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1. Tena kho pana samayena yo so aññatitthiyapubbo upajjhāyena 
sahadhammikaṃ vuccamāno upajjhāyassa vādaṃ āropetvā taṃyeva 
titthāyatanaṃ saṅkami. So puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yāci. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yo so bhikkhave, aññatitthiya-
pubbo upajjhāyena sahadhammikaṃ vuccamāne upajjhāyassa vādaṃ 
āropetvā taṃyeva titthāyatanaṃ saṅkanto, so āgato na upasampādetabbo. 

 
2. Yo1 bhikkhave, aññopi aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye 

ākaṅkhati pabbajjaṃ ākaṅkhati upasampadaṃ. Tassa cattāro māse parivāso 
dātabbo. Evañca pana bhikkhave dātabbo: Paṭhamaṃ kesamassuṃ 
ohārāpetvā kāsāyāni vatthāni acchādāpetvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
kārāpetvā bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā ukkuṭikaṃ nisīdāpetvā añjaliṃ 
paggaṇhāpetvā ‘evaṃ vadehī ’ti vattabbo: ‘Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi 
buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ 
gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi saṅghaṃ 
saraṇaṃ gacchāmī ’ti.  

 
3. Tena2 bhikkhave, aññatitthiyapubbena saṅghaṃ upasaṅkamitvā 

ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Ahaṃ bhante, itthannāmo 
aññatitthiyapubbo, imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhāmi upasampadaṃ. 
Sohaṃ bhante, saṅghaṃ cattāro māse parivāsaṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi 
yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  

 
4. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante 

saṅgho. Ayaṃ itthannāmo aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye 
ākaṅkhati upasampadaṃ. So saṅghaṃ cattāro māse parivāsaṃ yācati. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa aññatitthiyapubbassa cattāro 
māse parivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.  

 
5. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo aññatitthiyapubbo 

imasmiṃ dhammavinaye ākaṅkhati upasampadaṃ. So saṅghaṃ cattāro 
māse parivāsaṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa aññatitthiyapubbassa cattāro 
māse parivāsaṃ deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa aññatitthiya-
pubbassa cattāro māse parivāsassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhāseyya.  

 
6. Dinno saṅghena itthannāmassa aññatitthiyapubbassa cattāro māse 

parivāso. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
  

                                                   
1 yo so - Ma.        2 tena kho - PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có người trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy 
tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi 
chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Người ấy đã quay trở 
lại lần nữa và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Các tỳ khưu đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, người nào trước đây theo 
ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ 
lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo 
ấy, người ấy đi đến thì không nên cho tu lên bậc trên.  

 
2. Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác, trước đây theo ngoại đạo, 

mong mỏi sự xuất gia trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, 
nên ban cho vị ấy bốn tháng parivāsa.[*] Này các tỳ khưu, nên ban cho như 
vầy: Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi 
chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: ‘Ngươi hãy nói như vầy: ‘Tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Tôi 
đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.’  

 
3. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo ấy nên đi đến hội 

chúng, nên đắp thượng y một bên vai, nên đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi 
chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi tên (như vầy) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng bốn tháng parivāsa.’ Nên 
được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. 

 
4. Hội chúng cần đưc thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) trước 
đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng parivāsa. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại đạo 
bốn tháng parivāsa. Đây là lời đề nghị. 

 
5. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 

trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng parivāsa. Hội chúng ban cho vị tên 
(như vầy) trước đây theo ngoại đạo bốn tháng parivāsa. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho bốn tháng parivāsa đến vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại 
đạo xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
6. Bốn tháng parivāsa đã được hội chúng ban cho vị tên (như vầy) trước 

đây theo ngoại đạo. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’ 
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7. Evaṃ kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako hoti evaṃ 
anārādhako. Kathañca bhikkhave, aññatitthiyapubbo anārādhako hoti? Idha 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo atikālena gāmaṃ pavisati, atidivā 
paṭikkamati. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.  
 
 
 

8. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo vesiyagocaro1 vā hoti, 
vidhavagocaro2 vā hoti, thullakumārikagocaro3 vā hoti, paṇḍakagocaro vā 
hoti, bhikkhunīgocaro4 vā hoti. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo 
anārādhako hoti.  
 
 
 

9. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo yāni tāni 
sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni kiṅkaraṇīyāni5 tattha na dakkho hoti na 
analaso, na tatrūpāyāya vīmaṃsāya samannāgato, na alaṃ kātuṃ, na alaṃ 
saṃvidhātuṃ. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.  
 
 
 

10. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo na tibbacchando hoti 
uddese, paripucchāya, adhisīle, adhicitte, adhipaññāya. Evampi bhikkhave, 
aññatitthiyapubbo anārādhako hoti.  
 
 
 

11. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo yassa titthāyatanā 
saṅkanto hoti, tassa satthuno tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa 
ādāyassa avaṇṇe bhaññamāne kupito hoti anattamano anabhiraddho, 
buddhassa vā dhammassa vā saṅghassa vā avaṇṇe bhaññamāne attamano 
hoti udaggo abhiraddho, yassa vā pana titthāyatanā saṅkanto hoti, tassa 
satthuno tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa ādāyassa vaṇṇe 
bhaññamāne attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa vā dhammassa 
vā saṅghassa vā vaṇṇe bhaññamāne kupito hoti anattamano anabhiraddho. 
Idaṃ bhikkhave, saṅghātanikaṃ aññatitthiyapubbassa anārādhaniyasmiṃ. 
Evaṃ kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo anārādhako hoti. Evaṃ anārādhako 
kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo āgato na upasampādetabbo.  
 
 
 

12. Kathañca bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako hoti? Idha 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo nātikālena gāmaṃ pavisati, nātidivā 
paṭikkamati. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.  

                                                   
1 vesiyāgocaro - Ma, PTS. 3 thullakumārikāgocaro - Japu, Manupa, Ma. 
2 vidhavā gocaro - Ma, PTS. 4 bhikkhu nigocaro - Ma. 5 karaṇīyāni - Ma, PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1               Chương Trọng Yếu 

 175

7. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế này là người 
đạt yêu cầu, như thế này là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người không đạt yêu cầu? Này các tỳ 
khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm và trở 
về quá trễ. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người không đạt yêu cầu.  
 

8. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
lai vãng với đĩ điếm, hoặc lai vãng với góa phụ, hoặc lai vãng với gái lỡ thời, 
hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu.  
 

9. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì đó 
cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy người 
trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không có sự 
tìm tòi cách giải quyết các vấn đề ấy, không đủ khả năng làm, không đủ khả 
năng hướng dẫn (người khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu.  
 

10. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối 
với tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ.1 Này 
các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt 
yêu cầu.  
 

11. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, phấn 
chấn, hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng; trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không 
hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo Pháp, 
hoặc về Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc không 
đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước 
đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người không đạt yêu cầu 
như thế ấy thì không nên cho tu lên bậc trên. 
 

12. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người 
đạt yêu cầu? Này các tỳ khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi 
vào làng không quá sớm và trở về không quá trễ. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. 

                                                   
1 Ngài Buddhaghosa giải thích về tăng thượng giới (adhisīla) là giới bổn Pātimokkha, tăng 
thượng tâm (adhicitta) là sự tu tập các loại định hợp thế, tăng thượng tuệ (adhipaññā) là sự 
tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (VinA. v, 993). 
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13. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo na vesiyagocaro hoti, na 
vidhavagocaro hoti, na thullakumārikagocaro hoti, na paṇḍakagocaro hoti, 
na bhikkhunīgocaro hoti. Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako 
hoti.  
 
 
 

14. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo yāni tāni 
sabrahmacārīnaṃ uccāvacāni kiṅkaraṇīyāni, tattha dakkho hoti analaso, 
tatrūpāyāya vīmaṃsāya samannāgato, alaṃ kātuṃ, alaṃ saṃvidhātuṃ. 
Evampi bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.  
 
 
 

15. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo tibbacchando hoti 
uddese, paripucchāya, adhisīle, adhicitte, adhipaññāya. Evampi bhikkhave, 
aññatitthiyapubbo ārādhako hoti.  
 
 
 

16. Puna ca paraṃ bhikkhave, aññatitthiyapubbo yassa titthāyatanā 
saṅkanto hoti, tassa satthuno tassa diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa 
ādāyassa avaṇṇe bhaññamāne attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa 
vā dhammassa vā saṅghassa vā avaṇṇe bhaññamāne kupito hoti anattamano 
anabhiraddho, yassa vā pana titthāyatanā saṅkanto hoti, tassa satthuno tassa 
diṭṭhiyā tassa khantiyā tassa ruciyā tassa ādāyassa vaṇṇe bhaññamāne 
kupito hoti anattamano anabhiraddho, buddhassa vā dhammassa vā 
saṅghassa vā vaṇṇe bhaññamāne attamano hoti udaggo abhiraddho. Idaṃ 
bhikkhave, saṅghātanikaṃ aññatitthiyapubbassa ārādhaniyasmiṃ. Evaṃ 
kho bhikkhave, aññatitthiyapubbo ārādhako hoti. Evaṃ ārādhako kho 
bhikkhave, aññatitthiyapubbo āgato upasampādetabbo.  
 
 
 

17. Sace bhikkhave, aññatitthiyapubbo naggo āgacchati upajjhāya-
mūlakaṃ cīvaraṃ pariyesitabbaṃ. Sace acchinnakeso āgacchati saṅgho 
apaloketabbo bhaṇḍukammāya. Ye te bhikkhave, aggikā jaṭilakā te āgatā 
upasampādetabbā, na tesaṃ parivāso dātabbo. Taṃ kissa hetu? 
Kammavādino ete bhikkhave, kiriyavādino. Sace bhikkhave, jātiyā sākiyo 
aññatitthiyapubbo1 āgacchati, so āgato upasampādetabbo na tassa parivāso 
dātabbo. Imāhaṃ bhikkhave, ñātīnaṃ āveṇikaṃ parihāraṃ dammī ”ti.  
 

Aññatitthiyapubbakathā niṭṭhitā.  
 

Sattamabhāṇavāraṃ.  
 

***** 

                                                   
1 jātiyā sākiyo aññatittiyapubboko - Syā. 
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13. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không lai vãng với đĩ điếm, không lai vãng với góa phụ, không lai vãng với 
gái lỡ thời, không lai vãng với người vô căn, không lai vãng với tỳ khưu ni. 
Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu 
cầu.  
 

14. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì 
đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy 
người trước đây theo ngoại đạo là khéo léo, năng động, có sự tìm tòi cách giải 
quyết các vấn đề ấy, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn (người 
khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người đạt yêu cầu.  
 

15. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với 
tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. Này các 
tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu.  
 

16. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, về quan 
điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, 
không hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói 
về vị thầy, về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm 
giữ của phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, 
phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về 
Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu của 
người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại 
đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người đạt yêu cầu như thế ấy thì nên cho tu lên 
bậc trên. 
 

17. Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truồng đi 
đến, y là trách nhiệm thuộc về thầy tế độ, cần được tìm kiếm. Nếu người có 
tóc chưa được cắt đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. 
Này các tỳ khưu, những người nào là các vị thờ lửa là các đạo sĩ bện tóc, (nếu) 
các vị ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho parivāsa 
đến những người ấy. Lý do của điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, những người 
ấy là những người thuyết về Nghiệp, là những người thuyết về Nhân Quả. 
Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng 
Sakya đi đến, (nếu) người ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần 
ban cho parivāsa đến người ấy. Này các tỳ khưu, ta ban cho đặc ân ngoại lệ 
này đến các thân quyến.”  
 

Dứt phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo. 
 

Tụng phẩm thứ bảy.  
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena magadhesu pañca ābādhā ussannā honti: 
kuṭṭhaṃ, gaṇḍo, kilāso, soso, apamāro. Manussā pañcahi ābādhehi phuṭṭhā 
jīvakaṃ komārabhaccaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadanti:1 “Sādhu no ācariya 
tikicchāhī ”ti. “Ahamayyā2 bahukicco bahukaraṇīyo. Rājā ca me māgadho 
seniyo bimbisāro upaṭṭhātabbo, itthāgāraṃ ca, buddhapamukho ca saṅgho.3 
Nāhaṃ sakkomi tikicchitun ”ti. “Sabbaṃ sāpateyyaṃ ca te ācariya hotu. 
Mayaṃ ca te dāsā. Sādhu no ācariya tikicchāhī ”ti. “Ahamayyā2 bahukicco 
bahukaraṇīyo. Rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro upaṭṭhātabbo, 
itthāgāraṃ ca, buddhapamukho ca saṅgho.3 Nāhaṃ sakkomi tikicchitun ”ti.  
 
 
 
 

2. Atha kho tesaṃ manussānaṃ etadahosi: “Ime kho samaṇā sakya-
puttiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā nivātesu sayanesu 
sayanti. Yannūna mayaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyyāma. Tattha 
bhikkhū ceva upaṭṭhahissanti jīvako ca komārabhacco tikicchissatī ”ti.  
 
 
 
 

3. Atha kho te manussā bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāciṃsu. Te 
bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Te bhikkhū ceva upaṭṭhahiṃsu 
jīvako ca komārabhacco tikicchi.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena bhikkhū bahū gilāne bhikkhū upaṭṭhahantā 
yācanabahulā viññattibahulā viharanti: “Gilānabhattaṃ detha. 
Gilānupaṭṭhākabhattaṃ detha. Gilānabhesajjaṃ dethā ”ti. Jīvakopi 
komārabhacco bahū gilāne bhikkhū tikicchanto aññataraṃ rājakiccaṃ 
parihāpesi.  
 
 
 
 

5. Aññataro pi puriso pañcahi ābādhehi puṭṭho jīvakaṃ komārabhaccaṃ 
upasaṅkamitvā etadavoca: “Sādhu maṃ ācariya tikicchāhī ”ti. “Ahaṃ 
khvayyo bahukicco bahukaraṇīyo. Rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro 
upaṭṭhātabbo, itthāgāraṃ ca, buddhapamukho ca saṅgho.3 Nāhaṃ sakkomi 
tikicchitun ”ti. “Sabbaṃ sāpateyyaṃ ca te ācariya hotu. Ahaṃ ca te dāso. 
Sādhu maṃ ācariya tikicchāhī ”ti. “Ahaṃ khvayyo bahukicco bahukaraṇīyo. 
Rājā ca me māgadho seniyo bimbisāro upaṭṭhātabbo, itthāgāraṃ ca, 
buddhapamukho ca saṅgho.3 Nāhaṃ sakkomi tikicchitun ”ti.  
 

                                                   
1 vadenti - Avi, Tovi, Ma, PTS.           3 bhikkhusaṅgho - Avi, Tovi, Ma, PTS. 
2 ahaṃ khvayyo - Avi, Tovi, Japu, Ma; ahaṃ khvayyā - Syā. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có năm thứ bệnh phát triển rộng khắp trong dân chúng 
xứ Magadha là: bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh 
động kinh. Những người mắc phải năm thứ bệnh đi đến gặp Jīvaka 
Komārabhacca và nói như vầy: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị 
cho chúng tôi.” - “Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải 
làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, các 
cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều 
trị (các ngài) được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và chúng tôi 
sẽ là đầy tớ của thầy. Tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho chúng tôi.” - “Các 
ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (các ngài) được.”  
 
 
 

2. Khi ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích 
tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là chúng ta nên xuất gia 
nơi các Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm 
sóc (chúng ta) và Jīvaka Komārabhacca sẽ điều trị.”  
 
 
 

3. Sau đó, những người dân ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
tỳ khưu đã chăm sóc họ và Jīvaka Komārabhacca đã điều trị.  
 
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, trong lúc chăm sóc nhiều tỳ khưu bị bệnh các vị tỳ 
khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu: “Hãy bố thí vật thực dành 
cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố 
thí dược phẩm dành cho người bệnh.” Ngay cả Jīvaka Komārabhacca, trong 
lúc điều trị nhiều tỳ khưu bị bệnh, đã xao lãng phận sự nào đó đối với đức 
vua.  
 
 
 

5. Và có người đàn ông nọ cũng mắc phải năm thứ bệnh đã đi đến gặp 
Jīvaka Komārabhacca và đã nói điều này: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy 
điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. 
Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, các cung phi, 
và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (ngài) 
được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy. 
Tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có 
nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; 
tôi không thể điều trị (ngài) được.”  
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6. Atha kho tassa purisassa etadahosi: “Ime kho samaṇā sakyaputtiyā 
sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā nivātesu sayanesu sayanti. 
Yannūnāhaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyyaṃ, tattha bhikkhū ceva 
upaṭṭhahissanti jīvako ca komārabhacco tikicchissati. Sohaṃ1 arogo 
vibbhamissāmī ”ti.  
 
 
 

7. Atha kho so puriso bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Taṃ 
bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Taṃ bhikkhū ceva upaṭṭhahiṃsu 
jīvako ca komārabhacco tikicchi. So arogo vibbhami.  
 
 
 

8. Addasā kho jīvako komārabhacco taṃ purisaṃ vibbhantaṃ, disvāna 
taṃ purisaṃ etadavoca: “Nanu tvaṃ ayyo2 bhikkhūsu pabbajito ahosī ”ti? 
“Evaṃ ācariyā ”ti. “Kissa pana tvaṃ ayyo2 evarūpaṃ akāsī ”ti?  
 
 
 

9. Atha kho so puriso jīvakassa komārabhaccassa etamatthaṃ ārocesi. 
Jīvako komārabhacco ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā3 
pañcahi ābādhehi phuṭṭhaṃ pabbājessantī ”ti?  
 
 
 

10. Atha kho jīvako komārabhacco yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu bhante, 
ayyā pañcahi ābādhehi phuṭṭhā na pabbājeyyun ”ti.  
 
 
 

11. Atha kho bhagavā jīvakaṃ komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho jīvako 
komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito 
samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā 
padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 

12. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, pañcahi ābādhehi phuṭṭho 
pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

  

                                                   
1 somhi - Ma.    2 ayya - Syā.   3 bhaddantā - PTS. 
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6. Khi ấy, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử 
này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các 
Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc (ta) 
và Jīvaka Komārabhacca sẽ điều trị, khi khỏi bệnh ta đây sẽ hoàn tục.”  
 
 

 
7. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 

xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và 
chính các tỳ khưu đã chăm sóc người ấy và Jīvaka Komārabhacca đã điều trị. 
Người ấy khi khỏi bệnh đã hoàn tục.  
 
 

 
8. Jīvaka Komārabhacca đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục ấy, sau khi 

nhìn thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ngài, có phải ngài đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu không?” - “Thưa thầy, đúng vậy.” - “Thưa ngài, điều 
gì khiến ngài đã làm việc như thế?”  
 
 

 
9. Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho Jīvaka Komārabhacca. 

Jīvaka Komārabhacca phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại 
đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia?”  
 
 

 
10. Sau đó, Jīvaka Komārabhacca 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, 
Jīvaka Komārabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức không cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia.”  
 
 

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

phấn khởi cho Jīvaka Komārabhacca 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, Jīvaka Komārabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
 
 

 
12. 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 cho người bị mắc 
phải năm chứng bệnh xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
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13. Tena kho pana samayena rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa 
paccanto kupito hoti. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro senānāyake 
mahāmatte āṇāpesi: “Gacchatha bhaṇe, paccantaṃ uccinathā ”ti. “Evaṃ 
devā ”ti kho senānāyakā mahāmattā rañño māgadhassa seniyassa 
bimbisārassa paccassosuṃ.  
 

 
14. Atha kho abhiññātānaṃ abhiññātānaṃ yodhānaṃ etadahosi: 

“Mayaṃ kho yuddhābhinandino gacchantā pāpañca1 karoma. Bahuñca 
apuññaṃ pasavāma. Kena nu kho mayaṃ upāyena pāpā ca virameyyāma 
kalyāṇañca kareyyāmā ”ti?  
 

 
15. Atha kho tesaṃ yodhānaṃ etadahosi: “Ime kho samaṇā sakyaputtiyā 

dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇa-
dhammā. Sace kho mayaṃ samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyyāma, evaṃ 
mayaṃ pāpā ca virameyyāma kalyāṇañca kareyyāmā ”ti.  
 

 
16. Atha kho te yodhā bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāciṃsu. Te 

bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Senānāyakā mahāmattā rājabhaṭe 
pucchiṃsu: “Kinnu kho bhaṇe itthannāmo ca itthannāmo ca yodhā na 
dissantī ”ti? “Itthannāmo ca itthannāmo ca sāmi, yodhā bhikkhūsu pabbajitā 
”ti. Senānāyakā mahāmattā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
samaṇā sakyaputtiyā rājabhaṭaṃ pabbājessantī ”ti? Senānāyakā mahāmattā 
rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
17. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro vohārike2 mahāmatte 

pucchi: “Yo bhaṇe, rājabhaṭaṃ pabbājeti, kiṃ so pasavatī ”ti? “Upajjhāyassa 
deva, sīsaṃ chettabbaṃ,3 anusāsakassa4 jivhā uddharitabbā, gaṇassa 
upaḍḍhaphāsukā bhañjitabbā ”ti.  
 

 
18. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yena bhagavā 

tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro 
bhagavantaṃ etadavoca: “Santi bhante, rājāno assaddhā appasannā, te 
appamattakenapi6 bhikkhū viheṭheyyuṃ. Sādhu bhante, ayyā rājabhaṭaṃ na 
pabbājeyyun ”ti.  

                                                   
1 pāpañca kammaṃ - Syā; pāpakaṃ kammaṃ - Avi, Tovi, Manupa, Japu. 
2 vohārake - Avi, Tovi, Japu, Manupa. 
3 chedetabbaṃ - Syā, PTS, Japu, Tovi, Manupa; chetabbaṃ - Ma. 
4 anussāvakassa - Ma, Syā, PTS.     6 appamattakepi - Tovi, Manupa. 
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13. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha bị (trộm cướp) dấy loạn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội rằng: - “Này các 
khanh, hãy đi và thâu hồi lại vùng biên địa.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Các 
quan đại thần lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha.  
 

 
14. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: “Là những 

người say mê chiến trận, trong khi đi (đánh trận) chúng ta tạo nghiệp ác và 
gây ra nhiều điều bất thiện. Với phương kế gì chúng ta có thể tránh được việc 
ác và có thể làm việc lành?”  
 

 
15. Khi ấy, các chiến sĩ ấy đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử 

này là những vị thực hành Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành 
Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp, nếu chúng ta có 
thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được 
việc ác và có thể làm việc lành.”  
 

 
16. Sau đó, các chiến sĩ ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất 

gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua rằng: - “Này các khanh, sao 
các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) lại không hiện diện?” - “Thưa 
tướng quân, các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) đã xuất gia nơi các vị 
tỳ khưu.” Các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia?” 
Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisāra xứ Magadha.  
 

 
17. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã hỏi các quan đại 

thần phụ trách tòa án rằng: - “Này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua 
xuất gia phạm vào điều gì?” - “Tâu bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, 
lưỡi của vị đọc tuyên ngôn nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm 
(các vị chứng minh) nên bị bẻ gãy.”  
 

 
18. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 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, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những vị vua không có đức tin, không có mộ 
đạo, những vị ấy có thể hãm hại các tỳ khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. 
Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất 
gia.”  
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19. Atha kho bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ 
dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha 
kho rājā māgadho seniyā bimbisāro bhagavato dhammiyā kathāya 
sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 

20. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, rājabhaṭo pabbājetabbo. Yo 
pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

21. Tena kho pana samayena coro aṅgulimālo bhikkhūsu pabbajito hoti. 
Manussā passitvā ubbijjantipi uttasantipi palāyantipi, aññenapi gacchanti, 
aññenapi mukhaṃ karonti, dvārampi thakenti. Manussā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā dhajabandhaṃ1 coraṃ 
pabbājessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, dhajabandho coro pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

22. Tena kho pana samayena raññā māgadhena seniyena bimbisārena 
anuññātaṃ hoti: “Ye samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhā kiñci 
kātuṃ. Svākkhāto dhammo, carantu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa 
antakiriyāyā ”ti.  
 
 
 

23. Tena kho pana samayena aññataro puriso corikaṃ katvā kārāya 
baddho hoti. So kāraṃ bhinditvā palāyitvā bhikkhūsu pabbajito hoti. 
Manussā passitvā evamāhaṃsu: “Ayaṃ so kārabhedako coro. Handa naṃ 
nemā ”ti. Ekacce evamāhaṃsu: “Māyyā evaṃ avacuttha. Anuññātaṃ raññā 
māgadhena seniyena bimbisārena: ‘Ye samaṇesu sakyaputiyesu pabbajanti, 
na te labbhā kiñci kātuṃ. Svākkhāto dhammo, carantu brahmacariyaṃ 
sammā dukkhassa antakiriyāyā ’”ti.  
 
 
 

24. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Abhayūvarā ime samaṇā 
sakyaputtiyā. Nayime labbhā kiñci kātuṃ. Kathaṃ hi nāma2 kārabhedakaṃ 
coraṃ pabbājessantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
kārabhedako coro pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

  

                                                   
1 dhajabaddhaṃ - Syā, PTS.  2 kathaṃhi nāma samaṇā sakyaputtiyā - Ma. 
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19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 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, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi.  
 

20. 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 cho binh sĩ của đức 
vua xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

21. Vào lúc bấy giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay1 đã được xuất gia ở 
nơi các tỳ khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, 
rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp có 
mang biểu tượng xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng 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, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia; 
vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra thông 
báo rằng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không 
được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu 
chấm dứt khổ đau.”  
 

23. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã bị 
giam trong ngục. Người ấy đã phá ngục tẩu thoát và đã được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu. Dân chúng sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Chính người này 
là kẻ cướp phá ngục. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã nói 
như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisāra xứ 
Magadha đã ra thông báo rằng: ‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-
môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một 
cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.’”  
 

24. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukkaṭa.”  

                                                   
1 Coro aṅgulimālo: mới xem qua dễ lầm tưởng với kẻ cướp tên Aṅgulimāla trong bài kệ tụng 
về Tám Phật Lực. Dịch giả I.B. Horner đã nêu lên điều này với lý do không có chữ ‘nāma = 
tên là’ hoặc ‘iti’ như được thường dùng trong trường hợp danh từ riêng; hơn nữa ở đây vị này 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu còn vị kia được xuất gia theo lối ‘ehi bhikkhu’ với đức Phật. 
Thêm vào đó, sự biến đổi từ nữ tánh sang nam tánh của mālā trong cụm từ aṅgulimālo xác 
định đây là trường hợp bahubbīhi làm phận sự của tính từ (ND). 
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25. Tena kho pana samayena aññataro1 puriso corikaṃ katvā palāyitvā 
bhikkhūsu pabbajito hoti. So ca rañño antepure2 likhito hoti: “Yattha 
passitabbo3 tattha hantabbo ”ti. Manussā evamāhaṃsu: “Ayaṃ so likhitako 
coro. Handa naṃ hanāmā ”ti. Ekacce evamāhaṃsu: “Māyyā evaṃ avacuttha. 
Anuññātaṃ raññā māgadhena seniyena bimbisārena: ‘Ye samaṇesu 
sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhā kiñci kātuṃ. Svākkhāto dhammo, 
carantu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ’”ti.  
 
 
 
 

26. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Abhayūvarā ime samaṇā 
sakyaputtiyā. Nayime labbhā kiñci kātuṃ. Kathaṃ hi nāma likhitakaṃ 
coraṃ pabbājessantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
likhitako coro pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

27. Tena kho pana samayena aññataro puriso kasāhato katadaṇḍakammo 
bhikkhūsu pabbajito hoti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma samaṇā sakyaputtiyā kasāhataṃ katadaṇḍakammaṃ pabbajessantī 
”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, kasāhato katadaṇḍa-
kammo pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

28. Tena kho pana samayena aññataro puriso lakkhaṇāhato katadaṇḍa-
kammo bhikkhūsu pabbajito hoti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā lakkhaṇāhataṃ katadaṇḍakammaṃ 
pabbajessantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
lakkhaṇāhato katadaṇḍakammo pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

29. Tena kho pana samayena aññataro puriso iṇāyiko4 palāyitvā 
bhikkhūsu pabbajito hoti. Dhaniyā passitvā evamāhaṃsu: “Ayaṃ so 
amhākaṃ iṇāyiko. Handa naṃ nemā ti. Ekacco evamāhaṃsu: “Māyyā evaṃ 
avacuttha. Anuññātaṃ raññā māgadhena seniyena bimbisārena: ‘Ye 
samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhā kiñci kātuṃ. Svākkhāto 
dhammo, carantu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ’”ti.  

                                                   
1 aññataropi - Avi, Japu.   3 yattha passati - Ma.  
2 so ca antepure - Sīmu.   4 aññataro iṇāyiko - Syā, Avi, Tovi, Japu, Manupa. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã tẩu 
thoát và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở 
hoàng cung rằng: “Được nhìn thấy tại đâu thì được giết tại đấy.” Dân chúng 
đã nói như vầy: - “Chính người này là kẻ cướp bị cáo thị tầm nã. Nào, chúng 
ta hãy giết gã ấy đi.” Một số người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói 
như thế. Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: 
‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép 
làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết 
giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu chấm 
dứt khổ đau.’”  
 
 
 

26. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia; vị nào cho xuất gia thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

27. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh bằng roi đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia; vị nào cho xuất gia 
thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 

28. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đóng dấu đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm 
tội dukkaṭa.”  
 
 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ đã bỏ trốn và đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thấy và nói như 
vầy: - “Chính người này là kẻ thiếu nợ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy dẫn 
gã ấy đi.” Một số người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. 
Đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: ‘Những người 
nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều 
gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.’”  
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30. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Abhayūvarā ime samaṇā 
sakyaputtiyā. Nayime labbhā kiñci kātuṃ. Kathaṃ hi nāma iṇāyikaṃ 
pabbājessantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, iṇāyiko 
pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

31. Tena kho pana samayena aññataro dāso palāyitvā bhikkhūsu 
pabbajito hoti. Ayirakā1 passitvā evamāhaṃsu: “Ayaṃ so amhākaṃ dāso. 
Handa naṃ nemā ”ti. Ekacce evamāhaṃsu: “Māyyā evaṃ avacuttha. 
Anuññātaṃ raññā māgadhena seniyena bimbisārena: ‘Ye samaṇesu 
sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhā kiñci kātuṃ. Svākkhāto dhammo, 
carantu brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā ’”ti.  
 
 
 

32. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Abhayūvarā ime samaṇā 
sakyaputtiyā. Nayime labbhā kiñcikātuṃ. Kathaṃ hi nāma dāsaṃ 
pabbājessantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, dāso 
pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

33. Tena kho pana samayena aññataro kammārabhaṇḍu mātāpitūhi 
saddhiṃ bhaṇḍitvā ārāmaṃ gantvā bhikkhūsu pabbajito hoti. Atha kho tassa 
kammārabhaṇḍussa mātāpitaro taṃ kammārabhaṇḍuṃ vicinantā ārāmaṃ 
gantvā bhikkhū pucchiṃsu: “Api bhante, evarūpaṃ dārakaṃ passeyyāthā ”ti. 
Bhikkhū ajānaṃyeva āhaṃsu: “Na jānāmā ”ti, apassaṃyeva āhaṃsu: “Na 
passāmā ”ti.  
 
 
 

34. Atha kho tassa kammārabhaṇḍussa mātāpitaro taṃ kammāra-
bhaṇḍuṃ vicinantā bhikkhūsu pabbajitaṃ disvā ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Alajjino ime samaṇā sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. 
Jānaṃyeva āhaṃsu: ‘Na jānāmā ’ti, passaṃyeva āhaṃsu: ‘Na passāmā ’ti. 
Ayaṃ dārako bhikkhūsu pabbajito ”ti.  
 
 
 

35. Assosuṃ kho bhikkhū tassa kammārabhaṇḍussa mātāpitunnaṃ2 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, saṅghaṃ apaloketuṃ 
bhaṇḍukammāyā ”ti.  
  

                                                   
1 ayyakā - Ma; ayyikā - Syā, PTS; ayirā - Tovi, Manupa.  2 mātāpitūnaṃ - Ma, Syā. 
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30. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ 
thiếu nợ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
31. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở nơi 

các tỳ khưu. Những người chủ đã nhìn thấy và nói như vầy: - “Chính người 
này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Nào chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã 
nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisāra 
xứ Magadha đã ra thông báo rằng: ‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị 
Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. 
Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đắn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.’”  
 

 
32. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 

tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ nô 
tỳ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
33. Vào lúc bấy giờ, có người thợ bạc bị sói đầu nọ sau khi cãi vã với cha 

mẹ đã đi đến tu viện và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Sau đó, cha mẹ 
của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu 
ấy, đã đi đến tu viện và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, vậy chớ các 
ngài có nhìn thấy người trai trẻ hình dáng như thế này không?” Các vị tỳ 
khưu trong khi không biết nên đã nói rằng: - “Chúng tôi không biết,” trong 
khi không nhìn thấy nên đã nói rằng: - “Chúng tôi không nhìn thấy.”  
 

 
34. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm 

người thợ bạc bị sói đầu ấy, nhìn thấy (người ấy) đã được xuất gia ở nơi các 
tỳ khưu nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những Sa-môn Thích tử 
này thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo, trong khi biết lại 
nói rằng: ‘Chúng tôi không biết,’ trong khi nhìn thấy lại nói rằng: ‘Chúng tôi 
không nhìn thấy.’ Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu.” 
 

 
35. Các tỳ khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu 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, ta cho phép thông báo đến hội chúng về 
việc cạo tóc.”  
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36. Tena kho pana samayena rājagahe sattarasavaggiyā dārakā sahāyakā 
honti. Upālidārako tesaṃ pāmokkho hoti. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ 
etadahosi: “Kena nu kho upāyena upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya 
na ca kilameyyā ”ti?  
 
 

37. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho upāli lekhaṃ 
sikkheyya, evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca 
kilameyyā ”ti.  
 
 

38. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho upāli lekhaṃ 
sikkhissati, aṅguliyo dukkhā bhavissanti. Sace kho upāli gaṇanaṃ sikkheyya, 
evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā ”ti.  
 
 

39. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho upāli gaṇanaṃ 
sikkhissati, urassa dukkho bhavissati. Sace kho upāli rūpaṃ sikkheyya, evaṃ 
kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā ”ti.  
 
 

40. Atha kho upālissa mātāpitunnaṃ etadahosi: “Sace kho upāli rūpaṃ 
sikkhissati, akkhīni dukkhā bhavissanti. Ime kho samaṇā sakyaputtiyā 
sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā nivātesu sayanesu sayanti. 
Sace kho upāli samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyya, evaṃ kho upāli 
amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyā ”ti.  
 
 

41. Assosi kho upāli dārako mātāpitunnaṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha 
kho upāli dārako yena te dārakā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te dārake 
etadavoca: “Etha mayaṃ ayyā samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajissāmā ”ti.  
 
 

42. Atha kho te dārakā ekamekassa mātāpitare upasaṅkamitvā 
etadavocuṃ: “Anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Atha 
kho tesaṃ dārakānaṃ mātāpitaro “Sabbepi ’me dārakā samānacchandā 
kalyāṇādhippāyā ”ti anujāniṃsu. Te bhikkhū upasaṅkamitvā pabbajjaṃ 
yāciṃsu. Te bhikkhū pabbājesuṃ upasampādesuṃ. Te rattiyā paccūsa-
samayaṃ paccuṭṭhāya rodanti: “Yāguṃ detha, bhattaṃ detha, khādanīyaṃ 
dethā ”ti.  
 
 

43. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Āgametha āvuso yāva1 vibhāyati. Sace yāgu 
bhavissati pivissatha. Sace bhattaṃ bhavissati bhuñjissatha. Sace 
khādanīyaṃ bhavissati khādissatha. No ce bhavissati yāgu vā2 bhattaṃ vā 
khādanīyaṃ vā piṇḍāya caritvā bhuñjissathā ”ti.  

  
                                                   
1 yāva ratti - Ma.      2 yāguṃ vā - Avi, Tovi. 
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36. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có nhóm mười bảy thiếu niên 
là bạn bè. Thiếu niên Upāli là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upāli đã 
khởi ý điều này: “Có phương kế gì để sau khi chúng ta từ trần, Upāli có thể 
sống thoải mái và không bị cực nhọc?”  
 
 

37. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli có thể học chữ 
viết, như thế sau khi chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị 
cực nhọc.”  
 
 

38. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học chữ viết thì 
các ngón tay sẽ bị đau. Nếu Upāli có thể học tính toán, như thế sau khi chúng 
ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.”  
 
 

39. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học tính toán thì 
ngực sẽ bị đau. Nếu Upāli có thể học hội họa, như thế sau khi chúng ta từ 
trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.”  
 
 

40. Rồi cha mẹ của Upāli đã khởi ý điều này: “Nếu Upāli học hội họa thì 
các con mắt sẽ bị đau. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, 
có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, nếu Upāli có thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như thế 
sau khi chúng ta từ trần Upāli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.”  
 
 

41. Thiếu niên Upāli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi ấy của cha 
mẹ. Sau đó, thiếu niên Upāli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến 
đã nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đi. Chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử.”  
 
 

42. Sau đó, những thiếu niên ấy từng người một đã đi đến gặp cha mẹ của 
mình và đã nói điều này: - “Hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có ước muốn giống nhau, có ý định tốt đẹp” nên đã chấp thuận. 
Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho 
chúng xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ấy, trong đêm vào 
lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức 
ăn, hãy cho vật nhai.”  
 
 

43. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời 
sáng, nếu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có thức ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu 
có vật nhai thì các đệ sẽ nhai; còn nếu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật 
nhai, thì các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.”  
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44. Evampi kho te bhikkhū bhikkhūhi vuccamānā rodanteva:1 “Yāguṃ 
detha, bhattaṃ detha, khādanīyaṃ dethā ”ti, senāsanaṃ ūhadantipi 
ummihantipi.  
 
 

45. Assosi kho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya dāraka-
saddaṃ, sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kinnu kho so ānanda 
dārakasaddo ”ti?  
 
 

46. Atha kho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Saccaṃ 
kira bhikkhave, bhikkhū jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma te 
bhikkhave, moghapurisā jānaṃ ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampā-
dessanti? Ūnavīsativasso bhikkhave, puggalo akkhamo hoti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya, ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ, 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannaṃ sārīrikānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ anadhivāsakajātiko hoti.  
 
 

47. Vīsativasso ca kho bhikkhave,2 puggalo khamo hoti sītassa uṇhassa 
jighacchāya pipāsāya, ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ, 
duruttānaṃ durāgatānaṃ vacanapathānaṃ uppannaṃ sārīrikānaṃ 
vedanānaṃ dukkhānaṃ tippānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ 
amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ adhivāsakajātiko hoti. Netaṃ bhikkhave, 
appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, jānaṃ ūnavīsativasso puggalo 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya yathādhammo kāretabbo ”ti.  
 
 

48. Tena kho pana samayena aññataraṃ kulaṃ ahivātakarogena 
kālakataṃ hoti. Tassa pitāputtakā sesā honti. Te bhikkhūsu pabbajitvā ekato 
piṇḍāya caranti. Atha kho so dārako pituno bhikkhāya dinnāya upadhāvitvā 
etadavoca: “Mayhampi tāta, dehi. Mayhampi tāta, dehī ”ti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Abrahmacārino ime samaṇā sakyaputtiyā. 
Ayaṃ3 dārako bhikkhuniyā jāto ”ti.  
 
 

49. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, ūnapaṇṇarasavasso dārako pabbājetabbo. Yo 
pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 rodantiyeva - Ma.     
2 vīsativasso va kho bhikkhave - Ma;      3 ayampi - Ma. 
  vīsativasso kho bhikkhave - PTS; vīsativasso ca bhikkhave - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 
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44. Trong khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, các tỳ khưu (thiếu niên) 
ấy vẫn khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai,” rồi đại 
tiện tiểu tiện ở chỗ nằm ngồi.  
 
 

45. Đức Thế Tôn, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã nghe 
tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này 
Ānanda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy?”  
 
 

46. Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người 
chưa đến hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi? 
Này các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi.  
 
 

47. Này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nắng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi, trong khi biết, không nên cho tu 
lên bậc trên; vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo Pháp.”1 
 
 

48. Vào lúc bấy giờ, có gia đình nọ bị chết bởi bịnh dịch hạch. Người cha 
và người con trai của gia đình ấy là (những người) còn sót lại. Họ đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu rồi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy, lúc đồ ăn khất thực 
được bố thí đến người cha, đứa trẻ ấy đã chạy lại gần và nói điều này: - “Cha 
yêu quý, hãy cho con với. Cha yêu quý, hãy cho con với.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những Sa-môn Thích tử này không có Phạm 
hạnh. Đứa trẻ này đã được sanh ra bởi tỳ khưu ni.”  
 
 

49. 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, đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia; vị nào cho xuất 
gia thì phạm tội dukkaṭa.”  

                                                   
1 Liên quan đến tội pācittiya 65 về cho tu lên bậc trên người kém hai mươi tuổi (ND). 
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50. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa upaṭṭhākakulaṃ 
saddhaṃ pasannaṃ ahivātakarogena kālakataṃ hoti. Dve ca dārakā sesā 
honti. Te porāṇakena āciṇṇakappena bhikkhū passitvā upadhāvanti. 
Bhikkhū apasādenti. Te bhikkhūhi apasādiyamānā rodanti.  
 
 

51. Atha kho āyasmato ānandassa etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na 
ūnapaṇṇarasavasso dārako pabbājetabbo ’ti. Ime ca dārakā ūnapaṇṇarasa-
vassā. Kena nu kho upāyena ime dārakā na vinasseyyun ”ti? Atha kho 
āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Ussahanti pana te ānanda, 
dārakā kāke uḍḍāpetun ”ti?1 “Ussahanti bhagavā ”ti. Atha kho bhagavā 
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, ūnapaṇṇarasavassaṃ dārakaṃ 
kākuḍḍepakaṃ2 pabbājetun ”ti.  
 
 

52. Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa dve 
sāmaṇerā honti kaṇṭako ca mahāko ca. Te aññamaññaṃ dūsesuṃ. Bhikkhū 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma sāmaṇerā evarūpaṃ 
anācāraṃ ācarissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
ekena dve sāmaṇerā upaṭṭhāpetabbā. Yo upaṭṭhāpeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

53. Tena kho pana samayena bhagavā tattheva rājagahe vassaṃ vasi 
tattha hemantaṃ tattha gimhaṃ. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Āhundarikā samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ disā andhakārā, na imesaṃ disā 
pakkhāyantī ”ti.  
 
 

54. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: 
“Gacchānanda, avāpuraṇaṃ3 ādāya anupariveṇiyaṃ bhikkhūnaṃ ārocehi: 
‘Icchatāvuso bhagavā dakkhiṇāgiriṃ cārikaṃ pakkamituṃ. Yassāyasmato 
attho, so āgacchatū ’”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā ānando bhagavato 
paṭissutvā4 avāpuraṇaṃ ādāya anupariveṇiyaṃ bhikkhūnaṃ ārocesi: 
“Icchatāvuso bhagavā dakkhiṇāgiriṃ cārikaṃ pakkamituṃ. Yassāyasmato 
attho, so āgacchatū ”ti. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Bhagavatā āvuso ānanda, 
paññattaṃ dasavassāni nissāya vatthuṃ dasavassena nissayaṃ dātuṃ. 
Tattha ca no gantabbaṃ bhavissati, nissayo ca gahetabbo bhavissati. Ittaro 
ca vāso bhavissati. Puna ca paccāgantabbaṃ bhavissati, puna ca nissayo 
gahetabbo bhavissati. Sace amhākaṃ ācariyupajjhāyā gamissanti, mayampi 
gamissāma. No ce amhākaṃ ācariyupajjhāyā gamissanti, mayampi na 
gamissāma. Lahucittakatā no āvuso ānanda, paññāyissatī ”ti.  

                                                   
1 uṭṭepetuṃ - PTS;       2 kākuṭṭepakaṃ - PTS. 
  uḍḍepetun - Syā;      3 apāpuraṇaṃ - PTS. 
   uḍḍahetuṃ - Tovi, Manupa.     4 paṭissuṇitvā - Ma. 
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50. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ có đức tin mộ đạo của đại đức Ānanda 
bị chết bởi bịnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là (những người) còn sót lại. 
Khi nhìn thấy các vị tỳ khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã 
chạy đến gần. Các tỳ khưu đã đuổi (chúng) đi. Trong khi bị các vị tỳ khưu 
đuổi đi, chúng đã khóc.  
 

51. Khi ấy, đại đức Ānanda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia;’ và những đứa trẻ 
này dưới mười lăm tuổi, vậy bằng phương cách gì để những đứa trẻ này 
không thể bị tiêu hoại đây?” Sau đó, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này Ānanda, những đứa trẻ ấy có khả năng để đuổi các con 
quạ bay đi không?” - “Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng.” 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 xuất gia đứa trẻ dưới mười lăm tuổi là 
trẻ (có thể) đuổi được quạ.”  
 

52. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya có hai sa di là 
Kaṇṭaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tồi bại với nhau. Các vị tỳ khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các sa di lại thực hành điều sai trái có 
hình thức như thế ấy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, một vị không nên để cho hai sa di phục vụ; vị nào để cho phục vụ thì 
phạm tội dukkaṭa.”  
 

53. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ở ngay tại nơi ấy trong 
thành Rājagaha, mùa lạnh ở tại nơi ấy, mùa nóng ở tại nơi ấy. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các hướng đi của các Sa-môn Thích tử 
bị tắt nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa.” 
 

54. 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. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, hãy đi, cầm lấy chìa 
khóa, và thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy phòng rằng: ‘Này các đại đức, 
đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở đến núi Dakkhiṇāgiri.1 Đại đức nào có ý 
thích thì hãy đi.’” - “Bạch Thế Tôn, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại 
đức Ānanda đã cầm lấy chìa khóa và đã thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy 
phòng rằng: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn ra đi du hành đến núi 
Dakkhiṇāgiri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi.” Các vị tỳ khưu đã nói như 
vầy: - “Này đại đức Ānanda, đức Thế Tôn đã quy định là sống nương nhờ 
mười năm, vị mười năm được cho nương nhờ. Và (nếu) chúng tôi đi đến nơi 
ấy thì sự nương nhờ sẽ cần được xác định (ở nơi ấy). Và việc cư trú sẽ là ngắn 
ngủi và sẽ quay trở về lại, rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các 
thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi, nếu 
các thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ không đi thì chúng tôi cũng 
sẽ không đi. Này đại đức Ānanda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết 
ở chúng tôi.”  

                                                   
1 Dakkhiṇāgiri nghĩa là ‘ngọn núi ở phía Nam.’ Tuy nhiên, ở phía nam của thành Rājagaha 
có ngọn núi tên là Dakkhiṇāgiri, vì là địa danh cho nên giữ nguyên không dịch (ND). 
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55. Atha kho bhagavā ogaṇena bhikkhusaṅghena dakkhiṇāgiriṃ cārikaṃ 
pakkāmi. Atha kho bhagavā dakkhiṇāgirismiṃ yathābhirattaṃ viharitvā 
punadeva rājagahaṃ paccāgañchi. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ 
āmantesi: “Kinnu kho ānanda tathāgato ogaṇena bhikkhusaṅghena 
dakkhiṇāgiriṃ cārikaṃ pakkanto ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, vyattena 
bhikkhunā paṭibalena pañca vassāni nissāya vatthuṃ avyattena yāvajīvaṃ.  
 
 
 

56. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissittena 
vatthabbaṃ: Na asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, na asekhena 
samādhikkhandhena samannāgato hoti, na asekhena paññākkhandhena 
samannāgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti, na 
asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ.  
 
 
 

57. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, asekhena 
samādhikkhandhena samannāgato hoti, asekhena paññākkhandhena 
samannāgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti, 
asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

58. Aparehipi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottāpī hoti, kusīto 
hoti, muṭṭhassati hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

59. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ: Saddho hoti, hirimā hoti, ottāpī hoti, āraddhaviriyo hoti, 
upaṭṭhitasati hoti. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

60. Aparehipi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Adhisīle sīlavipanno hoti, ajjhācāre ācāravipanno 
hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, appassuto hoti, duppañño hoti. Imehi 
kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ.  
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55. Sau đó, đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến núi Dakkhiṇāgiri với hội 
chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi. Sau đó, khi đã ngự tại núi Dakkhiṇāgiri 
theo như ý thích, đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rājagaha. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, vì sao Như Lai đã ra đi 
du hành đến núi Dakkhiṇāgiri với hội chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi?” 
Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực 
sống nương nhờ năm năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời.  
 
 
 

56. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 
 
 
 

57. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không 
nương nhờ. 
 
 
 

58. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), 
không có sự ghê sợ (tội lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 
 
 
 

59. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực 
tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này được sống không nương nhờ. 
 
 
 

60. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này không nên sống không nương nhờ. 
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61. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Na adhisīle sīlavipanno hoti, na ajjhācāre ācāravipanno hoti, na 
atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, bahussuto hoti, paññavā hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 
 
 
 

62. Aparehipi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Āpattiṃ na jānāti, anāpattiṃ na jānāti, lahukaṃ 
āpattiṃ na jānāti, garukaṃ āpattiṃ na jānāti, ubhayāni kho panassa 
pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti na suvibhattāni na suppavattīni 
na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ. 
 
 
 
 
 
 

63. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, 
garukaṃ āpattiṃ jānāti, ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena 
svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso 
anubyañjanaso. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ. 
 
 
 
 
 
 

64. Aparehipi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Āpattiṃ na jānāti, anāpattiṃ na jānāti, lahukaṃ 
āpattiṃ na jānāti, garukaṃ āpattiṃ na janāti, ūnapañcavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ. 
 
 
 
 
 

65. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, 
garukaṃ āpattiṃ janāti, pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ. 
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61. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến 
thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ.  
 
 
 
 
 

62. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha không khéo được truyền 
thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm 
lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 
 
 
 
 
 

63. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, đối với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ 
giới bổn Pātimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được 
phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng 
phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống 
không nương nhờ. 
 
 
 
 
 

64. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
sống không nương nhờ. 
 
 
 
 
 

65. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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66. Chahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ: Na asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, na asekhena 
samādhikkhandhena samannāgato hoti, na asekhena paññākkhandhena 
samannāgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti, na 
asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti, ūnadasavasso 
hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

67. Chahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti, asekhena 
samādhikkhandhena samannāgato hoti, asekhena paññākkhandhena 
samannāgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannāgato hoti, 
asekhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena samannāgato hoti, pañcavasso vā 
hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

68. Aparehipi bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottāpī hoti, kusīto 
hoti, muṭṭhassati hoti, ūnapañcavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, 
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

69. Chahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Saddho hoti, hirimā hoti, ottāpī hoti, āraddhaviriyo hoti, 
uppaṭṭhitasati hoti, pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho 
bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

70. Aparehipi bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Adhisīle sīlavipanno hoti, ajjhācāre ācāravipanno 
hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, appassuto hoti, duppañño hoti, 
ūnapañcavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.  
 
 
 

71. Chahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Na adhisīle sīlavipanno hoti, na ajjhācāre ācāravipanno hoti, na 
atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, bahussuto hoti, paññavā hoti, pañcavasso vā 
hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.  
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66. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ năm năm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 
 
 

 
67. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương 

nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 
 
 

 
68. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 

không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), 
không có sự ghê sợ (tội lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ năm 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ. 
 
 

 
69. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 

nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực 
tinh tấn, có niệm được thiết lập, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 
 
 

 
70. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 

không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 
 
 

 
71. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương nhờ: 

Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ, được năm năm hoặc hơn năm năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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72. Aparehipi bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 
anissitena vatthabbaṃ: Āpattiṃ na jānāti, anāpattiṃ na jānāti, lahukaṃ 
āpattiṃ na jānāti, garukaṃ āpattiṃ na jānāti, ubhayāni kho panassa 
pātimokkhāni vitthārena na svāgatāni honti na suvibhattāni na suppavattīni 
na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso, ūnapañcavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena 
vatthabbaṃ. 
 
 
 

73. Chahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena 
vatthabbaṃ: Āpattiṃ jānāti, anāpattiṃ jānāti, lahukaṃ āpattiṃ jānāti, 
garukaṃ āpattiṃ jānāti, ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena 
svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso 
anubyañjanaso, pañca vasso vā hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho 
bhikkhave, chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabban ”ti.  
 
 

Abhayūvarabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

***** 
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72. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, đối 
với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pātimokkha không khéo 
được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo 
thuộc nằm lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này 
không nên sống không nương nhờ. 
 

73. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn 
Pātimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu 
yếu tố này được sống không nương nhờ.”  
 
 

Dứt tụng phẩm ‘Không Phải Lo Sợ’ là thứ tám.  
 

***** 
 




