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1. Tena kho pana samayena bhikkhū anupajjhāyakaṃ upasampādenti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, anupajjhāyako 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (1)  

 
2. Tena kho pana samayena bhikkhū saṅghena upajjhāyena 

upasampādenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, saṅghena 
upajjhāyena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. 
(2)  
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhū gaṇena upajjhāyena upasampādenti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, gaṇena upajjhāyena 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (3)  

 
4. Tena kho pana samayena bhikkhū paṇḍakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― theyyasaṃvāsakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― titthiyapakkantakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― tiracchānagatūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― mātughātakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― pitughātakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― arahantaghātakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― bhikkhunīdūsakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― saṅghabhedakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― lohituppādakūpajjhāyena upasampādenti.  
―pe― ubhatobyañjanakūpajjhāyena upasampādenti.  

 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
5. “Na bhikkhave, paṇḍakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na1 theyyasaṃvāsakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na titthiyapakkantakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
na tiracchānagatūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na mātughātakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na pitughātakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na arahantaghātakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na bhikkhunīdūsakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na saṅghabhedakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na lohituppādakūpajjhāyena upasampādetabbo. ―pe―  
Na ubhatobyañjanakūpajjhāyena upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, 

āpatti dukkaṭassā ”ti. (4-14)  

 
6. Tena kho pana samayena bhikkhū apattakaṃ upasampādenti. 

Hatthesu piṇḍāya caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
apattako upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (15)  

                                                   
1 na bhikkhave - Ma. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukkaṭa.” (1) 
 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukkaṭa.” (2) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc 
ba vị tỳ khưu) là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc ba vị tỳ khưu) 
là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (3) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) là 
thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là 
thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. ―(như 
trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu 
lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ 
chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ làm 
chảy máu (đức Phật) là thầy tế độ. ―(như trên)― cho tu lên bậc trên với kẻ 
lưỡng căn là thầy tế độ.  
 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
 

5. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
đã đi theo ngoại đạo là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc 
trên với loài thú là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ giết cha là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
giết A-la-hán là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ làm nhơ tỳ khưu ni là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu lên bậc 
trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. ―(như trên)― Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm chảy máu (đức Phật) là thầy tế độ. ―(như trên)― 
Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tế độ; vị nào cho tu 
lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (4-14) 
 

6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có bình 
bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có 
bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (15)  
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7. Tena kho pana samayena bhikkhū acīvarakaṃ upasampādenti. Naggā 
piṇḍāya caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi titthiyā 
”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, acīvarako 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (16)  
 

 
8. Tena kho pana samayena bhikkhū apattacīvarakaṃ upasampādenti. 

Naggā hatthesu piṇḍāya caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
apattacīvarako upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. 
(17)  
 

 
9. Tena kho pana samayena bhikkhū yācitakena pattena upasampādenti. 

Upasampanne pattaṃ paṭiharanti. Hatthesu piṇḍāya caranti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, yācitakena pattena upasampādetabbo. Yo 
upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (18)  
 

 
10. Tena kho pana samayena bhikkhū yācitakena cīvarena1 upasam-

pādenti. Upasampanne cīvaraṃ paṭiharanti. Naggā piṇḍāya caranti. 
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti. “Seyyathāpi titthiyā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, yācitakena cīvarena 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (19)  
 

 
11. Tena kho pana samayena bhikkhū yācitakena pattacīvarena upasam-

pādenti. Upasampanne pattacīvaraṃ paṭiharanti. Naggā hatthesu piṇḍāya 
caranti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti. “Seyyathāpi titthiyā ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, yācitakena pattacīvarena 
upasampādetabbo. Yo upasampādeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (20)  
 
 

Na upasampādetabbavīsativāraṃ2 niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

 
 

                                                   
1 cīvarakena - Manupa, Tovi.   2 na apasampādetabbekavīsativāro - Ma. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (16)  
 

8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y và 
bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên 
người không có y và bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkaṭa.” (17) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với bình bát (mượn) 
của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại 
bình bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình 
bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (18) 
 

10. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y (mượn) của 
người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn; vị nào 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkaṭa.” (19) 
 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y và bình bát 
(mượn) của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các 
vị trả lại y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu 
lên bậc trên với y và bình bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkaṭa.” (20) 
 
 

Dứt hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhū hatthacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― 
pādacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― hatthapādacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― 
kaṇṇacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― nāsacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― 
kaṇṇanāsacchinnaṃ pabbājenti. ―pe― aṅgulicchinnaṃ pabbājenti. ―pe― 
aḷacchinnaṃ pabbajenti. ―pe― kaṇḍaracchinnaṃ pabbājenti. ―pe― 
phaṇahatthakaṃ pabbājenti. ―pe― khujjaṃ pabbājenti. ―pe― vāmanaṃ 
pabbājenti. ―pe― galagaṇḍiṃ1 pabbājenti. ―pe― lakkhaṇāhataṃ 
pabbājenti. ―pe― kasāhataṃ pabbājenti. ―pe― likhitakaṃ2 pabbājenti 
―pe― sīpadiṃ pabbājenti. ―pe― pāparogiṃ pabbājenti. ―pe― 
parisadūsakaṃ pabbājenti. ―pe― kāṇaṃ pabbājenti. ―pe― kuṇiṃ 
pabbājenti. ―pe― khañjaṃ pabbājenti. ―pe― pakkhahataṃ pabbājenti. 
―pe― chinniriyāpathaṃ pabbājenti. ―pe― jarādubbalaṃ pabbājenti. ―pe― 
andhaṃ pabbājenti. ―pe― mūgaṃ pabbājenti. ―pe― badhiraṃ pabbājenti. 
―pe― andhamūgaṃ pabbājenti. ―pe― andhabadhiraṃ pabbājenti. ―pe― 
mūgabadhiraṃ pabbājenti. ―pe― andhamūgabadhiraṃ pabbājenti.  
 
 
 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

2. “Na bhikkhave, hatthacchinno pabbājetabbo. ―pe― Na pādacchinno 
pabbājetabbo. ―pe― Na hatthapādacchinno pabbājetabbo. ―pe― Na 
kaṇṇacchinno pabbājetabbo. ―pe― Na nāsacchinto pabbājetabbo. ―pe― Na 
kaṇṇanāsacchinno pabbājetabbo. ―pe― Na aṅgulicchinno pabbājetabbo. 
―pe― Na aḷacchinno pabbājetabbo. ―pe― Na kaṇḍaracchinno 
pabbājetabbo. ―pe― Na phaṇahatthako pabbājetabbo. ―pe― Na khujjo 
pabbājetabbo. ―pe― Na vāmano pabbājetabbo. ―pe― Na galagaṇḍi 
pabbājetabbo. ―pe― Na lakkhaṇāhato pabbājetabbo. ―pe― Na kasāhato 
pabbājetabbo. ―pe― Na likhitako pabbājetabbo. ―pe― Na sīpadī 
pabbājetabbo. ―pe― Na pāparogī pabbājetabbo ―pe― Na parisadūsako 
pabbājetabbo. ―pe― Na kāṇo pabbājetabbo. ―pe― Na kuṇī pabbājetabbo. 
―pe― Na khañjo pabbājetabbo. ―pe― Na pakkhahato pabbājetabbo. ―pe― 
Na chinniriyāpatho pabbājetabbo. ―pe― Na jarādubbalo pabbājetabbo. 
―pe― Na andho pabbājetabbo. ―pe― Na mūgo pabbājetabbo. ―pe― Na 
badhiro pabbājetabbo. ―pe― Na andhamūgo pabbājetabbo. ―pe― Na 
andhabadhiro pabbājetabbo. ―pe― Na mūgabadhiro pabbājetabbo. ―pe― 
Na andhamūgabadhiro pabbājetabbo. Yo pabbājeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

Napabbājetabbadvattiṃsavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Dāyajjabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 galagaṇḍikaṃ - Syā.     2 likhitaṃ - Japu, Manupa, Tovi. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
―(như trên)― cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... cho người bị đứt cánh 
tay và bàn chân xuất gia. ... cho người bị sứt tai xuất gia. ... cho người bị sứt 
mũi xuất gia. ... cho người bị sứt tai và mũi xuất gia. ... cho người bị đứt ngón 
tay xuất gia. ... cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... cho người bị đứt gân 
chân xuất gia. ... cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi xuất gia. ... 
cho người gù lưng xuất gia. ... cho người lùn tịt xuất gia. ... cho người có bướu 
cổ xuất gia. ... cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... cho người bị xử 
hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... cho người bị cáo thị tầm nã xuất gia. ... 
cho người phù chân voi xuất gia. ... cho người có bệnh trầm trọng xuất gia. ... 
cho người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... cho người chột mắt xuất gia. ... cho 
người có tứ chi bị co rút xuất gia. ... cho người què xuất gia. ... cho người bị 
liệt nửa thân xuất gia. ... cho người đi khập khiễng xuất gia. ... cho người già 
yếu xuất gia. ... cho người mù xuất gia. ... cho người câm xuất gia. ... cho 
người điếc xuất gia. ... cho người mù và câm xuất gia. ... cho người mù và điếc 
xuất gia. ... cho người câm và điếc xuất gia. ... cho người mù câm điếc xuất 
gia.  
 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
 

2. - “Này các tỳ khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
―(như trên)― Không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... Không nên 
cho người bị đứt cánh tay và bàn chân xuất gia. ... Không nên cho người sứt 
tai xuất gia. ... Không nên cho người bị sứt mũi xuất gia. ... Không nên cho 
người bị sứt tai và mũi xuất gia. ... Không nên cho người bị đứt ngón tay xuất 
gia. ... Không nên cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... Không nên cho 
người bị đứt gân chân xuất gia. ... Không nên cho người có bàn tay dính liền 
giống cánh dơi xuất gia. ... Không nên cho người gù lưng xuất gia. ... Không 
nên cho người lùn tịt xuất gia. ... Không nên cho người có bướu cổ xuất gia. ... 
Không nên cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... Không nên cho 
người bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... Không nên cho người bị cáo 
thị tầm nã xuất gia. ... Không nên cho người phù chân voi xuất gia. ... Không 
nên cho người có bệnh trầm trọng kinh niên xuất gia. ... Không nên cho 
người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... Không nên cho người chột mắt xuất gia. ... 
Không nên cho người có tứ chi bị co rút xuất gia. ... Không nên cho người què 
xuất gia. ... Không nên cho người bị liệt nửa thân xuất gia. ... Không nên cho 
người đi khập khiễng xuất gia. ... Không nên cho người già yếu xuất gia. ... 
Không nên cho người mù xuất gia. ... Không nên cho người câm xuất gia. ... 
Không nên cho người điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù và câm xuất 
gia. ... Không nên cho người mù và điếc xuất gia. ... Không nên cho người 
câm và điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù câm điếc xuất gia; vị nào 
cho xuất gia thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

Dứt ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia. 
 

Dứt tụng phẩm ‘Phần Thừa Kế’ là thứ chín. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū alajjīnaṃ nissayaṃ 
denti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, alajjīnaṃ nissayo 
dātabbo. Yo dadeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhū alajjīnaṃ nissāya vasanti. Tepi na cirasseva alajjino honti 
pāpabhikkhū.1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, alajjīnaṃ 
nissāya vatthabbaṃ. Yo vaseyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
2. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na alajjīnaṃ 

nissayo dātabbo. Na alajjīnaṃ nissāya vatthabban ’ti. Kathannu kho mayaṃ 
jāneyyāma lajjī vā alajjī vā2 ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, catūhapañcāhaṃ āgametuṃ yāva bhikkhu-
sabhāgataṃ3 jānāmī ”ti.  

 
3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu janapadesu4 

addhānamaggapaṭipanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: 
“Bhagavatā paññattaṃ ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahañcamhi 
nissayakaraṇīyo addhānamaggapaṭipanno. Kathannu kho mayā 
paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, addhānamaggapaṭipannena bhikkhunā nissayaṃ alabhamānena 
anissitena vatthun ”ti.  

 
4. Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapadesu 

addhānamaggapaṭipannā honti. Te aññataraṃ āvāsaṃ upagacchiṃsu. 
Tattha eko bhikkhu gilāno hoti. Atha kho tassa gilānassa bhikkhuno 
etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahañcamhi 
nissayakaraṇīyo gilāno. Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gilānena bhikkhunā 
nissayaṃ alabhamānena anissitena vatthun ”ti.  

 
5. Atha kho tassa gilānupaṭṭhākassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā 

paññattaṃ ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahañcamhi nissayakaraṇīyo. 
Ayañca bhikkhu gilāno. Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gilānupaṭṭhākena bhikkhunā 
nissayaṃ alabhamānena yāciyamānena anissitena vatthun ”ti.  

 
6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. Tassa ca 

tasmiṃ senāsane phāsu hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: 
“Bhagavatā paññattaṃ ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahañcamhi 
nissayakaraṇīyo araññe viharāmi. Mayhañca imasmiṃ senāsane phāsu hoti. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 pāpakā bhikkhū - Ma.  
2 lajjiṃ vā alajjiṃ vā - Ma, Syā, PTS.    4 janapade - Ma.  
3 bhikkhūnaṃ sabhāgataṃ - Avi, Japu.    5 tadā tassa nissāya - Ma. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ban cho sự nương nhờ đến 
những vị không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ; 
vị nào ban cho thì phạm tội dukkaṭa.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống (với 
pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ. Chẳng bao lâu sau, các vị ấy 
cũng trở thành các tỳ khưu ác xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sống (với pháp) nương nhờ 
vào những vị không có liêm sỉ; vị nào sống thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm sỉ 
và không nên sống (với pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ,’ vậy 
làm thế nào chúng ta biết được (vị nào) là có liêm sỉ hoặc không có liêm sỉ?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
chờ đợi bốn năm ngày đến khi (xác định rằng): “Ta biết được bản chất của vị 
tỳ khưu.”  
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng 
đang du hành đường xa, 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 vị tỳ khưu đang 
du hành đường xa trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ.”  
 

4. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Họ đã đi đến gần trú xứ nọ. Tại đó, một vị tỳ khưu đã bị lâm bệnh. Khi ấy, vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng bị 
bệnh, 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 vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ.”  
 

5. Khi ấy, vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự 
nương nhờ nhưng vị tỳ khưu này thì bị bệnh, 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 vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh trong khi không đạt được sự nương nhờ 
thì được sống không nương nhờ (dầu) được yêu cầu.”1  
 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trú ngụ ở rừng. Và ở chỗ trú ngụ ấy có 
được sự thoải mái cho vị ấy (trong việc tiến tu). Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi 
ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên sống không nương 
nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng ta trú ngụ ở trong rừng. Và ở chỗ 
trú ngụ này có được sự thoải mái cho ta (trong việc tiến tu), vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

                                                   
1 Được vị bị bệnh yêu cầu là hãy sống nương nhờ vào vị ấy (VinA. v, 1032). 
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“Anujānāmi bhikkhave, āraññakena bhikkhunā phāsuvihāraṃ 
sallakkhentena nissayaṃ alabhamānena anissitena vatthuṃ. Yadā patirūpo 
nissayadāyako āgacchissati, tassa nissāya5 vasissāmī ”ti.  

 
7. Tena kho pana samayena āyasmato mahākassapassa upasampadā-

pekho hoti. Atha kho āyasmā mahākassapo āyasmato ānandassa santike 
dūtaṃ pāhesi: “Āgacchatu ānando, imaṃ anusāvessatū ”ti.1 Āyasmā ānando 
evamāha: “Nāhaṃ ussahāmi therassa nāmaṃ gahetuṃ. Garu me thero ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, gottenapi 
anusāvetun ”ti.  

 
8. Tena kho pana samayena āyasmato mahākassapassa dve upasampadā-

pekhā honti. Te vivadanti: “Ahaṃ paṭhamaṃ upasampajjissāmi. Ahaṃ 
paṭhamaṃ upasampajjissāmī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, dve ekānusāvaṇe2 kātun ”ti.  

 
9. Tena kho pana samayena sambahulānaṃ therānaṃ upasampadāpekhā 

honti. Te vivadanti: “Ahaṃ paṭhamaṃ upasampajjissāmi. Ahaṃ paṭhamaṃ 
upasampajjissāmī ”ti. Therā evamāhaṃsu: “Handa mayaṃ āvuso sabbeva 
ekānusāvaṇe karomā ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, dve tayo ekānusāvaṇe kātuṃ. Tañca kho ekena upajjhāyena na 
tveva nānupajjhāyenā ”ti.  

 
10. Tena kho pana samayena āyasmā kumārakassapo gabbhavīso 

upasampanno hoti.3. Atha kho āyasmato kumārakassapassa etadahosi: 
“Bhagavatā paññattaṃ ‘na ūnavīsativasso puggalo upasampādetabbo ’ti. 
Ahañcamhi gabbhavīso upasampanno. Upasampanno nu khomhi, na nu kho 
upasampanno ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yaṃ bhikkhave, 
mātukucchismiṃ paṭhamaṃ cittaṃ uppannaṃ, paṭhamaṃ viññāṇaṃ 
pātubhūtaṃ, tadupādāya sāvassa jāti. Anujānāmi bhikkhave, gabbhavīsaṃ 
upasampādetun ”ti.  

 
11. Tena kho pana samayena upasampannā dissanti kuṭṭhikāpi gaṇḍikāpi 

kilāsikāpi4 sosikāpi apamārikāpi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, upasampādentena terasa5 antarāyike dhamme 
pucchituṃ. Evañca pana bhikkhave pucchitabbo: ‘Santi te evarūpā ābādhā: 
Kuṭṭhaṃ? Gaṇḍo? Kilāso? Soso? Apamāro? Manussosi? Purisosi? 
Bhujissosi? Anaṇosi? Nasi rājabhaṭo? Anuññātosi mātāpitūhi? Paripuṇṇa-
vīsativassosi? Paripuṇṇaṃ te pattacīvaraṃ? Kinnāmosi? Ko nāmo te 
upajjhāyo ’”ti?  
  

                                                   
1 anussāvessatū ti - Ma; anussāvessatī ti - Sīmu, Syā, PTS.  
2 ekānussāvane - Ma, Syā, PTS; ekānusāvanena - Tovi, Japu, Avi.  
3 ahosi - Ma.   4 kilāsāpi - Tovi, Manupa.  5 tassa - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ở rừng đang quan tâm đến việc 
trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ (nghĩ rằng): “Khi nào có vị ban pháp nương nhờ thích 
đáng đi đến thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy.’” 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahākassapa. Khi ấy, đại đức Mahākassapa đã phái sứ giả đến gặp đại đức 
Ānanda nhắn rằng: “Ānanda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này.” 
Đại đức Ānanda đã nói như vầy: - “Tôi không thể nêu lên tên của ngài trưởng 
lão, ngài trưởng lão là bậc trưởng thượng của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của 
dòng họ.”  
 

8. Vào lúc bấy giờ, có hai người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahākassapa. Họ tranh cãi rằng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện hai (người) trong một lần tuyên ngôn.” 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có những người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị 
trưởng lão. Họ tranh cãi rằng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước tiên.” Các vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng ta hãy thực hiện hết thảy tất cả trong một lần tuyên ngôn đi.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện 
hai hoặc ba (người) trong một lần tuyên ngôn. Và điều ấy là với cùng một 
thầy tế độ chứ không phải với thầy tế độ khác nhau.” 
 

10. Vào lúc bấy giờ, đại đức Kumārakassapa là hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó, đại đức Kumārakassapa đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên cho tu lên bậc trên 
người chưa đủ hai mươi tuổi,’ và ta là hai mươi (tuổi) tính theo thai bào đã 
được tu lên bậc trên, vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu 
lên bậc trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ thì thức đầu tiên đã 
xuất hiện; do điều ấy nên chính thời điểm đó là sự sanh ra của người ấy. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên người hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào.”  
 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị đã tu lên bậc trên được phát hiện là có (liên 
quan đến) bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động 
kinh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi về mười ba pháp chướng 
ngại. Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Ngươi có các bệnh như vầy 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không bị thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của 
đức vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? 
Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?’” 
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12. Tena kho pana samayena bhikkhū ananusiṭṭhe upasampadāpekhe 
antarāyike dhamme pucchanti. Upasampadāpekhā vitthāyanti, maṅkū honti, 
na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, paṭhamaṃ anusāsitvā pacchā antarāyike dhamme pucchitun ”ti. 
Tattheva saṅghamajjhe anusāsanti. Upasampadāpekhā tatheva vitthāyanti, 
maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, ekamantaṃ anusāsitvā saṅghamajjhe antarāyike 
dhamme pucchituṃ. Evañca pana bhikkhave anusāsitabbo: Paṭhamaṃ 
upajjhaṃ gāhāpetabbo. Upajjhaṃ gāhāpetvā pattacīvaraṃ ācikkhitabbaṃ: 
‘Ayaṃ te patto. Ayaṃ saṅghāṭi. Ayaṃ uttarāsaṅgo. Ayaṃ antaravāsako. 
Gaccha amumhi okāse tiṭṭhāhī ’”ti.  
 
 

 
13. Bālā abyattā anusāsanti. Duranusiṭṭhā upasampadāpekhā vitthāyanti, 

maṅkū honti, na sakkonti vissajjetuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Na bhikkhave, bālena avyattena anusāsitabbo. Yo anusāseyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, vyattena bhikkhunā paṭibalena 
anusāsitun ”ti.  
 
 

 
14. Asammatā anusāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 

bhikkhave, asammatena anusāsitabbo. Yo anusāseyya, āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, sammatena anusāsituṃ. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbo: Attanā vā1 attānaṃ sammannitabbaṃ, parena vā paro 
sammannitabbo.  
 
 

 
15. Kathañca attanā vā attānaṃ sammannitabbaṃ? Vyattena bhikkhunā 

paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmo 
itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
ahaṃ itthannāmaṃ anusāseyyan ’ti. Evaṃ attanā vā attānaṃ 
sammannitabbaṃ.  
 
 

 
16. Kathañca2 parena vā paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhunā 

paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmo 
itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
itthannāmo itthannāmaṃ anusāseyyā ’ti. Evaṃ parena vā1. paro 
sammannitabbo.  

  
                                                   
1 attanā va - Sīmu, Syā, PTS. 
2 kathañca pana - Ma.    3 parena - Ma, PTS, Tovi, Japu, Manupa. 
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12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người 
có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các người 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 trước 
rồi hỏi các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ấy, ở giữa 
hội chúng. Như thế ấy, các người 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. 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 và bình bát: ‘Đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây là thượng y, 
đây là y nội. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’” 
 
 
 

13. Các vị (tỳ khưu) ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Những người 
có ý muốn tu lên bậc trên do được giảng dạy tồi nên đã 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, vị (tỳ khưu) ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên giảng 
dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.”  
 
 
 

14. Những vị (tỳ khưu) chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không 
nên giảng dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép giảng dạy đối với vị 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.  
 
 
 

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

16. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên 
với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên 
(như vầy) sẽ giảng dạy cho người tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chỉ 
định cho người khác.  
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17. Tena sammatena bhikkhunā upasampadāpekho upasaṅkamitvā 
evamassa vacanīyo: “Suṇāsi itthannāma, ayaṃ te saccakālo, bhūtakālo. Yaṃ 
jātaṃ taṃ saṅghamajjhe pucchante santaṃ atthī ti vattabbaṃ, asantaṃ 
natthī ti vattabbaṃ. Mā kho vitthāsi. Mā kho maṅku ahosi. Evaṃ taṃ 
pucchissanti: Santi te evarūpā ābādhā: Kuṭṭhaṃ? Gaṇḍo? Kilāso? Soso? 
Apamāro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Anaṇosi? Nasi rājabhaṭo? 
Anuññātosi mātāpitūhi? Paripuṇṇavīsativassosi? Paripuṇṇaṃ te patta-
cīvaraṃ? Kinnāmosi? Ko nāmo te upajjhāyo ”ti?  
 
 

 
18. Ekato āgacchanti. “Na bhikkhave, ekato āgantabbaṃ. Anusāsakena 

paṭhamataraṃ āgantvā saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

 
19. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmo itthannāmassa āyasmato 

upasampadāpekho. Anusiṭṭho so mayā. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
itthannāmo āgaccheyyā ”ti. “Āgacchāhī ”ti vattabbo.  
 
 

 
20. Ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā bhikkhūnaṃ pāde vandāpetvā 

ukkuṭikaṃ nisīdāpetvā añjaliṃ paggaṇhāpetvā upasampadaṃ yācāpetabbo:  
 
 

 
21. “Saṅghaṃ bhante, upasampadaṃ yācāmi. Ullumpatu maṃ bhante, 

saṅgho anukampaṃ upādāya. Dutiyampi bhante, saṅghaṃ upasampadaṃ 
yācāmi. Ullumpatu maṃ bhante, saṅgho anukampaṃ upādāya. Tatiyampi 
bhante, saṅghaṃ upasampadaṃ yācāmi. Ullumpatu maṃ bhante, saṅgho 
anukampaṃ upādāyā ”ti.  
 
 

 
22. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: “Suṇātu me 

bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadā-
pekho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ itthannāmaṃ antarāyike dhamme 
puccheyyan ”ti. “Suṇāsi itthannāma, ayaṃ te saccakālo, bhūtakālo. Yaṃ 
jātaṃ taṃ pucchāmi. Santaṃ atthī ti vattabbaṃ, asantaṃ natthī ti 
vattabbaṃ. Santi te evarūpā ābādhā: Kuṭṭhaṃ? Gaṇḍo? Kilāso? Soso? 
Apamāro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Anaṇosi? Nasi rājabhaṭo? 
Anuññātosi mātāpitūhi? Paripuṇṇavīsativassosi? Paripuṇṇaṃ te patta-
cīvaraṃ? Kinnāmosi? Ko nāmo te upajjhāyo ”ti?  
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17. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy nên đi đến gần người có ý muốn tu lên 
bậc trên và nên nói như vầy: “Này người tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối 
với ngươi, 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 ngươi như vầy: ‘Ngươi có các bệnh như thế này 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức 
vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi 
có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?” 

 
18. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Này các tỳ khưu, không nên đi đến 

chung (cùng một lúc). Vị giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội 
chúng:  

 
19. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) 

có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho 
người ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, thì người tên (như vầy) 
có thể đi đến.” Và nên nói rằng: “Ngươi hãy đi đến.” 

 
20. Nên bảo (người 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:  

 
21. “Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các 

ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ 
nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội 
chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.”  

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

lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi người tên (như vầy) về các pháp chướng ngại.” 
“Này người tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với ngươi, 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.’ Ngươi có các bệnh như thế này không: Bệnh 
cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Ngươi là 
loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do (không phải nô 
lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức vua? Ngươi đã 
được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi có đầy đủ y bát 
không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?” 
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23. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: “Suṇātu me 
bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadā-
pekho, parisuddho antarāyikehi dhammehi, paripuṇṇassa pattacīvaraṃ. 
Itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati itthannāmena upajjhāyena. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ upasampādeyya itthannāmena 
upajjhāyena. Esā ñatti.  
 
 

24. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo itthannāmassa 
āyasmato upasampadāpekho, parisuddho antarāyikehi dhammehi, 
paripuṇṇassa pattacīvaraṃ. Itthannāmo saṅghaṃ upasampadaṃ yācati 
itthannāmena upajjhāyena. Saṅgho itthannāmaṃ upasampādeti 
itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya. 
 
 

25. Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho, parisuddho 
antarāyikehi dhammehi, paripuṇṇassa pattacīvaraṃ. Itthannāmo saṅghaṃ 
upasampadaṃ yācati itthannāmena upajjhāyena. Saṅgho itthannāmaṃ 
upasampādeti itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya. 
 
 

26. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
itthannāmo itthannāmassa āyasmato upasampadāpekho, parisuddho 
antarāyikehi dhammehi, paripuṇṇassa pattacīvaraṃ. Itthannāmo saṅghaṃ 
upasampadaṃ yācati itthannāmena upajjhāyena. Saṅgho itthannāmaṃ 
upasampādeti itthannāmena upajjhāyena. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa upasampadā itthannāmena upajjhāyena, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya. 
 
 

27. Upasampanno saṅghena itthannāmo itthannāmena upajjhāyena. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Upasampadākammaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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23. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy), là người trong sạch về 
các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh 
cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho người tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
 

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

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

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

27. Người tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế 
độ tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Dứt hành sự tu lên bậc trên. 
 

***** 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1             Mahākhandhakaṃ 

 238

1. Tāvadeva chāyā metabbā. Utupamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ. Divasabhāgo 
ācikkhitabbo. Saṅgīti ācikkhitabbā. Cattāro nissayā ācikkhitabbā.  
 
 

2. Piṇḍiyālopabhojanaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 
karaṇīyo. Atirekalābho - saṅghabhattaṃ, uddesabhattaṃ, nimantanaṃ, 
salākabhattaṃ, pakkhikaṃ, uposathikaṃ, pāṭipadikaṃ. (1)  
 
 

3. Paṃsukūlacīvaraṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 
karaṇīyo. Atirekalābho - khomaṃ, kappāsikaṃ koseyyaṃ, kambalaṃ, 
sāṇaṃ, bhaṅgaṃ. (2)  
 
 

4. Rukkhamūlasenāsanaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 
karaṇīyo. Atirekalābho - vihāro, aḍḍhayogo, pāsādo, hammiyaṃ, guhā. (3)  
 
 

5. Pūtimuttabhesajjaṃ nissāya pabbajjā. Tattha te yāvajīvaṃ ussāho 
karaṇīyo. Atirekalābho - sappi, navanītaṃ, telaṃ, madhu, phāṇitan ”ti. (4)  
 

Cattāro nissayā niṭṭhitā.  
 

***** 
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1. 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, bốn pháp nương nhờ nên được chỉ dạy: 
 

2. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là bữa 
ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. (1) 
 

3. Việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ; trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là (y làm bằng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. (2) 
 

4. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây; trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là trú 
xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. (3) 
 

5. Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, đường mía.” (4)  
 

Dứt bốn pháp nương nhờ. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhū aññataraṃ bhikkhuṃ upasampā-
detvā ekakaṃ ohāya pakkamiṃsu. So pacchā ekakova1 āgacchanto 
antarāmagge purāṇadutiyikāya samāgañchi. Sā evamāha: “Kiṃ dāni 
pabbajitosī ”ti?2 “Āma, pabbajitomhī ”ti.3 “Dullabho kho pabbajitānaṃ 
methuno dhammo. Ehi methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. So tassā 
methunaṃ dhammaṃ patisevitvā4 cirena agamāsi. Bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Kissa tvaṃ āvuso, evaṃ ciraṃ akāsī ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, upasampādetvā dutiyaṃ dātuṃ, cattāri ca akaraṇīyāni 
ācikkhituṃ. 

 
2. Upasampannena bhikkhunā methuno dhammo na patisevitabbo 

antamaso tiracchānagatāyapi. Yo bhikkhu methunaṃ dhammaṃ patisevati, 
assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo 
tena sarīrabandhanena jīvituṃ, evameva bhikkhu methunaṃ dhammaṃ 
patisevitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Taṃ te yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ. (1)  

 
3. Upasampannena bhikkhunā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ na ādātabbaṃ 

antamaso tiṇasalākaṃ upādāya. Yo bhikkhu pādaṃ vā pādārahaṃ vā 
atirekapādaṃ vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati, assamaṇo hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathāpi nāma paṇḍupalāso bandhanā pamutto abhabbo 
haritattāya, evameva bhikkhu pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā 
adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Taṃ te 
yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ. (2)  

 
4. Upasampannena bhikkhunā sañcicca pāṇo jīvitā na5 voropetabbo 

antamaso kunthakipillikaṃ upādāya. Yo bhikkhu sañcicca manussa-
viggahaṃ jīvitā voropeti antamaso gabbhapātanaṃ upādāya, assamaṇo hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathāpi nāma puthusilā dvedhā bhinnā appaṭisandhikā 
hoti, evameva bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropetvā 
assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Taṃ te yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ. (3) 

 
5. Upasampannena bhikkhunā uttarimanussadhammo na ullapitabbo 

antamaso ‘suññāgāre abhiramāmī ’ti. Yo bhikkhu pāpiccho icchāpakato 
asantaṃ abhūtaṃ uttarimanussadhammaṃ ullapati jhānaṃ vā vimokkhaṃ 
vā sāmādhiṃ vā samāpattiṃ vā maggaṃ vā phalaṃ vā, assamaṇo hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathāpi nāma tālo matthakacchinno abhabbo puna 
virūḷhiyā, evameva bhikkhu pāpiccho icchāpakato asantaṃ abhūtaṃ 
uttarimanussadhammaṃ ullapitvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Taṃ te 
yāvajīvaṃ akaraṇīyan ”ti. (4)  
 

Cattāri akaraṇīyāni niṭṭhitāni.  
 

***** 

                                                   
1 ekako - Avi, Japu, Manupa.      3 pabbajitomhi - Ma. 
2 pabbajitosi - Avi.   4 paṭisevitvāpacchā - Syā. 5 no - PT S. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi cho tu lên bậc trên vị tỳ khưu nọ 
đã bỏ lại (vị ấy) mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó trong khi đang đi chỉ mỗi một 
mình, giữa đường vị ấy đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vầy: - “Nay 
chàng đã xuất gia rồi sao?” - “Đúng vậy, tôi đã xuất gia.” - “Đối với các vị xuất 
gia việc đôi lứa là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện việc đôi lứa đi.” Vị ấy 
sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta đã đi về trễ. Các vị tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này sư đệ, vì sao sư đệ đã đi về trễ như vậy?” Khi ấy, vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn 
điều không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên: 

2. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên thực hành việc 
đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. Vị tỳ khưu nào thực hành việc đôi lứa thì 
không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như người đàn 
ông đã bị chặt đầu không thể sống với việc gắn lại cái đầu ấy vào thân; tương 
tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời. (1) 

3. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên lấy vật không 
được cho được xem là sự trộm cắp, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. Vị tỳ 
khưu nào lấy vật không được cho là một pāda hoặc tương đương một pāda 
hoặc hơn một pāda được xem là sự trộm cắp thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi cành không thể 
trở lại màu xanh; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi lấy vật không được cho 
là một pāda hoặc tương đương một pāda hoặc hơn một pāda được xem là sự 
trộm cắp thì không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không 
nên làm điều ấy cho đến hết đời. (2) 

4. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên tước đoạt lấy 
mạng sống của chúng sanh một cách cố tình thậm chí có liên quan đến loài 
kiến, mối. Vị tỳ khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một 
cách cố tình thậm chí có liên quan đến việc phá thai thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như tảng đá lớn đã bị vỡ làm hai 
mảnh không gắn liền lại được; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi tước đoạt 
lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình thì không còn là Sa-
môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết 
đời. (3) 

5. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên khoe khoang về 
pháp của bậc thượng nhân thậm chí (nói rằng): ‘Tôi thỏa thích trong ngôi 
nhà trống vắng.’ Vị tỳ khưu nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước 
muốn, rồi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân (mà bản thân) không 
có, không thực chứng, là pháp thiền, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là sự nhập 
định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là Đạo, hoặc là Quả thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ngọn không 
thể đâm chồi lại được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, 
bị thúc đẩy bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân 
(mà bản thân) không có, không thực chứng thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời.” (4) 
 

Dứt bốn điều không nên làm. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āpattiyā adassane 
ukkhittako vibbhami. So puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yāci. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
2. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiyā adassane ukkhittako 

vibbhamati, so puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yācati. So 
evamassa vacanīyo: ‘Passissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ passissāmī ’ti, 
pabbājetabbo. Sacāhaṃ na passissāmī ’ti, na pabbājetabbo. Pabbājetvā 
vattabbo: ‘Passissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ passissāmī ’ti, upasampā-
detabbo. Sacāhaṃ na passissāmī ’ti, na upasampādetabbo. Upasampādetvā 
vattabbo: ‘Passissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ passissāmī ’ti, osāretabbo. 
Sacāhaṃ na passissāmī ’ti, na osāretabbo. Osāretvā vattabbo: ‘Passāhi1 taṃ 
āpattin ’ti. Sace passati, iccetaṃ kusalaṃ; no ce passati, labbhamānāya 
sāmaggiyā puna ukkhipitabbo. Alabbhamānāya sāmaggiyā anāpatti 
sambhoge saṃvāse.  

 
3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiyā appaṭikamme ukkhittako 

vibbhamati, so puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yācati. So 
evamassa vacanīyo: ‘Paṭikarissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ paṭikarissāmī ’ti, 
pabbājetabbo. Sacāhaṃ na paṭikarissāmī ’ti, na pabbājetabbo. Pabbājetvā 
vattabbo: ‘Paṭikarissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ paṭikarissāmī ’ti, 
upasampādetabbo. Sacāhaṃ na paṭikarissāmī ’ti, na upasampādetabbo. 
Upasampādetvā vattabbo: ‘Paṭikarissasi taṃ āpattin ’ti. Sacāhaṃ 
paṭikarissāmī ’ti, osāretabbo. Sacāhaṃ na paṭikarissāmī ’ti, na osāretabbo. 
Osāretvā vattabbo: ‘Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. Sace paṭikaroti, iccetaṃ 
kusalaṃ; no ce paṭikaroti, labbhamānāya sāmaggiyā puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamānāya sāmaggiyā anāpatti sambhoge saṃvāse. 

 
4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 

ukkhittako vibbhamati, so puna paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yācati. 
So evamassa vacanīyo: ‘Paṭinissajissasi taṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. Sacāhaṃ 
paṭinissajissāmī ’ti, pabbājetabbo. Sacāhaṃ na paṭinissajissāmī ’ti, na 
pabbājetabbo. Pabbājetvā vattabbo: ‘Paṭinissajissasi taṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. 
Sacāhaṃ paṭinissajissāmī ’ti, upasampādetabbo. Sacāhaṃ na 
paṭinissajissāmī ’ti, na upasampādetabbo. Upasampādetvā vattabbo: 
‘Paṭinissajissasi taṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. Sacāhaṃ paṭinissajissāmī ’ti, 
osāretabbo. Sacāhaṃ na paṭinissajissāmī ’ti na osāretabbo. Osāretvā 
vattabbo: ‘Paṭinissajāhi2 taṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. Sace paṭinissajati, iccetaṃ 
kusalaṃ; no ce paṭinissajati, labbhamānāya sāmaggiyā puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamānāya sāmaggiyā anāpatti sambhoge saṃvāse ”ti.  
 

Mahākkhandhako paṭhamo.  
 

***** 

                                                   
1 passasi - Ma, Syā, PTS;       2 paṭinissajehi itipipāṭho;  
   passasetaṃ - Tovi, Manupa, Japu.      paṭinissajjāhi - Syā, PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội đã hoàn tục. Vị ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên 
bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ 
không nhìn nhận’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói 
rằng: ‘Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên 
cho tu lên bậc trên. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không nhìn nhận’ thì không nên cho 
tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ nhìn 
nhận tội ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): 
‘Tôi sẽ không nhìn nhận’ thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên 
nói rằng: ‘Ngươi nhìn nhận tội ấy?’ Nếu vị ấy nhìn nhận thì việc ấy được tốt 
đẹp, nếu vị ấy không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội 
chúng) nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không 
phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy).  

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không sửa chữa lỗi lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu 
(trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
sửa chữa’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: 
‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên cho tu lên 
bậc trên. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không sửa chữa’ thì không nên cho tu lên bậc 
trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
sửa chữa,’ thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói rằng: ‘Ngươi 
sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu vị ấy sửa chữa thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không 
sửa chữa thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo 
lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ 
hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy). 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
từ bỏ’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: ‘Ngươi 
sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên cho tu lên bậc trên. 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không từ bỏ’ thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi 
đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ Nếu (trả 
lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không từ bỏ’ thì 
không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói rằng: ‘Ngươi từ bỏ tà kiến 
ác ấy?’ Nếu vị ấy từ bỏ thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không từ bỏ thì 
trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo lại. Nếu 
không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, 
cư ngụ chung (với vị ấy).”  
 

Chương Trọng Yếu là thứ nhất. 
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu ekasataṃ dvāsattati.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Vinayamhi mahatthesu1 pesalānaṃ sukhāvahe,  
niggahānañca pāpicche2 lajjīnaṃ paggahesu ca.  

 

 Sāsanādhāraṇe ceva3 sabbaññujinagocare,  
 anaññavisaye kheme suppaññatte asaṃsaye.  
 

 Khandhake vinaye ceva parivāre ca mātike,  
 yathātthakārī4 kusalo paṭipajjati yoniso.  
 

2.  Yo gavaṃ na vijānāti na so rakkhati gogaṇaṃ,  
evaṃ sīlaṃ ajānanto kiṃ so rakkheyya saṃvaraṃ?  

 

3.  Pamuṭṭhamhi ca5 suttante abhidhamme ca tāvade,  
vinaye avinaṭṭhamhi puna tiṭṭhati sāsanaṃ.  

 

4.  Tasmā saṅgāhanāhetu6 uddānaṃ anupubbaso,  
pavakkhāmi yathāñāyaṃ7 suṇotha8 mama bhāsato.  

 

5.  Vatthu9 nidānaṃ āpatti nayā peyyālameva ca,  
dukkaraṃ taṃ asesetuṃ nayato taṃ vijānathā ti.  

 

6.  Bodhi ca rājāyatanaṃ10 ajapālo11 sahampati,  
brahmā āḷāro uddo ca12 bhikkhu ca upako isi.  

 

7.  Koṇḍañño bhaddiyo vappo13 mahānāmo ca assaji,  
yaso cattāro paññāsa14 sabbe pesesi so disā.  

 

8.  Vatthu mārehi tiṃsā ca uruvelaṃ tayo jaṭī,  
agyāgāraṃ mahārājā sakko brahmā ca kevalā.15 

 

9.  Paṃsukūlaṃ pokkharaṇī silā ca kakudho silā,  
jambu ambo ca āmalo16 pāripupphañca17 āhari.  

 

10.  Phāliyantu ujjalantu vijjhāyantu ca kassapa,  
nimujjanti18 mukhī megho gayā laṭṭhi ca māgadho.  

 

11.  Upatisso kolito ca abhiññātā ca pabbajuṃ,19 
dunnivatthā panāmanā kiso lūkho ca brāhmaṇo.  

                                                   
1 mahantesu - Avi, Japu. 
2 niggahe ca pāpicchānaṃ - PTS.  11 ajapāle - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 
3 sāsane dhāraṇe ceva - Tovi, Manupa. 12 udako - Ma; uddako - Syā, PTS. 
4 yathatthakārī - PTS.   13 vappo bhaddiyo - Ma, PTS, Avi, Sīmu. 
5 pammuṭṭhamhi ca - Japu, Avi.  14 yaso cattāri paññāsa - Avi, Japu, Sīmu, Syā. 
6 hetuṃ - Japu, Avi, Ma.     15 kevalo - Sīmu. 
7 yathāñāṇaṃ - Syā, PTS.    16 āmalako - Ma, PTS;  
8 suṇātha - Ma, PTS.          āmaṇḍo - Syā. 
9 vatthuṃ - Tovi, Avi, Japu, Manupa.   17 pārichattapupphaṃ - PTS. 
10 bodhirājāyatanaṃ ca - Ma;     18 nimujjantu - Tovi, Manupa. 
    bodhirājāyatanaṃ - Tovi, Manupa.   19 pabbajjaṃ - PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1               Chương Trọng Yếu 

 245

Trong chương này có một trăm bảy hai sự việc.  
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. Luật, về các ý nghĩa quan trọng, là nguồn đem đến sự an lạc cho các 
tỳ khưu hiền thiện có sự ngăn chặn các ước muốn về việc ác và có sự khiêm 
nhường trong những việc ra sức. 
 

Và còn là sự nâng đỡ của Giáo Pháp, là hành xứ của các đấng Toàn Tri 
và các bậc Chiến Thắng, là lãnh vực không xa lạ, được an toàn, đã khéo 
được quy định, không có điều nghi hoặc. 
 

Tương tợ như người làm điều lợi ích, (vị tỳ khưu) tốt thực hành một 
cách đúng đắn về Luật ở bộ Hợp Phần (Đại Phẩm và Tiểu Phẩm), luôn cả 
bộ Tập Yếu và các tiêu đề (bộ Đại Phân Tích).  
 

2. Người không hiểu biết về loài bò không chăn giữ đàn bò được. Như 
vậy, trong khi không biết giới, làm sao vị ấy có thể gìn giữ sự thu thúc? 
 

3. Cho đến khi Kinh và Vi Diệu Pháp bị quên lãng mà Luật chưa bị tiêu 
hoại thì Giáo Pháp vẫn còn tồn tại.  
 

4. Vì điều đó, với việc kết tập là nguyên nhân, tôi sẽ tuần tự nói về phần 
tóm lược theo như sự hiểu biết, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói.  
 

5. Câu chuyện, phần duyên khởi, tội vi phạm, phương thức, và luôn cả 
phần trùng lặp, không giản lược phần ấy là việc làm vụng về, các vị hãy 
hiểu rõ điều ấy đúng theo phương pháp.  
 

6. Sự giác ngộ, và cội cây Rājayatana, cội cây người chăn dê, vị 
Sahampati, đấng Phạm Thiên, vị Aḷāra, và vị Uddaka, (năm) tỳ khưu, và 
ẩn sĩ Upaka.  
 

7. Koṇḍañña, Bhaddiya, Vappa, Mahānāma, và Assaji, Yasa, bốn 
(người bạn), năm mươi (người bạn), Ngài đã phái đi tất cả, (việc xuất gia 
ở) các phương. 
 

8. Câu chuyện với các Ma Vương, và ba mươi (vị vương tử), ba đạo sĩ 
bện tóc ở Uruvelā, nhà thờ lửa, vị đại vương Sakka, Phạm Thiên, và toàn 
thể (dân chúng). 
 

9. Y paṃsukūla, hồ nước, tảng đá, và (cành cây) Kakudha, khối đá 
(phơi y), trái Jambu, trái xoài, trái Āmalakī, và Ngài đã mang lại bông hoa 
san hô. 
 

10. Này Kassapa, hãy chẻ ra, hãy đốt lên, và hãy dập tắt đi. Các vị hụp 
(xuống nước), chảo lửa, đám mây đen, (đỉnh) Gayā, (khu rừng) Laṭṭhi, và 
vua xứ Magadha.  
 

11. Rồi Upatissa và Kolita danh tiếng đã xuất gia. Các vị mặc y luộm 
thuộm, (cho phép) việc đuổi đi, và vị Bà-la-môn bị ốm o cằn cỗi. 
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12.  Anācāraṃ ācarati udaraṃ māṇavo gaṇo,  
vassaṃ bālehi pakkanto dasavassāni nissayo.  

 

13.  Na vattanti panāmetuṃ bālā passaddhi pañca cha,1  
yo so añño ca naggo ca acchinnajaṭisākiyo.2  

 

14.  Magadhesu pañca ābādhā eko rājā ca aṅguli,3 
māgadho ca anuññāsi kārā likhi kasāhato.  

 

15.  Lakkhaṇā iṇadāsā ca4 bhaṇḍuko upāli ahi,  
saddhaṃ kulaṃ kaṇṭako ca5 āhundarikameva ca.  

 

16.  Vatthusmiṃ dārako sikkhā viharanti ca kinnu kho,  
sabbaṃ mukhaṃ upajjhāye apalāḷanakaṇṭako.6  

 

17.  Paṇḍako theyyapakkanto ahi ca mātaraṃ pitā,  
arahantabhikkhunībhedā ruhirena ca byañjanaṃ.  

 

18.  Anupajjhāyasaṅghena gaṇapaṇḍaka’pattakā,7  
acīvaraṃ tadubhayaṃ yācitenapi ye tayo.  

 

19.  Hatthā pādā hatthapādā kaṇṇanāsā tadūbhayaṃ,  
aṅgulī aḷakaṇḍaraṃ phaṇaṃ khujjañca vāmanaṃ.  

 

20. Galagaṇḍī lakkhaṇā ceva8 kasālikhita sīpadī,9 
pāpa parisadūsī ca kāṇakuṇī10 tatheva ca.  

 

21. Khañjaṃ pakkhahatañceva sañchinna-iriyāpathaṃ,  
jarāndhamūgabadhiraṃ andhamūgañca yaṃ tahiṃ.  

 

22.  Andhabadhiraṃ yaṃ vuttaṃ mūgabadhirameva ca,  
andhamūgabadhirañca alajjītañca nissayaṃ.  

 

23.  Vatthabbaṃ ca tathāddhānaṃ11 yācamānena pekkhanā,12  
āgacchatu13 vivādenti ekūpajjhena14 kassapo.  

 

24.  Dissanti upasampannā ābādhehi ca pīḷitā,  
ananusiṭṭā vitthanti15 tattheva anusāsanā,  

 

25.  Saṅghepi ca atho bālo16 asammato ca17 ekato,  
ullumpatūpasampadā nissayo ekako tayo ”ti.  

 

Mahākkhandhake uddānaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 bālapassaddhi pañcakāyo - Avi, Japu;   8 lakkhanākasā - Manupa, Tovi. 
   bālapassaddhi paccayo - Manupa, Tovi. 9 likhitañcasīpadī - Manupa, Tovi. 
2 acchinnajaṭilasākiyo - Ma;    10 kāṇaṃ kuṇi - Ma; kāṇaṃ kuṇiṃ - PTS. 
   acchinnaṃ jaṭi sākiyo - Syā, PTS.  11 kataddhānaṃ  - PTS. 
3 bhaṭo coro aṅguli - Syā;    12 lakkhaṇā - Ma. 
   eko coro ca aṅguli - PTS.   13 āgacchantu - Manupa, Tovi;  
4 iṇā dāso ca - Ma, PTS, Avi.       agacchanti - Avi; āgacchantaṃ - PTS. 
5 kaṇḍako ca - PTS;     14 ekupajjhāyena - Ma, PTS.  
   bhaṇḍako ca - Avi, Japu.   15 vitthenti - Ma; vitthāyanti - PTS. 
6 apalāḷanakaṇḍako - PTS.   16 bālā - Ma.  
7 gaṇapaṇḍakā’pattako - PTS, Avi, Japu.  17 asammatā ca - Ma. 
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12. Vị làm hành động sai trái, (vì) bao tử, chàng trai trẻ, hội chúng (là 
mười vị). (Bao nhiêu) năm, với các vị ngu dốt, trong khi (thầy) ra đi, mười 
năm, việc nương nhờ.  
 

13. Các vị không thực hành, để đuổi đi, các vị ngu dốt, sự đình chỉ, năm, 
sáu (yếu tố), vị nào là ngoại đạo, lõa thể, tóc chưa cắt, đạo sĩ bện tóc, và 
dòng Sakya.  
 

14. Ở xứ Magadha, năm thứ bệnh, một (trường hợp), (lính của) đức 
vua, và (kẻ cướp đeo) ngón tay, và vua Magadha đã cho phép, kẻ (phá) 
ngục, án ghi, bị phạt roi.  
 

15. Các dấu hiệu, kẻ nợ và nô tỳ, kẻ sói đầu, (thiếu niên) Upāli, bệnh 
dịch, gia đình có đức tin, sa di Kaṇṭaka, và luôn cả chuyện bị tắt nghẽn 
(hướng đi). 
 

16. Về việc nương nhờ, đứa trẻ trai, các điều học, chúng sống, và điều gì 
nữa? (việc ngăn cấm) toàn bộ, (thức ăn theo đường) miệng, các thầy tế độ, 
việc dụ dỗ, chuyện Kaṇṭaka. 
 

17. Kẻ vô căn, trộm (tướng mạo), chuyển sang (ngoại đạo), con rồng, và 
(kẻ giết) mẹ, cha, A-la-hán, (làm nhơ) tỳ khưu ni, chia rẽ, (làm chảy) máu, 
và kẻ lưỡng căn. 
 

18. Thầy tế độ không có, với hội chúng, hoặc nhóm, kẻ vô căn, không 
bình bát, không y, hoặc cả hai, với đồ mượn là ba. 
 

19. Các người (bị đứt) bàn tay, bàn chân, bàn tay và bàn chân, lỗ tai và 
lỗ mũi, hoặc cả hai điều ấy, các ngón, móng tay, và gân chân, tay có màng, 
gù lưng, và người lùn. 
 

20. Người bị bướu cổ, và luôn cả người bị đóng dấu, bị phạt roi, bị tầm 
nã, phù chân voi, bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chột mắt và bị 
bệnh co rút, là tương tợ như thế.  
 

21. Người què, và luôn cả người bị liệt nửa thân, người có tướng đi 
khập khiễng, người già yếu, người mù, người câm, người điếc, người mù 
và câm là ở nơi ấy. 
 

22. Người mù và điếc đã được nói đến, và luôn cả người bị câm và điếc, 
người bị mù câm điếc, và việc nương nhờ của những kẻ không liêm sỉ.  
 

23. Có thể sống, và đi đường xa là tương tợ, với vị yêu cầu, những 
người mong muốn, hãy đi đến, chúng tranh cãi, với cùng thầy tế độ, vị 
Kumārakassapa. 
 

24. Và được thấy những vị đã tu lên bậc trên bị khổ sở vì các thứ bệnh, 
chưa được giảng dạy, các vị bị bối rối, việc giảng dạy ở ngay chính nơi ấy. 
 

25. Rồi ở nơi hội chúng, kẻ ngu, chưa được chỉ định, cùng một lúc, xin 
hãy tế độ, sự tu lên bậc trên, pháp nương nhờ, mỗi một mình, ba (trường 
hợp).  

Dứt phần tóm lược của chương Trọng Yếu. 
 

--ooOoo-- 




