã được làm cũng như không được làm; vị ni 
làm phạm tội dukkaṭa. Không nên khởi xướng việc cáo tội, dầu đã được khởi 
xướng cũng như không được khởi xướng; vị ni khởi xướng (việc cáo tội) 
phạm tội dukkaṭa. Không nên thỉnh ý (để buộc tội), dầu đã được thỉnh ý 
cũng như không được thỉnh ý, vị ni thỉnh ý phạm tội dukkaṭa. Không nên 
quở trách, dầu đã được quở trách cũng như không được quở trách, vị ni quở 
trách phạm tội dukkaṭa. Không nên nhắc nhở, dầu đã được nhắc nhở cũng 
như không được nhắc nhở, vị ni nhắc nhở phạm tội dukkaṭa.”  
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66. Tena kho pana samayena bhikkhū bhikkhunīnaṃ uposathaṃ 
ṭhapenti, pavāraṇaṃ ṭhapenti, savacanīyaṃ karonti, anuvādaṃ paṭṭhapenti, 
okāsaṃ kārenti, codenti, sārenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave bhikkhunā bhikkhunīnaṃ1 uposathaṃ ṭhapetuṃ, 
ṭhapitopi suṭṭhapito, ṭhapentassa anāpatti. Pavāraṇaṃ ṭhapetuṃ, ṭhapitāpi 
suṭṭhapitā, ṭhapentassa anāpatti. Savacanīyaṃ kātuṃ, katampi sukataṃ, 
karontassa anāpatti. Anuvādaṃ paṭṭhapetuṃ, paṭṭhapitopi supaṭṭhapito,2 
paṭṭhapentassa anāpatti. Okāsaṃ kāretuṃ, kāritopi sukārito, kārentassa 
anāpatti. Codetuṃ, coditāpi sucoditā, codentassa anāpatti. Sāretuṃ, sāritāpi 
susāritā, sārentassa anāpattī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo yānena yāyanti 
itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gaṅgāmahīyā ”ti.3 Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā yānena yāyitabbaṃ. Yā 
yāyeyya yathā dhammo kāretabbo ”ti. Tena kho pana samayena aññatarā 
bhikkhunī gilānā hoti. Na sakkoti padasā gantuṃ. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave gilānāya yānan ”ti.4 Atha kho 
bhikkhunīnaṃ etadahosi: “Itthiyuttannu kho purisayuttannu kho ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave itthiyuttaṃ 
purisayuttaṃ hatthavaṭṭakan ”ti. Tena kho pana samayena aññatarāya5 
bhikkhuniyā yānugghātena bāḷhataraṃ aphāsu6 ahosi. Bhagavato ematthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave sivikaṃ pāṭaṅkin ”ti.  
 
 
 
 
 
 

 
68. Tena kho pana samayena aḍḍhakāsī gaṇikā bhikkhunīsu pabbajitā 

hoti. Sā7 sāvatthiṃ gantukāmā hoti bhagavato santike upasampajjissāmī ’ti. 
Assosuṃ kho dhuttā: “Aḍḍhakāsī kira gaṇikā sāvatthiṃ gantukāmā ”ti. Te 
magge pariyuṭṭhiṃsu. Assosi kho aḍḍhakāsī gaṇikā: “Dhuttā kira magge 
pariyuṭṭhitā ”ti. Bhagavato santike dūtaṃ pāhesi: “Ahaṃ hi 
upasampajjitukāmā, kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti?  

                                                   
1 bhikkhuniyā - Ma, Syā, PTS.  
2 suppaṭṭhapito - Ma, Syā.     5 aññatarissā - Ma, Syā.  
3 gaṅgāmahiyāyā ti - Ma, PTS; gaṅgāmahikāyā ti - Syā.  6 aphāsukaṃ - Syā. 
4 anujānāmi bhikkhave gilānāya yānena yāyitun ti - Syā.  7 sā ca - Ma, Syā.  
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66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ lễ Uposatha đình chỉ lễ 
Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu được đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu ni, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đắn; vị đình 
chỉ vô tội. Được đình chỉ lễ Pavāraṇā; khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng 
đắn; vị đình chỉ vô tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đã làm thì đã làm 
đúng đắn; vị làm vô tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đã khởi xướng thì 
đã khởi xướng đúng đắn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ý (để buộc tội), 
khi đã thỉnh ý thì đã thỉnh ý đúng đắn; vị thỉnh ý vô tội. Được quở trách, khi 
đã quở trách thì đã quở trách đúng đắn; vị quở trách vô tội. Được nhắc nhở, 
khi đã nhắc nhở thì đã nhắc nhở đúng đắn; vị nhắc nhở vô tội.”  
 
 
 
 
 
 

67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được 
kéo bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi 
các con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lễ hội ở vùng Gaṅgā và Mahī vậy?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên di 
chuyển bằng xe; vị ni nào di chuyển nên được hành xử theo Pháp.”1 Vào lúc 
bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể bước đi bằng chân được. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) xe đối với vị ni bị bệnh.” Khi ấy, các tỳ khưu ni đã khởi ý điều này: 
“Vậy được kéo bởi con cái, hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) toa xe được 
kéo bởi con cái, được kéo bởi con đực, (và cho phép) xe kéo bằng tay.” Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã bị khó chịu dữ dội vì xe bị dằn xóc. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
kiệu khiêng, ghế khiêng.”  
 
 
 
 
 
 

68. Vào lúc bấy giờ, cô kỹ nữ Aḍḍhakāsī đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô 
ấy có ý định đi đến Sāvatthi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng 
minh của đức Thế Tôn.’ Những kẻ bất lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ 
Aḍḍhakāsī có ý định đi đến Sāvatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô 
kỹ nữ Aḍḍhakāsī đã nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các 
ngõ đường” nên đã phái sứ giả đến gặp đức Thế Tôn (thưa rằng): “Bởi vì con 
có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?”  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 85 của tỳ khưu ni (ND). 
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Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave dūtenapi upasampādetun 
”ti. Bhikkhudūtena upasampādenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhudūtena upasampādetabbā. Yo upasampādeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti. Sikkhamānadūtena1 upasampādenti ―pe― Sāmaṇeradūtena 
upasampādenti ―pe― Sāmaṇerīdūtena upasampādenti ―pe― Bālāya 
avyattāya dūtena upasampādenti. “Na bhikkhave bālāya avyayattāya dūtena 
upasampādetabbā. Yā2 upasampādeyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya dūtena upasampādetuṃ.3 Tāya 
dūtāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo:  
 
 

 
‘Itthannāmā ayyā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā4 ekato 

upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena 
nāgacchati. Itthannāmā ayyā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati. Ullumpatu taṃ 
ayyā saṅgho anukampaṃ upādāya.  
 
 

 
Itthannāmā ayyā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā ekato 

upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena 
nāgacchati. Dutiyampi ayyā itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati. 
Ullumpatu taṃ ayyā saṅgho anukampaṃ upādāya.  
 
 

 
Itthannāmā ayyā itthannāmāya ayyāya upasampadāpekhā ekato 

upasampannā bhikkhunīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena 
nāgacchati. Tatiyampi ayyā itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati. 
Ullumpatu taṃ ayyā saṅgho anukampaṃ upādāyā ’ti.  
 
 

 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante 

saṅgho. Itthannāmā itthannāmāya upasampadāpekhā ekato upasampannā 
bhikkhuṇīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena nāgacchati. 
Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya pavattiniyā. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmāya 
pavattiniyā. Esā ñatti.  
                                                   
1 sikkhamānādūtena - Syā, PTS.  3 upasampādetun ti - Ma.  
2 yo - Ma, Syā, PTS.   4 upasampadāpekkhā - Ma, Syā, PTS, Sīmu.  
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại 
diện là tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” Các vị cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện là cô ni tu tập sự. ―(như trên)― Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di. ―(như trên)― Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di ni. ―(như trên)― Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là 
vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực. Vị tỳ khưu ni đại diện ấy nên đi đến 
hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy:  
 
 

‘Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. 
Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.  
 
 

Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.  
 
 

Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ni không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ ba cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.’  
 
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ 
một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmā itthannāmāya upasampadā-pekhā 
ekato upasampannā bhikkhuṇīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena 
nāgacchati. Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya 
pavattiniyā. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya pavattiniyā. 
Yassāyasmato khamati itthannāmāya upasampadā itthannāmāya 
pavattiniyā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 
Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmā itthannāmāya upasampadāpekhā 
ekato upasampannā bhikkhuṇīsaṅghe visuddhā. Sā kenacideva antarāyena 
nāgacchati. Itthannāmā saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmāya 
pavattiniyā. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti itthannāmāya pavattiniyā. 
Yassāyasmato khamati itthannāmāya upasampadā itthannāmāya 
pavattiniyā, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 
 

Upasampannā saṅghena itthannāmā itthannāmāya pavattiniyā. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 
 

Tāvadeva chāyā metabbā, utupamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ. Divasabhāgo 
ācikkhitabbo. Saṃgīti ācikkhitabbā. Bhikkhuniyo vattabbā: ‘Tassā tayo ca 
nissaye aṭṭha ca akaraṇīyāni ācikkheyyāthā ’”ti.  
 
 
 
 
 

69. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo araññe viharanti. Dhuttā 
dūsenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā 
araññe vatthabbaṃ, yā vaseyya āpatti dukkaṭassā ”ti. Tena kho pana 
samayena aññatarena upāsakena bhikkhunīsaṅghassa uddosito dinno hoti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave uddositan ”ti. 
Uddosito na sammati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave upassayan ”ti. Upassayo na sammati. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave navakamman ”ti. Navakammaṃ na 
sammati. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave 
puggalikampi kātun ”ti.  
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Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên 
từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã 
được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. 
Cô ấy không đi đến chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng 
cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 

Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 
 
 

Ngay khi ấy, bóng râm cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy. Các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Hãy chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ và tám điều không nên làm.’”  
 
 
 

69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất 
lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ thì phạm 
tội dukkaṭa.” Vào lúc bấy giờ, kho chứa đồ đạc đã được nam cư sĩ nọ dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kho chứa đồ đạc. Kho chứa đồ không đáp 
ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) căn nhà. Căn nhà không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) 
công trình mới.” Công trình mới không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng theo cá 
nhân.”  
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70. Tena kho pana samayena aññatarā itthi sannisinnagabbhā 
bhikkhunīsu pabbajitā hoti. Tassā pabbajitāya gabbho vuṭṭhāsi. Atha kho 
tassā bhikkhuniyā etadahosi: “Kathannu kho mayā imasmiṃ dārake 
paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave posetuṃ yāva so dārako viññūtaṃ pāpuṇātī ”ti.  
 

 
Atha kho tassā bhikkhuniyā etadahosi: “Mayā ca na labbhā ekikāya 

vatthuṃ, aññāya ca bhikkhuniyā na labbhā dārakena saha vatthuṃ, 
kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave ekaṃ bhikkhuniṃ sammannitvā tassā bhikkhuniyā 
dutiyaṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave sammannitabbā: Paṭhamaṃ 
bhikkhunī yācitabbā. Yācitvā vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho 
ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammanneyya itthannāmāya bhikkhuniyā 
dutiyaṃ. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me ayye saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammannati 

itthannāmāya bhikkhuniyā dutiyaṃ. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya 
bhikkhuniyā sammuti itthannāmāya bhikkhuniyā dutiyāya, sā tuṇhassa. 
Yassā nakkhamati, sā bhāseyya.  
 

 
Sammatā saṅghena itthannāmā bhikkhunī itthannāmāya bhikkhuniyā 

dutiyā. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 

 
Atha kho tassā dutiyikāya bhikkhuniyā etadahosi: “Kathannu kho mayā 

imasmiṃ dārake paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave ṭhapetvā sāgāraṃ yathā aññasmiṃ purise 
paṭipajjanti1 evaṃ tasmiṃ dārake paṭipajjitun ”ti.  
 

 
Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī garudhammaṃ ajjhāpannā 

hoti mānattacārinī. Atha kho tassā bhikkhuniyā etadahosi: “Mayā ca na 
labbhā ekikāya vatthuṃ. Aññāya ca bhikkhuniyā na labbhā saha mayā 
vatthuṃ. Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave ekaṃ bhikkhuniṃ sammannitvā tassā 
bhikkhuniyā dutiyaṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave sammannitabbā: 
Paṭhamaṃ bhikkhunī yācitabbā. Yācitvā vyattāya bhikkhuniyā paṭibalāya 
saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me ayye saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ 
saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammanneyya itthannāmāya bhikkhuniyā 
dutiyaṃ. Esā ñatti.  

                                                   
1 yathā aññe purise paṭipajjati - Syā; yathā aññe purise paṭipajjanti - PTS. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2             Chương Tỳ Khưu Ni 

 533

70. Vào lúc bấy giờ, một người phụ nữ nọ, có bào thai đã đậu, xuất gia nơi 
các tỳ khưu ni. Khi cô ấy đã xuất gia, cái thai đã chào đời. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa 
bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết.”1 

 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không thể sống mỗi một 

mình, và tỳ khưu ni khác không thể sống với đứa bé trai, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ 
khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu 
ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ 
định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). 
Đây là lời đề nghị.  

 
Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 

tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý sự chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ 
khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên.  

 
Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 

tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  

 
Khi ấy, tỳ khưu ni cộng sự ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như 

thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này 
tương tợ như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc 
ngụ chung nhà.”  

 
Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực 

hành hình phạt mānatta. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không 
thể sống mỗi một mình, và vị tỳ khưu ni khác không thể sống với ta, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng 
sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị 
tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni 
tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  

                                                   
1 Cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết nghĩa là cho đến khi đứa bé có thể nhai, ăn, 
tắm, và trang phục đúng cách cho bản thân (VinA. vi, 1295).  
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Suṇātu me ayye saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ sammannati 
itthannāmāya bhikkhuniyā dutiyaṃ. Yassā ayyāya khamati itthannāmāya 
bhikkhuniyā sammuti itthannāmāya bhikkhuniyā dutiyaṃ, sā tuṇhassa. 
Yassā nakkhamati, sā bhāseyya.  
 
 

Sammatā saṅghena itthannāmā bhikkhunī itthannāmāya bhikkhuniyā 
dutiyā. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 

71. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī sikkhaṃ paccakkhāya1 
vibbhami. Sā puna paccāgantvā bhikkhuniyo upasampadaṃ yāci. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na2 bhikkhave bhikkhuniyā sikkhāpaccakkhānaṃ 
yadeva sā vibbhantā tadeva sā abhikkhunī ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī sakāsāvā3 titthāyatanaṃ 
saṅkami. Sā puna paccāgantvā bhikkhuniyo upasampadaṃ yāci. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yā sā bhikkhave bhikkhunī sakāsāvā titthāyatanaṃ 
saṅkantā sā puna āgatā na upasampādetabbā ”ti.  
 
 

72. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisehi abhivādanaṃ 
kesacchedanaṃ nakhacchedanaṃ vaṇapaṭikammaṃ kukkuccāyantā na 
sādiyanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave sāditun 
”ti.4  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhuniyo pallaṅkena nisīdanti. 
Paṇhisamphassaṃ sādiyanti.5 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyā pallaṅkena nisīditabbaṃ. Yā nisīdeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

73. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī gilānā hoti. Tassā vinā 
pallaṅkena6 na phāsu hoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave bhikkhuniyā aḍḍhapallaṅkan ”ti.  
 
 

Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vaccakuṭiyā vaccaṃ karonti. 
Chabbaggiyā bhikkhuniyo tattheva gabbhaṃ pātenti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā vaccakuṭiyā vacco kātabbo. Yā 
kareyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave heṭṭhā vivaṭe upari 
paṭicchanne vaccaṃ kātun ”ti.  
                                                   
1 appaccakkhāya - Syā.     4 sādiyitun ti - Syā. 
2 natthi bhikkhave – Sī.    5 sādiyantī - Ma; sādiyantā - PTS. 
3 sakāvāsā - Ma.     6 vinā pallaṅkā - Syā.  
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 

71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn 
tục. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không có việc xả bỏ 
sự học tập đối với tỳ khưu ni; chính khi cô ấy hoàn tục thì chính khi ấy cô ấy 
không còn là tỳ khưu ni nữa.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ vẫn mang y ca-sa đã chuyển sang (tu 
tập ở) lãnh vực của ngoại đạo. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
ni sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni nào mang y ca-sa chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của ngoại 
đạo, khi cô ấy quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc trên nữa.”  
 
 

72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi ngần ngại không ưng thuận 
việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cắt móng, việc băng bó vết thương bởi những 
người nam. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ưng thuận (những việc ấy).”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi kiết già. Các vị ưa thích sự xúc chạm 
của gót chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già; vị ni nào ngồi thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 

73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết 
già, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu ni.”  
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên thực hiện việc đại tiện 
ở trong nhà vệ sinh; vị ni nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trống trải phần bên dưới và 
che kín phần bên trên.”  
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74. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo cuṇṇena nahāyanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti.1 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā cuṇṇena 
nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave 
kukkusaṃ mattikan ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vāsitakāya2 mattikāya nahāyanti. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā vāsitakāya 
mattikāya nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave pakatimattikan ”ti.  

 
75. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo jantāghare nahāyantiyo 

kolāhalaṃ akaṃsu. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā jantāghare nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhuniyo paṭisote nahāyanti dhārā-

samphassaṃ sādiyantā.3 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyā paṭisote nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atitthe nahāyanti. Dhuttā dūsenti. 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā atitthe 
nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
76. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisatitthe nahāyanti. 

Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi gihī kāmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave bhikkhuniyā purisatitthe 
nahāyitabbaṃ. Yā nahāyeyya āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave 
mahilātitthe nahāyitun ”ti.  
 

Tatiya bhāṇavāraṃ.  
 

Bhikkhunīkkhandhakaṃ dasamaṃ.  
 

***** 
 

Imamhi khandhake vatthu ekasataṃ cha.4  
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Pabbajjaṃ gotamī yāci nānuññāsi tathāgato,  
kapilavatthu vesāliṃ agamāsi vināyako.  

                                                   
1 gihinī kāmabhoginiyo ti - Ma; gihikāmabhoginiyo ti - Syā, PTS.  
2 vāsitikāya - PTS.  3 sādiyanti - Ma, Syā.  4 ekasataṃ - Ma. 
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74. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với bột phấn thoa. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với bột phấn thoa; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cám thô, đất sét.”  
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét loại bình thường.”  
 

75. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tắm 
hơi đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị ni nào tắm thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc 
chạm của giòng nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị ni nào tắm thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở chỗ không phải là bãi tắm. Những 
kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở chỗ không phải là bãi tắm; vị ni nào tắm 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở bãi tắm dành cho người nam. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở bãi tắm dành cho người nam; vị ni nào 
tắm thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tắm ở bãi tắm dành 
cho phụ nữ.”  
 

Tụng phẩm thứ ba. 
 

Chương Tỳ Khưu Ni là thứ mười. 
 

***** 
 

Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Bà Gotamī đã thỉnh cầu việc xuất gia, đức Như Lai đã không cho 
phép. Vị Lãnh Đạo đã rời Kapilavatthu đi đến Vesāli.  
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2.  Rajokiṇṇena1 koṭṭhake ānandassa pavedayi, 
bhabboti nayato yāci mātāti posikāti ca.  

 
3.  Vassasataṃ tadahu ca abhikkhu paccāsiṃsanā, 

pavāraṇā garudhammā dve vassā anakkosanā.  

 
4.  Ovaṭo ca aṭṭha dhammā yāvajīvānuvattanā, 

garudhammapaṭiggāho sāvassā upasampadā.  

 
5.  Vassasahassaṃ pañceva kumbhathenaka setaṭṭhi 

mañjeṭṭhika upamāhi evaṃ saddhammahiṃsanā.  

 
6.  Āliṃ bandheyyupamāhi2 puna saddhammasaṇṭhiti, 

upasampādetuṃ ayyā yathāvuḍḍhābhivādanā.  

 
7.  Na karissanti kimeva sādhāraṇāsādhāraṇaṃ, 

ovādaṃ pātimokkhañca kena nu kho upassayaṃ.  

 
8.  Na jānanti ca ācikkhi na karonti ca bhikkhūhi, 

paṭiggahetuṃ bhikkhūhi bhikkhunīhi paṭiggaho.  

 
9.  Ācikkhi kammaṃ bhikkhūhi ujjhāyanti bhikkhunīhi vā, 

ācikkhaṃ bhaṇḍanañca ropetvā upalāya ca.  

 
10.  Sāvatthiyā kaddamoda avandikāya ūru ca, 

aṅgajātañca obhāsaṃ sampayojenti vaggikā.  

 
11.  Avandiyo daṇḍakammaṃ bhikkhuniyo tathā puna, 

āvaraṇañca ovādaṃ kappati nu kho pakkami.  

 
12.  Bālā vatthu vinicchayo ovādaṃ saṅgho pañcahi, 

duve tisso na gaṇhanti bālā gilāna gamikā.  

 
13.  Āraññikā narocenti3 na paccāgacchanti ca, 

dīghaṃ vilīva cammañca dussā ca veṇi vaṭṭi ca,  
coḷaveṇi ca vaṭṭi ca suttaveṇī ca vaṭṭikā.  

 
14.  Aṭṭhillaṃ gohanukena hatthakocchaṃ pādaṃ tathā, 

ūruṃ mukhaṃ dantamaṃsaṃ ālimpo madda cuṇṇanā.  

                                                   
1 rajokiṇṇā - Syā; rajokiṇṇe - PTS.    
2 āḷiṃ bandheyya pā-eva - Ma, PTS;   3 āraññiko nārocenti - Ma;  
   pāliṃ bandheyyupamāhi - Syā.       araññaṃ nārocenti ca - Syā. 
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2. Với (thân hình) phủ đầy bụi, ở cổng ra vào, bà đã cho vị Ānanda biết, 
vị đã yêu cầu bằng cách thức: ‘Có khả năng không?’ Là người mẹ,’ và ‘Là 
người nuôi dưỡng.’  
 

3. Một trăm năm, và vào ngày hôm ấy, (nơi) không có tỳ khưu, sự 
mong mỏi, lễ Pavāraṇā, các tội nghiêm trọng, hai năm, việc không được 
mắng nhiếc.  
 

4. Bị ngăn cấm, và tám pháp, việc hành theo cho đến trọn đời, việc thọ 
nhận tám Trọng Pháp, chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.  
 

5. Một ngàn năm chỉ còn năm trăm, với các ví dụ về kẻ trộm, bệnh mốc 
trắng, bệnh rệp cây, các việc làm tổn hại Chánh Pháp là tương tợ.  
 

6. Với các ví dụ về người nên củng cố bờ đê, hơn nữa là sự tồn tại của 
Chánh Pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà (chưa được tu lên bậc trên), 
việc đảnh lễ tính theo thâm niên.  
 

7. Các (ngoại đạo) không thực hành, điều gì vậy, (được quy định) chung 
và không (được quy định) chung, việc giáo giới, và giới bổn pātimokkha, 
bởi vị nào, ni viện.  
 

8. Các vị ni không biết, và đã chỉ dạy, và các vị ni không làm, bởi các tỳ 
khưu, được ghi nhận tội bởi các tỳ khưu, việc ghi nhận tội bởi các tỳ khưu 
ni.  
 

9. Vị đã chỉ dẫn, hành sự, bởi các tỳ khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các tỳ 
khưu ni, được chỉ dạy, và sự xung đột, sau khi bàn giao lại, và vị 
Uppalavaṇṇā.  
 

10. Ở thành Sāvatthi, nước bùn, không đảnh lễ, (phô bày) thân, và đùi, 
và chỗ kín, việc trò chuyện, các vị giao lưu, các vị nhóm Lục Sư.  
 

11. Không nên đảnh lễ, hình phạt, các vị tỳ khưu ni cũng tương tợ, và 
việc ngăn cấm, việc giáo giới, được phép không, vị đã ra đi.  
 

12. Các vị ngu dốt, (không có) sự việc, sự phán xét, việc giáo giới, hội 
chúng, với năm vị ni, hai vị ni, ba vị ni, không nhận lãnh, các vị ngu dốt, 
các vị bị bệnh, và các vị xuất hành.  
 

13. Các vị ở rừng, các vị không thông báo, và các vị không đi đến, (dây 
thắt lưng) dài, (sợi) tre chẻ mỏng, và da thú, vải dệt tết đuôi sam, và thắt 
bím, vải coḷa tết đuôi sam, và thắt bím, chỉ tết đuôi sam, và thắt bím.  
 

14. Khúc xương đùi, với xương hàm con bò, mu bàn tay, bàn chân là 
tương tợ, phần đùi, khuôn mặt, nướu răng, việc thoa dầu, chà xát, và đánh 
phấn.  
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15.  Lañchenti aṅgarāgañca mukharāgaṃ tathā duve, 
avaṅgavisesoloke1 sāloke sanaccena ca.2  

 
16.  Vesī pānāgāraṃ sūnaṃ āpaṇaṃ vaḍḍhi vāṇijā, 

dāsaṃ dāsiṃ kammakaraṃ kammakāriṃ upaṭṭhahaṃ.3  

 
17.  Tiracchāna harītakī sandhārayanti namatakaṃ, 

nīlaṃ pītaṃ lohitakaṃ mañjeṭṭha kaṇha cīvarā.  

 
18.  Mahāraṅga mahānāma acchinnā dīghameva ca, 

puppha phala kaṃcukañca tirīṭakañca dhārayuṃ.  

 
19.  Bhikkhunī sikkhamānāya sāmaṇerāya accaye, 

nīyādite parikkhāre bhikkhunī ceva issarā.4  

 
20.  Bhikkhussa sāmaṇerassa upāsakassupāsikā, 

aññesañca parikkhāre nīyante bhikkhu issarā.  

 
21.  Malligabbhaṃ pattamūlaṃ byañjanaṃ āmisena ca, 

ussannañca bāḷhataraṃ sannidhikatamāmisaṃ.  

 
22.  Bhikkhūnaṃ yādisaṃ heṭṭhaṃ5 bhikkhunīnaṃ tathā kare,  

senāsanaṃ utuniyo makkhīyati paṭāni ca.  

 
23.  Chijjanti sabbakālañca animittādi dissare,  

nimittālohitā ceva tatheva dhuvalohitā.  

 
24.  Dhuvacoḷa paggharaṇī6 sikhariṇitthipaṇḍakā,  

vepurisī ca sambhinnā ubhatobyañjanā pi ca.  

 
25.  Animittādito katvā yā ca ubhatobyañjanā,  

etaṃ peyyālato heṭṭhā kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāsi.7  

 
26.  Sosāpamāro mānusi itthisi bhujissāsi ca,  

aṇanā na rājabhaṭī anuññātā ca vīsati.  

 
27.  Paripuṇṇā ca kinnāmā kā nāmā te pavattinī, 

catuvīsantarāyānaṃ pucchitvā upasampadā.  
 
                                                   
1 avaṅgavisesoloko - Ma;    3 kammakāriṃ upaṭṭhayyuṃ - Ma, Syā. 
  avaṅgaṃ viseso loko - Syā.   4 bhikkhuniyova issarā - Ma. 
2 sālokena naccena ca - Ma;    5 bhoṭṭhaṃ - Ma. 
   sālokena sanaccanaṃ - Syā;    6 dhuvacoḷapaggharantī - Ma, Syā. 
  sālokena sanaccena ca - PTS.    7 kilāso ca - Ma; kilāsi ca - Syā. 
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15. Các vị đắp (ở mặt), và việc tô màu ở cơ thể, việc tô màu ở mặt, hai 
việc là tương tợ, việc kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, (nhìn) qua cửa sổ, (đứng) 
tựa cửa, và với việc nhảy múa.  
 

16. Gái điếm, quán bán rượu, tiệm bán thịt, cửa hiệu, lấy lãi, việc 
thương mãi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê.  
 

17. (Nuôi) thú vật, (buôn bán) rau xanh, các vị tự mang mảnh da mài 
dao cạo, các y màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ (máu), màu tím, màu 
đen.  
 

18. Màu đỏ tía, màu hồng, không được cắt, và (đường viền) quá rộng, 
(có vẽ) bông hoa, trái cây, và áo choàng, và các vị đã mặc vải dệt bằng sợi 
vỏ cây tirīṭaka.  
 

19. Về việc từ trần của tỳ khưu ni, của vị ni tu tập sự, của vị sa di ni, về 
các vật dụng được để lại, các tỳ khưu ni là người chủ.  
 

20. Của vị tỳ khưu, của vị sa di, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ, và của 
những người khác, về vật dụng được để lại, các tỳ khưu là người chủ.  
 

21. Vị ni người xứ Malla, cái bào thai, phần dưới của bình bát, vật biểu 
tượng (nam tánh), và với vật thực, và được dồi dào, nhiều hơn trước nữa, 
vật thực được làm để tích trữ.  
 

22. Đối với các vị tỳ khưu, phần tương tợ bên dưới, nên thực hiện như 
vậy đối với các tỳ khưu ni, sàng tọa, các vị có kinh nguyệt, bị lấm lem, 
mảnh vải và kim gài.  
 

23. Chúng bị đứt, vào mọi lúc, các vị ni được thấy là không có hiện 
tướng (người nữ), v.v... và còn (khiếm khuyết) hiện tướng, không có kinh 
nguyệt nữa, tương tợ y như thế là vị bị băng huyết.  
 

24. Thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người nữ vô 
căn, và bị lại đực, (tiêu tiểu) chung một khiếu, và cả người nữ lưỡng căn.  
 

25. Khởi đầu từ không có hiện tướng, sau khi đã thực hiện, và cô nào là 
người nữ lưỡng căn, điều này là từ phần giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, 
bệnh mụt nhọt, bệnh chàm.  
 

26. Bệnh lao phổi, bệnh động kinh, cô là loài người, cô là người nữ, và 
cô là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của vua, đã được cho 
phép và hai mươi (tuổi).  
 

27. Và đầy đủ (y bát), cô tên gì, ni sư tế độ của cô tên gì, sau khi hỏi về 
hai mươi bốn pháp chướng ngại, là việc tu lên bậc trên.  
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28.  Vitthāyanti ananusiṭṭhā saṅghamajjhe tatheva ca, 
upajjhā gāha saṅghāṭi uttarantaravāsako.  

 
29.  Saṃkaccudakasāṭi ca ācikkhitvāna pesaye, 

bālā asammatekato yā ce pucchantarāyikā.  

 
30.  Ekato upasampannā bhikkhusaṅghe tathā puna, 

chāyā utu divasañca saṃgīti tayo nissaye.  

 
31.  Aṭṭha akaraṇīyāni kālaṃ sabbattha aṭṭhadhā,1 

na pavārenti bhikkhuniyo bhikkhusaṅghaṃ tatheva ca.  

 
32.  Kolāhalaṃ purebhattaṃ vikāle ca kolāhalaṃ,2 

uposathaṃ pavāraṇaṃ savacanīyānuvādanaṃ.  

 
33.  Okāsaṃ code sārenti paṭikkhittaṃ mahesinā, 

tatheva bhikkhu bhikkhunī anuññātaṃ mahesinā.  

 
34.  Yānaṃ gilānayuttañca yānugghātaḍḍhakāsikā, 

bhikkhu sikkhā sāmaṇerā sāmaṇerī ca bālakā.3  

 
35.  Araññe upāsakena uddosito upassayaṃ, 

na sammati navakammaṃ nisinnagabbhā ekikā.  

 
36.  Sāgārañca garudhammaṃ paccakkhāya ca saṅkamī, 

abhivādana kesā ca nakhā vaṇakammanā.  

 
37.  Pallaṅkena gilānā ca vaccaṃ cuṇṇena vāsitaṃ, 

jantāghare paṭisote atitthe purisena ca.  

 
38.  Mahāgotamī āyāci ānando cāpi yoniso, 

parisā catasso honti pabbajjā4 jinasāsane.  

 
39.  Saṃvegajananatthāya saddhammassa ca vuddhiyā, 

āturasseva5 bhesajjaṃ evaṃ buddhena desitaṃ.  

 
40.  Evaṃ vinītā saddhamme mātugāmāpi ittarā, 

tā yanti6 accutaṃ ṭhānaṃ yattha gantvā na socare ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 aṭṭheva - Ma; aṭṭha vā - PTS.    4 pabbajjaṃ - Ma, PTS. 
2 kulāhalaṃ - Syā.     5 āturassā va - Ma, Syā, PTS.  
3 bālāya - Ma, PTS; bāliyā - Syā.    6 yāyanti - Ma; tāyanti - PTS. 
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28. Các cô bị bối rối, khi chưa được giảng dạy, và tương tợ y như thế ở 
giữa hội chúng, việc chọn vị thầy tế độ, y hai lớp, thượng y, và y nội.  
 

29. Áo lót, và vải choàng tắm, sau khi được chỉ dạy, nên bảo đứng (ở 
chỗ kia), vị ni ngu dốt, chưa được chỉ định, (đi đến) chung, và nếu đã hỏi 
các pháp chướng ngại.  
 

30. Cô ni đã được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng tỳ khưu như 
thế một lần nữa, bóng nắng, mùa tiết, và (phân chia) ngày, việc kết tập, ba 
sự nương nhờ.  
 

31. Tám điều không nên làm, (bị quá) giờ, ở mọi nơi, (đúng) tám chỗ, 
các tỳ khưu ni không hành lễ Pavāraṇā, và tương tợ y như thế nơi hội 
chúng tỳ khưu.  
 

32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn, và lúc tối trời, sự lộn xộn, (đình chỉ) lễ 
Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội.  
 

33. Thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở đã bị ngăn cấm bởi vị Đại 
Ẩn Sĩ, tương tợ y như thế tỳ khưu (đối với) tỳ khưu ni được cho phép bởi vị 
Đại Ẩn Sĩ.  
 

34. Xe, bị bệnh, và được kéo, bị dằn xóc bởi xe, chuyện Aḍḍhakāsī, vị tỳ 
khưu, vị ni tu tập sự, vị sa di, vị sa di ni, và vị ni ngu dốt.  
 

35. Ở trong rừng, bởi vị nam cư sĩ, kho chứa đồ, căn nhà, không đáp 
ứng (nhu cầu), công trình mới, có bào thai đã hình thành, mỗi một mình.  
 

36. Và việc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ (sự học tập), và đã 
chuyển sang, việc đảnh lễ, (cạo) tóc, và các móng, việc băng bó vết thương.  
 

37. Với thế kiết già, và vị ni bị bệnh, việc đại tiện, với bột tắm, được tẩm 
hương, ở nhà tắm hơi, ở luồng nước chảy, ở nơi không phải là bãi tắm, và 
(tắm) với người nam.  
 

38. Bà Mahāgotamī đã thỉnh cầu, và cả vị Ānanda khôn khéo, mà có 
được tứ chúng, việc xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.  
 

39. Nhằm sự lợi ích của việc sanh khởi sự động tâm và sự phát triển của 
Chánh Pháp, ví như thuốc men đối với người bị bệnh, lời đã được đức Phật 
thuyết giảng là như vậy.  
 

40. Được hướng dẫn như thế về Chánh Pháp, luôn cả các người nữ 
khác, các cô ấy cũng đạt đến vị thế Bất Tử, là nơi sau khi đi đến thì không 
sầu khổ.”  
 

--ooOoo-- 




