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UPĀLI PAÑCAKAṂ  
 

1. ANISSITA VAGGO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca: 
‘Katīhi nukho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ 
nānissitena vatthabban ’ti?  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena 
vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Uposathaṃ na jānāti, uposathakammaṃ na 
jānāti, pātimokkhaṃ na jānāti, pātimokkhuddesaṃ na jānāti, ūnapañcavasso 
hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ 
nānissitena vatthabbaṃ.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena 
vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Uposathaṃ jānāti, uposathakammaṃ 
jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavasso vā hoti 
atirepañcavasso vā. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ.  
 
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ 
nānissitena vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Pavāraṇaṃ na jānāti, 
pavāraṇakammaṃ na jānāti, pātimokkhaṃ na jānāti, pātimokkhuddesaṃ na 
jānāti, ūnapañcavasso hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena vatthabbaṃ.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena 
vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Pavāraṇaṃ jānāti, pavāraṇakammaṃ 
jānāti, pātimokkhaṃ jānāti, pātimokkhuddesaṃ jānāti, pañcavasso vā hoti 
atirekapañcavasso vā. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ.  
 
 

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ 
nānissitena vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Āpattānāpattiṃ na jānāti, 
lahukagarukaṃ āpattiṃ na jānāti, sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, 
duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti, ūnapañcavasso hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ nānissitena 
vatthabbaṃ.  
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NHÓM NĂM VỀ UPĀLI:  
 

1 PHẨM KHÔNG NƯƠNG NHỜ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Khi ấy, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đại đức Upāli đã nói với đức Thế Tôn điều này: − Bạch ngài, vị tỳ 
khưu có bao nhiêu yếu tố không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời?  

 
− Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không được sống không nương nhờ 

cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ Uposatha, không 
biết về hành sự của lễ Uposatha, không biết về giới bổn Pātimokkha, không 
biết về cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha, chưa đủ năm năm. Này Upāli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương nhờ cho đến trọn 
đời.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 

trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về lễ Uposatha, biết về hành sự của lễ 
Uposatha, biết về giới bổn Pātimokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upāli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời.  

 
2. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 

nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về lễ 
Pavāraṇā, không biết về hành sự của lễ Pavāraṇā, không biết về giới bổn 
Pātimokkha, không biết về cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha, chưa đủ năm 
năm. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không nương 
nhờ cho đến trọn đời.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 

trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về lễ Pavāraṇā, biết về hành sự của lễ 
Pavāraṇā, biết về giới bổn Pātimokkha, biết về cách đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upāli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời.  

 
3. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống không 

nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị không biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, chưa đủ 
năm năm. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được sống không 
nương nhờ cho đến trọn đời.  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena 
vatthabbaṃ. Katamehi pañcahi? Āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ 
āpattiṃ jānāti, sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ 
āpattiṃ jānāti, pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā. Imehi kho upāli,  
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā yāvajīvaṃ anissitena vatthabbaṃ.  

 
4. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 

upasampādetabbaṃ, na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo ti?  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ, 

na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo. Katamehi pañcahi? Na 
paṭibalo hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā 
upaṭṭhāpetuṃ vā, uppannaṃ anabhiratiṃ vūpakāsetuṃ vā, vūpakāsāpetuṃ 
vā, uppannaṃ kukkuccaṃ dhammato vinayato vinodetuṃ vā, vinodāpetuṃ 
vā,1 abhidhamme vinetuṃ, abhivinaye vinetuṃ. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ, na nissayo 
dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ, 

nissayo dātabbo, sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo. Katamehi pañcahi? Paṭibalo 
hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā gilānaṃ upaṭṭhātuṃ vā upaṭṭhāpetuṃ 
vā, uppannaṃ anabhiratiṃ vūpakāsetuṃ vā, vūpakāsāpetuṃ vā, uppannaṃ 
kukkuccaṃ dhammato vinayato vinodetuṃ vā, vinodāpetuṃ vā,1 
abhidhamme vinetuṃ, abhivinaye vinetuṃ. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ, nissayo dātabbo, sāmaṇero 
upaṭṭhāpetabbo.  

 
5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na 

upasampādetabbaṃ, na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo. 
Katamehi pañcahi? Na paṭibalo hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā 
ābhisamācārikāya2 sikkhāya sikkhāpetuṃ, ādibrahmacariyikāya3 sikkhāya 
vinetuṃ, adhisīle vinetuṃ, adhicitte vinetuṃ, adhipaññāya vinetuṃ. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na upasampādetabbaṃ, 
na nissayo dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ, 

nissayo dātabbo, sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo. Katamehi pañcahi? Paṭibalo 
hoti antevāsiṃ vā saddhivihāriṃ vā ābhisamācārikāya2 sikkhāya 
sikkhāpetuṃ, ādibrahmacariyikāya3 sikkhāya vinetuṃ, adhisīle vinetuṃ, 
adhicitte vinetuṃ, adhipaññāya vinetuṃ. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatena bhikkhunā upasampādetabbaṃ, nissayo dātabbo, sāmaṇero 
upaṭṭhāpetabbo ti.  

                                                   
1 vinodāpetuṃ vā - iti ime pāṭhā Ma potthake natthi. 
2 abhisamācārikāya - Ma, Syā, PTS.          3 ādibrahmacāriyikāya - Ma. 
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Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm (yếu tố) gì? Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa 
hay không xấu xa, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upāli, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời.  
 

4. − Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không được ban phép tu lên 
bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ?  
 

− Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người 
chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, (không có khả năng) khuyên giải 
hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay học trò có sự không hoan hỷ đã 
sanh khởi, (không có khả năng) phân giải hoặc nhờ vị khác phân giải đúng 
theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh khởi, (không có khả 
năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật.[a] Này Upāli, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được ban phép tu lên bậc trên, không được ban cho phép 
nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ. 
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là 
vị có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị 
bệnh, (có khả năng) khuyên giải hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay 
học trò có sự không hoan hỷ đã sanh khởi, (có khả năng) phân giải hoặc nhờ 
vị khác phân giải đúng theo Pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh 
khởi, (có khả năng) hướng dẫn Thắng Pháp và Thắng Luật. Này Upāli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên bậc trên, được ban cho phép 
nương nhờ, được để cho sa di phục vụ.  
 

5. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di 
phục vụ. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không có khả năng để huấn luyện học trò 
hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự căn bản, (không có khả năng) để 
hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của Phạm hạnh,[b] (không có khả 
năng) để hướng dẫn về tăng thượng giới, (không có khả năng) để hướng dẫn 
về tăng thượng tâm, (không có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng tuệ.[c] 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho sa di phục vụ.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ? Với năm (yếu tố) gì? Là 
vị có khả năng để huấn luyện học trò hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự 
căn bản, (có khả năng) để hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của 
Phạm hạnh, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng thượng giới, (có khả năng) 
để hướng dẫn về tăng thượng tâm, (có khả năng) để hướng dẫn về tăng 
thượng tuệ. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên 
bậc trên, được ban cho phép nương nhờ, được để cho sa di phục vụ.  
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6. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
kātabban ti?  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ. 

Katamehi pañcahi? Alajjī ca hoti, bālo ca, apakatatto ca, micchādiṭṭhiko ca 
hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa 
bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

 
7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Adhisīle sīlavipanno hoti, ajjhācāre 
ācāravipanno hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti, micchādiṭṭhiko ca hoti, 
ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
kammaṃ kātabbaṃ.  

 
8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Kāyikena davena samannāgato hoti, 
vācasikena davena samannāgato hoti, kāyikavācasikena davena 
samannāgato hoti, micchādiṭṭhiko ca hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

 
9. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Kāyikena anācārena samannāgato hoti, 
vācasikena anācārena samannāgato hoti, kāyikavācasikena anācārena 
samannāgato hoti, micchādiṭṭhiko ca hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

 
10. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Kāyikena upaghātikena samannāgato hoti, 
vācasikena upaghātikena samannāgato hoti, kāyikavācasikena upaghātikena 
samannāgato hoti, micchādiṭṭhiko ca hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

 
11. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Kāyikena micchājīvena samannāgato hoti, 
vācasikena micchājīvena samannāgato hoti, kāyikavācasikena micchājīvena 
samannāgato hoti, micchādiṭṭhiko ca hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

 
12. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 

kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ āpanno kammakato upasampādeti, 
nissayaṃ deti, sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, bhikkhunovādakasammutiṃ 
sādiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  
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6. − Bạch ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố?  

 
− Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố. 

Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong sạch, có tà kiến, và 
bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này.  

 
7. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 

khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? 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 quan 
điểm thuộc quan điểm cực đoan, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  

 
8. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 

tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự đùa giỡn bằng thân, có sự đùa 
giỡn bằng khẩu, có sự đùa giỡn bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư hỏng 
về nuôi mạng. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này.  

 
9. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 

khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có hành vi sai trái bằng thân, có hành vi 
sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này.  

 
10. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 

tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự gây tổn hại bằng thân, có sự gây 
tổn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại bằng thân và khẩu, có tà kiến, và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này.  

 
11. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 

tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, có 
sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu, 
có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upāli, hành sự nên được thực 
hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  

 
12. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 

tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự 
(vẫn) ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho 
sa di phục vụ, (vẫn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo 
giới tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
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13. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Yāya āpattiyā saṅghena kammaṃ kataṃ hoti 
taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ 
garahati, kammike garahati. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa 
bhikkhuno kammaṃ kātabbaṃ.  

14. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
kātabbaṃ. Katamehi pañcahi? Buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, dhammassa 
avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati, micchādiṭṭhiko ca hoti, 
ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
kammaṃ kātabban ti.  
 

Anissitavaggo paṭhamo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Uposathaṃ pavāraṇaṃ āpatti ca gilānakaṃ,  
ābhisamācāralajjī ca adhisīladavena ca.  

 

2.  Anācāraṃ upaghāti micchā āpattimeva ca,  
yāya āpattiyā buddhassa paṭhamo vaggasaṅgaho ti.  

 
--ooOoo-- 

 
2. NA PAṬIPPASAMBHANAVAGGO  

 
1. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na 

paṭippassambhetabban ti?  
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na 

paṭippassambhetabbaṃ. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ āpanno kammakato 
upasampādeti, nissayaṃ deti, sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, bhikkhunovādaka-
sammutiṃ sādiyati, sammatopi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
na paṭippassambhetabbaṃ. Katamehi pañcahi? Yāya āpattiyā saṅghena 
kammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, tato vā 
pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ garahati, kammike garahati. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na paṭippassam-
bhetabbaṃ.  

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
na paṭippassambhetabbaṃ. Katamehi pañcahi? Buddhassa avaṇṇaṃ 
bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati, 
micchādiṭṭhiko ca hoti, ājīvavipanno ca. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.  

                                                   
1 anissitavaggo niṭṭhito paṭhamo - Ma. 
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13. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, là vị 
chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Upāli, hành sự nên 
được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

14. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo 
Pháp, là vị chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upāli, hành sự nên được thực hiện đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

Phẩm Không Nương Nhờ là thứ nhất. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

1. Lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, tội vi phạm, và người bệnh, phần phận sự 
căn bản, và vị vô liêm sỉ, tăng thượng giới, và với sự chơi giỡn.  
 

2. Sở hành sai trái, gây tổn hại, tà kiến, và luôn cả tội vi phạm, với tội vi 
phạm nào, (chê bai) đối với đức Phật, phần tổng hợp về phẩm thứ nhất.  
 

--ooOoo-- 
 

2. PHẨM KHÔNG THÂU HỒI:  
 

1. − Bạch ngài, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố?  
 

− Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự (vẫn) 
ban phép tu lên bậc trên, (vẫn) ban cho phép nương nhờ, (vẫn) để cho sa di 
phục vụ, (vẫn) chấp nhận việc chỉ định giáo giới tỳ khưu ni, (vẫn) giáo giới tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

2. Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng 
thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, 
là vị chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Upāli, hành sự 
không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

3. Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai 
Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng, có tà kiến, và bị hư hỏng về nuôi mạng. 
Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này.  
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4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ 
na paṭippassambhetabbaṃ. Katamehi pañcahi? Alajjī ca hoti, bālo ca, 
apakatatto ca, omaddakārako ca hoti, vattesu sikkhāya ca na paripūrakārī. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno kammaṃ na 
paṭippassambhetabban ti.  
 
 

5. Saṅgāmāvacarena bhante, bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena kati 
dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā saṅgho upasaṅkamitabbo ti?  
 
 

Saṅgāmāvacarena upāli, bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena pañca 
dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā saṅgho upasaṅkamitabbo.1 Katame pañca? 
Saṅgāmāvacarena upāli, bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena nīcacittena 
saṅgho upasaṅkamitabbo rajoharaṇasamena cittena, āsanakusalena 
bhavitabbaṃ nisajjākusalena there bhikkhū anupakhajjantena nave bhikkhū 
āsanena appaṭibāhantena tathārūpe āsane nisīditabbaṃ, anānākathikena 
bhavitabbaṃ atiracchānakathikena, sāmaṃ vā dhammo bhāsitabbo paro vā 
ajjhesitabbo ariyo vā tuṇhībhāvo nātimaññitabbo, sace upāli, saṅgho 
samaggakaraṇīyāni kammāni karoti, tatra ce upāli, bhikkhuno nakkhamati 
api diṭṭhāvikammaṃ katvā upetabbā sāmaggi. Taṃ kissa hetu? Māhaṃ 
saṅghena nānatto assanti. Saṅgāmāvacarena upāli, bhikkhunā saṅghaṃ 
upasaṅkamantena. Ime pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā saṅgho 
upasaṅkamitabbo ti.  
 
 

6. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto 
bahujana-akanto ca hoti bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito cā ti?  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujana-
akanto ca hoti, bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito ca. Katamehi 
pañcahi? Ussitamantī ca hoti, nissitajappī ca hoti na ca bhāsānusandhikusalo 
hoti, na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, na 
yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujana-akanto ca 
hoti bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito ca.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto 
bahujanakanto ca hoti, bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca. Katamehi 
pañcahi? Na ussitamantī ca hoti, na nissitajappī ca hoti 
bhāsānusandhikusalo hoti, yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā 
hoti, yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujanakanto ca 
hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca.  

                                                   
1 upasaṅkamitabbo ti - Syā. 
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4. Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong 
sạch, là vị gây ra các sự xích mích, và không làm đầy đủ việc học tập trong các 
phận sự. Này Upāli, hành sự không nên được thâu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này.  

 
5. − Bạch ngài, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội 

chúng, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi đi đến hội chúng?  

 
− Này Upāli, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, 

nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi đi đến hội chúng. Năm (pháp) gì? Này 
Upāli, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, nên đi 
đến hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cấu uế, nên 
khéo léo về chỗ ngồi và khéo léo khi ngồi xuống, nên ngồi xuống ở chỗ ngồi 
thích hợp không chiếm chỗ của các tỳ khưu trưởng lão, không buộc các tỳ 
khưu mới tu phải nhường chỗ ngồi, không nên là người nói linh tinh, không 
nên là người nói chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói Pháp hoặc là nên 
thỉnh cầu vị khác (nói Pháp), hoặc là không nên xem thường trạng thái im 
lặng thánh thiện. Này Upāli, nếu hội chúng thực hiện các hành sự cần được 
thực hiện với sự hợp nhất, này Upāli, trong trường hợp ấy nếu vị tỳ khưu 
không đồng ý (điều gì) thì nên bày tỏ quan điểm và nên đạt đến sự hợp nhất. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? (Vị ấy nên nghĩ rằng): ‘Ta chớ nên khác 
biệt với hội chúng.’ Này Upāli, vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi 
đến hội chúng, nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi đi đến hội chúng.  

 
6. − Bạch ngài, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có bao nhiêu 

yếu tố không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng?  

 
− Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 

không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói khoa trương, là vị nói 
theo lời nói của người khác, không khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát 
biểu, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội. Này Upāli, trong 
khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được nhiều 
người thích, không được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng.  

 
Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 

nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị nói không khoa trương, là vị không nói theo lời nói của 
người khác, khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biểu, là vị cáo tội theo 
Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật đúng tội. Này 
Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng.  
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7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe 
voharanto bahujana-akanto ca hoti, bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito 
ca. Katamehi pañcahi? Ussādetā hoti, apasādetā hoti, adhammaṃ gaṇhāti, 
dhammaṃ paṭibāhati, samphañca bahuṃ bhāsati. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujana-akanto ca 
hoti bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito ca.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto 

bahujanakanto ca hoti, bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca. Katamehi 
pañcahi? Na ussādetā ca hoti, na apasādetā hoti, dhammaṃ gaṇhāti, 
adhammaṃ paṭibāhati, samphañca na bahuṃ bhāsati. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujanakanto ca 
hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca.  

 
8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe 

voharanto bahujana-akanto ca hoti, bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito 
ca. Katamehi pañcahi? Pasayhapavattā1 hoti, anokāsakammaṃ kāretvā 
pavattā2 hoti, na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, na 
yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti, na yathādiṭṭhiyā 
byākattā hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe 
voharanto bahujana-akanto ca hoti bahujana-amanāpo ca bahujana-arucito 
ca.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto 

bahujanakanto ca hoti, bahujanamanāpo ca bahujanarucito ca. Katamehi 
pañcahi? Na pasayhapavattā1 hoti, okāsakammaṃ kāretvā pavattā2 hoti, 
yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, yathādhamme 
yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti, yathādiṭṭhiyā byākattā hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu saṅghe voharanto bahujanakanto 
ca hoti bahujanamanāpo ca bahujanarucito cā ti.  

 
9. Kati nu kho bhante, ānisaṃsā vinayapariyattiyā ti?  

 
Pañcime upāli, ānisaṃsā vinayapariyattiyā. Katame pañca? Attano 

sīlakkhandho sugutto hoti surakkhito, kukkuccāpakatānaṃ paṭisaraṇaṃ 
hoti, visārado saṅghamajjhe voharati, paccatthike sahadhammena 
suniggahītaṃ niggaṇhāti, saddhammaṭṭhitiyā paṭipanno hoti. Ime kho upāli, 
pañcānisaṃsā vinayapariyattiyā ti.  
 

Na paṭippassambhanavaggo dutiyo.3  
 

***** 

                                                   
1 pasayhavattā - Syā. 
2 vattā - Syā.                3 nappaṭippassambhanavaggo niṭṭhito dutiyo - Ma. 
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7. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói tâng bốc, là 
vị làm mất niềm tin, là vị nắm giữ phi Pháp, là vị chối từ Pháp, và nói nhiều 
chuyện vớ vẩn. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng.  
 

Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không nói tâng bốc, là vị không làm mất niềm tin, là vị 
nắm giữ Pháp, là vị chối từ phi Pháp, và không nói nhiều chuyện vớ vẩn. Này 
Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng.  
 

8. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, 
không được nhiều người hài lòng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói một cách thô 
lỗ, là vị nói khi chưa thỉnh ý, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật 
không đúng tội, là vị hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng 
tội, là vị không trình bày theo kiến thức. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không được nhiều người thích, không 
được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng.  
 

Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với 
năm (yếu tố) gì? Không là vị nói một cách thô lỗ, là vị nói sau khi đã thỉnh ý, 
là vị cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật 
đúng tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội 
chúng, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được nhiều người thích, được nhiều 
người mến, được nhiều người hài lòng.  
 

9. − Bạch ngài, có bao nhiêu lợi ích trong sự tinh thông về Luật?  
 

− Này Upāli, có năm lợi ích trong sự tinh thông về Luật. Thế nào là năm? 
Giới uẩn của bản thân khéo được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa 
của các vị thường hay có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự 
tin, là vị khuất phục những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, 
là vị thực hành vì sự tồn tại của Chánh Pháp. Này Upāli, đây là năm lợi ích 
trong sự tinh thông về Luật.  
 

Phẩm Không Thâu Hồi là thứ nhì.  
 

***** 
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TASSUDDĀNAṂ  
 
 Āpanno yāya vaṇṇañca alajjī saṅgāmena ca,  
 ussitā ussādetā ca pasayhapariyattiyā ti.  
 

Paṭhamayamakapaññatti. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. VOHĀRAVAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabban ti?  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ. 
Katamehi pañcahi? Āpattiṃ na jānāti, āpattisamuṭṭhānaṃ na jānāti, āpattiyā 
payogaṃ na jānāti, āpattiyā vūpasamaṃ na jānāti, āpattiyā na 
vinicchayakusalo hoti.1 Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ. 
Katamehi pañcahi? Āpattiṃ jānāti, āpattisamuṭṭhānaṃ jānāti, āpattiyā 
payogaṃ jānāti, āpattiyā vūpasamaṃ jānāti, āpattiyā vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe 
voharitabbaṃ.  
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ na jānāti, adhikaraṇa-
samuṭṭhānaṃ na jānāti, adhikaraṇassa payogaṃ na jānāti, adhikaraṇassa 
vūpasamaṃ na jānāti, adhikaraṇassa na vinicchayakusalo hoti.2 Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ. 
Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ jānāti, adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ jānāti, 
adhikaraṇassa payogaṃ jānāti, adhikaraṇassa vūpasamaṃ jānāti, 
adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  
 

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Pasayhapavattā3 hoti, anokāsakammaṃ 
kāretvā pavattā4 hoti, na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, 
na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti, na yathādiṭṭhiyā 
byākattā hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā 
saṅghe na voharitabbaṃ.  

                                                   
1 na āpattiyā vinicchayakusalo hoti - Syā.    3 pasayhavattā - Syā. 
2 na adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti - Syā.   4 vattā - Syā. 
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Đã bị phạm tội, với điều nào, và sự khen ngợi, vị vô liêm sỉ, và với sự 
xung đột, vị khoe khoang, và tâng bốc, thô lỗ, với sự tinh thông.  
 

Sự quy định từng đôi thứ nhất.  
 

--ooOoo-- 
 
 

3. PHẨM PHÁT BIỂU:  
 

1. − Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố không nên phát biểu ở hội 
chúng?  
 

− Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên phát biểu ở hội chúng. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội,1 không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upāli, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
 

2. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết 
về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, 
không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán 
quyết về tranh tụng. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát 
biểu ở hội chúng.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh 
tụng, biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
 

3. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nói một cách thô lỗ, là vị nói khi chưa 
thỉnh ý, là vị cáo tội không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị 
hành xử không theo Pháp không theo Luật không đúng tội, là vị trình bày 
không theo quan điểm. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
phát biểu ở hội chúng.  

                                                   
1 Là không biết tội có sự tiến hành bằng thân hay bằng khẩu (VinA. vii, 1372).  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  
Katamehi pañcahi? Na pasayhapavattā1 hoti, okāsakammaṃ kāretvā pavattā2 
hoti, yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, yathādhamme 
yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti, yathādiṭṭhiyā byākattā hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  

 
4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Āpattānāpattiṃ na jānāti, lahukagarukaṃ 
āpattiṃ na jānāti, sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ na jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ 
āpattiṃ na jānāti, sappaṭikammaṃ appaṭikammaṃ āpattiṃ na jānāti. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Āpattānāpattiṃ jānāti, lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti, 
sāvasesānavasesaṃ āpattiṃ jānāti, duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ jānāti, 
sappaṭikammaṃ appaṭikammaṃ āpattiṃ jānāti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  

 
5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Kammaṃ na jānāti, kammassa karaṇaṃ 
na jānāti, kammassa vatthuṃ na jānāti, kammassa vattaṃ na jānāti, 
kammassa vūpasamaṃ na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Kammaṃ jānāti, kammassa karaṇaṃ jānāti, kammassa 
vatthuṃ jānāti, kammassa vattaṃ jānāti, kammassa vūpasamaṃ jānāti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe 
voharitabbaṃ.  

 
6. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ na jānāti, nidānaṃ na jānāti, 
paññattiṃ na jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ3 na jānāti, anusandhivacana-
pathaṃ na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā 
saṅghe na voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, paññattiṃ jānāti, 
padapaccābhaṭṭhaṃ jānāti, anusandhipacanapathaṃ jānāti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  

                                                   
1 pasayhavattā - Syā.  
2 vattā - Syā.               3 padapacchābhaṭṭhaṃ - Syā, PTS, evaṃ sabbattha. 
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Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị không nói một cách thô lỗ, là vị nói sau khi đã thỉnh ý, là vị 
cáo tội theo Pháp theo Luật đúng tội, là vị hành xử theo Pháp theo Luật đúng 
tội, là vị trình bày theo kiến thức. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
4. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự phạm tội hay không 
phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không 
còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không biết tội có sự sửa 
chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
không nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay 
nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu 
xa, biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upāli, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
5. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về hành sự, không biết về sự 
thực hiện của hành sự, không biết về sự việc của hành sự, không biết về phận 
sự của hành sự, không biết về cách giải quyết hành sự. Này Upāli, vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị biết về hành sự, biết về sự thực hiện của hành sự, biết về sự 
việc của hành sự, biết về phận sự của hành sự, biết về cách giải quyết hành 
sự. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
6. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về 
duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong 
câu), không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upāli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  
 

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
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7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ 
gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, alajjī ca hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na 
mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, lajjī ca hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  

 
8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ 
gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na 
mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  

 
9. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Ñattiṃ na jānāti, ñattiyā karaṇaṃ na 
jānāti, ñattiyā anusāvanaṃ na jānāti, ñattiyā samathaṃ na jānāti, ñattiyā 
vūpasamaṃ na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Ñattiṃ jānāti, ñattiyā karaṇaṃ jānāti, ñattiyā 
anusāvaṇaṃ jānāti, ñattiyā samathaṃ jānāti, ñattiyā vūpasamaṃ jānāti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe 
voharitabbaṃ.  

 
10. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 

voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Suttaṃ na jānāti, suttānulomaṃ na 
jānāti, vinayaṃ na jānāti, vinayānulomaṃ na jānāti, na ca ṭhānāṭhānakusalo 
hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ. 

Katamehi pañcahi? Suttaṃ jānāti, suttānulomaṃ jānāti, vinayaṃ jānāti, 
vinayānulomaṃ jānāti, ṭhānāṭhānakusalo ca hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ.  



Tạng Luật - Tập Yếu 2            Nhóm Năm về Upāli 
 

 207

7. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, và là vị vô liêm sỉ. Này Upāli, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị có liêm sỉ. Này Upāli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  

 
8. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không khéo léo về Luật. Này Upāli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị khéo léo về Luật. Này Upāli, vị 
tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  

 
9. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về lời đề nghị, không biết về 
việc thực hiện lời đề nghị, không biết về lời tuyên bố của lời đề nghị, vị không 
biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị không biết cách giải quyết của lời đề 
nghị. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội 
chúng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị biết về lời đề nghị, biết về việc thực hiện lời đề nghị, biết về 
lời tuyên bố của lời đề nghị, vị biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị biết cách 
giải quyết của lời đề nghị. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát 
biểu ở hội chúng.  

 
10. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 

hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về giới bổn, không biết về 
điều phù hợp với giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp 
với Luật, vị không khéo léo về việc thành lập (tội) hay không thành lập (tội). 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 

(yếu tố) gì? Là vị biết về giới bổn, biết về điều phù hợp với giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập (tội) hay 
không thành lập (tội). Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu 
ở hội chúng.  
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11. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe na 
voharitabbaṃ. Katamehi pañcahi? Dhammaṃ na jānāti, dhammānulomaṃ 
na jānāti, vinayaṃ na jānāti, vinayānulomaṃ na jānāti, na ca 
pubbāparakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena 
bhikkhunā saṅghe na voharitabbaṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabbaṃ 

Katamehi pañcahi? Dhammaṃ jānāti, dhammānulomaṃ jānāti, vinayaṃ 
jānāti, vinayānulomaṃ jānāti, pubbāparakusalo ca hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saṅghe voharitabban ti.  
 

Vohāravaggo tatiyo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Āpatti adhikaraṇaṃ pasayhāpatti jānatā,2 
 kammaṃ vatthuṃ alajjī ca akusalo ca ñattiyā;  
 suttaṃ na jānāti dhammaṃ tatiyo vaggasaṅgaho ti.  
 

--ooOoo-- 
 

4. DIṬṬHĀVĪKAMMAVAGGO  
 

1. Kati nu kho bhante, adhammikā diṭṭhāvīkammā ti?3  

 
Pañcime upāli, adhammikā diṭṭhāvīkammā. Katame pañca? Anāpattiyā 

diṭṭhiṃ āvīkaroti, adesanāgāminiyā āpattiyā diṭṭhiṃ āvīkaroti, desitāya 
āpattiyā diṭṭhiṃ āvīkaroti, catūhi pañcahi diṭṭhiṃ āvīkaroti, mano mānasena 
diṭṭhiṃ āvīkaroti. Ime kho upāli, pañca adhammikā diṭṭhāvīkammā.3  

 
Pañcime upāli, dhammikā diṭṭhāvīkammā. Katame pañca? Āpattiyā 

diṭṭhiṃ āvīkaroti, desanāgāminiyā āpattiyā diṭṭhiṃ āvīkaroti, adesitāya 
āpattiyā diṭṭhiṃ āvīkaroti, na catūhi pañcahi diṭṭhiṃ āvīkaroti, na mano 
mānasena diṭṭhiṃ āvīkaroti. Ime kho upāli, pañca dhammikā 
diṭṭhāvīkammā.  

 
2. Aparepi upāli, pañca adhammikā diṭṭhāvīkammā. Katame pañca? 

Nānāsaṃvāsakassa santike diṭṭhiṃ āvīkaroti, nānāsīmāya ṭhitassa santike 
diṭṭhiṃ āvīkaroti, apakatattassa santike diṭṭhiṃ āvīkaroti, catūhi pañcahi 
diṭṭhiṃ āvīkaroti, mano mānasena diṭṭhiṃ āvīkaroti. Ime kho upāli, pañca 
adhammikā diṭṭhāvīkammā.   

                                                   
1 vohāravaggo niṭṭhito tatiyo - Ma. 
2 jānanā - Ma, Syā.   3 diṭṭhāvikammo - Ma, Syā, PTS, evaṃ sabbattha. 
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11. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều 
phù hợp với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, 
vị không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này không nên phát biểu ở hội chúng.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, 
biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này 
Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.  
 

Phẩm Phát Biểu là thứ ba.  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Tội vi phạm, sự tranh tụng, thô lỗ, vị biết về tội vi phạm, hành sự, sự 
việc, và vị vô liêm sỉ, vị không khéo léo, và với lời đề nghị, vị không biết về 
điều học, Giáo Pháp, phần tổng hợp về phẩm thứ ba.  
 

--ooOoo-- 
 

4. PHẨM TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM:  
 

1. − Bạch ngài, có bao nhiêu sự trình bày quan điểm sai pháp?  
 

− Này Upāli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp. Thế nào là 
năm? Vị trình bày quan điểm rằng không có sự vi phạm tội, vị trình bày quan 
điểm rằng sự phạm tội không đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rằng 
tội đã được sám hối, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối chung) bởi bốn 
năm vị,[*] vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) bằng tác ý của tâm. Này 
Upāli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp.  
 

Này Upāli, có năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là năm? 
Vị trình bày quan điểm rằng có sự vi phạm tội, vị trình bày quan điểm rằng 
sự phạm tội đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rằng tội chưa được sám 
hối, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị 
trình bày quan điểm rằng không (sám hối) bằng tác ý của tâm. Này Upāli, 
đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp.  
 

2. Này Upāli, có năm sự trình bày quan điểm sai pháp khác nữa. Thế nào 
là năm? Vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
không đồng cộng trú, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị đứng không cùng ranh giới, vị trình bày quan điểm rằng (sám 
hối) trong sự hiện diện của vị không trong sạch, vị trình bày quan điểm rằng 
(sám hối chung) bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) bằng 
tác ý của tâm. Này Upāli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai pháp.  
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Pañcime upāli, dhammikā diṭṭhāvīkammā. Katame pañca?  
Samānasaṃvāsakassa santike diṭṭhiṃ āvīkaroti, samānasīmāya ṭhitassa 
santike diṭṭhiṃ āvīkaroti, pakatattassa santike diṭṭhiṃ āvīkaroti, na catūhi 
pañcahi diṭṭhiṃ āvīkaroti, na mano mānasena diṭṭhiṃ āvīkaroti. Ime kho 
upāli, pañca dhammikā diṭṭhāvīkammā ti.  

 
3. Kati nu kho bhante, adhammikā paṭiggahā ti?  

 
Pañcime upāli, adhammikā paṭiggahā. Katame pañca? Kāyena 

dīyamānaṃ kāyena apaṭiggahitaṃ, kāyena dīyamānaṃ kāyapaṭibaddhena 
apaṭiggahitaṃ, kāyapaṭibaddhena dīyamānaṃ kāyena apaṭiggahitaṃ, 
kāyapaṭibaddhena dīyamānaṃ kāyapaṭibaddhena apaṭiggahitaṃ, 
nissaggiyena dīyamānaṃ kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā apaṭiggahitaṃ. 
Ime kho upāli, pañca adhammikā paṭiggahā.  
 

Pañcime upāli, dhammikā paṭiggahā. Katame pañca? Kāyena dīyamānaṃ 
kāyena paṭiggahitaṃ, kāyena dīyamānaṃ kāyapaṭibaddhena paṭiggahitaṃ, 
kāyapaṭibaddhena dīyamānaṃ kāyena paṭiggahitaṃ, kāyapaṭibaddhena 
dīyamānaṃ kāyapaṭibaddhena paṭiggahitaṃ, nissaggiyena dīyamānaṃ 
kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā paṭiggahitaṃ. Ime kho upāli, pañca 
dhammikā paṭiggahā ti.  

 
4. Kati nu kho bhante, anatirittā ti?  

 
Pañcime upāli, anatirittā. Katame pañca? Akappiyakataṃ hoti, 

apaṭiggahitakataṃ hoti, anuccāritakataṃ hoti, ahatthapāse kataṃ hoti, 
alametaṃ sabbanti avuttaṃ hoti. Ime kho upāli, pañca anatirittā.  
 

Pañcime upāli, atirittā. Katame pañca? Kappiyakataṃ hoti, 
paṭiggahitakataṃ hoti, uccāritakataṃ hoti, hatthapāse kataṃ hoti, alametaṃ 
sabbanti vuttaṃ hoti. Ime kho upāli, pañca atirittā ti.  

 
5. Katīhi nu kho bhante, ākārehi pavāraṇā paññāyatī ti?  

 
Pañcahupāli, ākārehi pavāraṇā paññāyati. Katamehi pañcahi? Asanaṃ 

paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhito, abhiharati, paṭikkhepo 
paññāyati. Imehi kho upāli, pañcahākārehi pavāraṇā paññāyatī ti.  

 
6. Kati nu kho bhante, adhammikā paṭiññātakaraṇā ti?  
Pañcime upāli, adhammikā paṭiññātakaraṇā. Katame pañca? Bhikkhu 

pārājikaṃ ajjhāpanno hoti, pārājikena codiyamāne saṅghādisesaṃ 
ajjhāpannoti paṭijānāti, taṃ saṅgho saṅghādisesena kāreti, adhammikaṃ 
paṭiññātakaraṇaṃ. Bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno hoti, pārājikena 
codiyamāne pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ajjhāpannoti 
paṭijānāti, taṃ saṅgho dukkaṭena kāreti, adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.  
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Này Upāli, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp. Thế nào là 
năm? Vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị đồng 
cộng trú, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện diện của vị 
đứng chung ranh giới, vị trình bày quan điểm rằng (sám hối) trong sự hiện 
diện của vị trong sạch, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối chung) 
bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm rằng không (sám hối) bằng tác ý của 
tâm. Này Upāli, đây là năm sự trình bày quan điểm đúng pháp.  
 

3. − Bạch ngài, có bao nhiêu sự thọ lãnh sai pháp?  
− Này Upāli, đây là năm sự thọ lãnh sai pháp. Thế nào là năm? Vật được 

cho bằng thân không được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng thân 
không được thọ lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng vật gắn 
liền với thân không được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng vật gắn liền 
với thân không được thọ lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng 
sự buông ra không được thọ lãnh bằng thân hoặc bằng vật gắn liền với thân. 
Này Upāli, đây là năm sự thọ lãnh sai pháp.  

Này Upāli, đây là năm sự thọ lãnh đúng pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bằng thân được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng thân được thọ 
lãnh bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng vật gắn liền với thân được 
thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng vật gắn liền với thân được thọ lãnh 
bằng vật gắn liền với thân; vật được cho bằng sự buông ra được thọ lãnh 
bằng thân hoặc bằng vật gắn liền với thân. Này Upāli, đây là năm sự thọ lãnh 
đúng pháp.  
 

4. − Bạch ngài, có bao nhiêu vật không phải là đồ thừa?  
− Này Upāli, đây là năm vật không phải là đồ thừa. Thế nào là năm? Là 

vật chưa làm thành được phép, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng 
lên chưa được thực hiện, đã được thực hiện ngoài tầm tay, chưa được nói 
rằng: ‘Tất cả đây là đủ rồi.’ Này Upāli, đây là năm vật không phải là đồ thừa.  

Này Upāli, đây là năm vật là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật đã làm 
thành được phép, việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực 
hiện, đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được nói rằng: ‘Tất cả đây là đủ 
rồi.’ Này Upāli, đây là năm vật là đồ thừa.  
 

5. − Bạch ngài, việc ngăn được nhận biết với bao nhiêu biểu hiện?  
− Này Upāli, việc ngăn được nhận biết với năm biểu hiện. Với năm (biểu 

hiện) gì? Việc ăn được nhận biết, vật thực được nhận biết, đã đứng ở trong 
tầm tay, (thí chủ) dâng lên, việc từ chối được nhận biết. Này Upāli, việc ngăn 
(vật thực) được nhận biết với năm biểu hiện này.  
 

6. − Bạch ngài, có bao nhiêu việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp?  

− Này Upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. Thế nào là năm? Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pārājika, trong khi bị buộc 
tội với tội pārājika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội saṅghādisesa; hội chúng 
tiến hành cho vị ấy với tội saṅghādisesa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận sai pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pārājika, trong khi bị buộc tội 
với tội pārājika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pācittiya, ―nt― tội 
pāṭidesanīya, ―nt― tội dukkaṭa; hội chúng tiến hành cho vị ấy với tội 
dukkaṭa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 2       Upālipañcakaṃ 
 

 212

Bhikkhu saṅghādisesaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― 
dukkaṭaṃ ajjhāpanno hoti, dukkaṭena codiyamāne pārājikaṃ ajjhāpannoti 
paṭijānāti, taṃ saṅgho pārājikena kāreti, adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ. 
Bhikkhu dukkaṭaṃ ajjhāpanno hoti, dukkaṭena codiyamāne saṅghādisesaṃ 
―pe― pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ajjhāpannoti paṭijānāti, taṃ saṅgho 
pāṭidesanīyena kāreti, adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ. Ime kho upāli, 
pañca adhammikā paṭiññātakaraṇā.  

 
Pañcime upāli, dhammikā paṭiññātakaraṇā. Katame pañca? Bhikkhu 

pārājikaṃ ajjhāpanno hoti, pārājikena codiyamāne pārājikaṃ ajjhāpannoti 
paṭijānāti. Taṃ saṅgho pārājikena kāreti, dhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ. 
Bhikkhu saṅghādisesaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― 
dukkaṭaṃ ajjhāpanno hoti, dukkaṭena codiyamāne dukkaṭaṃ ajjhāpannoti 
paṭijānāti, taṃ saṅgho dukkaṭena kāreti, dhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ. 
Ime kho upāli, pañca dhammikā paṭiññātakaraṇā ti.  

 
7. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 

okāsakammaṃ kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātun ti?  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ 

kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātuṃ. Katamehi pañcahi? Alajjī ca hoti, 
bālo ca apakatatto ca, cāvanādhippāyo vattā hoti, na vuṭṭhānādhippāyo. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ 
kārāpentassa nālaṃ okāsakammaṃ kātuṃ.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ 

kārāpentassa alaṃ okāsakammaṃ kātuṃ. Katamehi pañcahi? Lajjī ca hoti, 
paṇḍito ca pakatatto ca, vuṭṭhānādhippāyo vattā hoti, no cāvanādhippāyo. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno okāsakammaṃ 
kārāpentassa alaṃ okāsakammaṃ kātun ti.  

 
8. Katīhi nukho bhante, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ 

vinayo na sākacchātabbo ti?  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo na 

sākacchātabbo. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ na jānāti, nidānaṃ na jānāti, 
paññattiṃ na jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ na jānāti, anusandhivacanapathaṃ 
na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā 
saddhiṃ vinayo na sākacchātabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ vinayo 

sākacchātabbo. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, 
paññattiṃ jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ jānāti, anusandhivacanapathaṃ 
jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā saddhiṃ 
vinayo sākacchātabbo ti.  
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Vị tỳ khưu đã vi phạm tội saṅghādisesa, ―(như trên)― tội pācittiya, 
―(như trên)― tội pāṭidesanīya, ―(như trên)― tội dukkaṭa, trong khi bị buộc 
tội với tội dukkaṭa vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pārājika; hội chúng tiến 
hành cho vị ấy với tội pārājika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai 
pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội dukkaṭa, trong khi bị buộc tội với tội 
dukkaṭa vị (ấy) thú nhận đã phạm tội saṅghādisesa, ―(như trên)― tội 
pācittiya, ―(như trên)― tội pāṭidesanīya; hội chúng tiến hành cho vị ấy với 
tội pāṭidesanīya là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp. Này 
Upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai pháp.  
 

Này Upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng 
pháp. Thế nào là năm? Vị tỳ khưu đã vi phạm tội pārājika, trong khi bị buộc 
tội với tội pārājika vị (ấy) thú nhận đã phạm tội pārājika; hội chúng tiến 
hành cho vị ấy với tội pārājika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
đúng pháp. Vị tỳ khưu đã vi phạm tội saṅghādisesa, ―(như trên)― tội 
pācittiya, ―(như trên)― tội pāṭidesanīya, ―(như trên)― tội dukkaṭa, trong 
khi bị buộc tội với tội dukkaṭa vị (ấy) thú nhận đã phạm tội dukkaṭa; hội 
chúng tiến hành cho vị ấy với tội dukkaṭa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp. Này Upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận đúng pháp.  
 

7. − Bạch ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc 
tội) vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố?  
 

− Này Upāli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) 
vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
là vị không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho 
thoát tội. Này Upāli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý (để 
buộc tội) vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

Này Upāli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố? Với năm (yếu tố) gì? Là vị có liêm sỉ, là vị thông thái, là 
vị trong sạch, là vị nói với ý định giúp cho thoát tội, là vị không có ý định loại 
trừ. Này Upāli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này.  
 

8. − Bạch ngài, không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yếu tố?  
 

− Này Upāli, không nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố. 
Với năm (yếu tố) gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ (trong câu), không 
biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upāli, không nên thảo 
luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

Này Upāli, nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với năm 
(yếu tố) gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, 
biết về thứ tự của chữ (trong câu), biết về phương thức của lối trình bày mạch 
lạc. Này Upāli, nên thảo luận về Luật với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
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9. Katthi nu kho bhante, pañhapucchā ti?1  
 

Pañcimā upāli, pañhapucchā. Katamā pañca? Mandattā momūhattā 
pañhaṃ pucchati, pāpiccho icchāpakato pañhaṃ pucchati, paribhavā 
pañhaṃ pucchati, aññātukāmo pañhaṃ pucchati, sace me pañhaṃ puṭṭho 
sammadeva byākarissati iccetaṃ kusalaṃ, no ce pañhaṃ puṭṭho sammadeva 
byākarissati, ahamassa sammadeva byākarissāmī ’ti pañhaṃ pucchati. Imā 
kho upāli, pañca pañhapucchā ti.  
 

10. Kati nu kho bhante, aññabyākaraṇā ti?  
 

Pañcime upāli, aññabyākaraṇā. Katame pañca? Mandattā momūhattā 
aññaṃ byākaroti, pāpiccho icchāpakato aññaṃ byākaroti, ummādā 
cittakkhepā aññaṃ byākaroti, adhimānena aññaṃ byākaroti, bhūtaṃ aññaṃ 
byākaroti. Ime kho upāli, pañca aññabyākaraṇā ti.  
 

11. Kati nu kho bhante, visuddhiyo ti?  
 

Pañcimā upāli, visuddhiyo. Katamā pañca? Nidānaṃ uddisitvā avasesaṃ 
sutena sāvetabbaṃ, ayaṃ paṭhamā visuddhi. Nidānaṃ uddisitvā cattāri 
pārājikāni uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ, ayaṃ dutiyā visuddhi. 
Nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā 
avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ, ayaṃ tatiyā visuddhi. Nidānaṃ uddisitvā 
cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese uddisitvā dve aniyate 
uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ, ayaṃ catutthā visuddhi, 
vitthāreneva pañcamī. Imā kho upāli, pañca visuddhiyo ti.  
 

12. Kati nu kho bhante, bhojanā ti?  
 

Pañcime upāli, bhojanā. Katame pañca? Odano, kummāso, sattu, 
maccho, maṃsaṃ. Ime kho upāli, pañca bhojanā ti.  
 

Diṭṭhāvīkammavaggo catuttho.2 
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Diṭṭhāvīkammā apare paṭiggahā anatirittā,3  
 pavāraṇā paṭiññātaṃ okāsaṃ sākacchena ca;  
 pañhaṃ aññabyākaraṇā visuddhi cāpi bhojanā ti. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 pañhāpuccho - Ma, evaṃ sabbattha.   
2 diṭṭhāvikammavaggo niṭṭhito catuttho - Ma.    3 atirittā - Syā.  
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9. − Bạch ngài, có bao nhiêu lối hỏi câu hỏi?  
 

− Này Upāli, đây là năm lối hỏi câu hỏi. Thế nào là năm? Vị có bản tánh 
ngu khờ có bản tánh si mê hỏi câu hỏi; vị có ước muốn xấu xa bị thúc giục 
bởi ước muốn rồi hỏi câu hỏi; vị hỏi câu hỏi do sự khinh khi; vị hỏi câu hỏi 
với ý muốn hiểu biết; vị hỏi câu hỏi (nghĩ rằng): ‘Nếu được ta hỏi câu hỏi vị 
(ấy) sẽ trả lời đúng đắn, như thế việc này là tốt đẹp, nếu được hỏi câu hỏi mà 
vị (ấy) không trả lời đúng đắn, ta sẽ trả lời đúng đắn cho vị ấy.’ Này Upāli, 
đây là năm lối hỏi câu hỏi.  
 

10. − Bạch ngài, có bao nhiêu lối bày tỏ kiến thức?  
 

− Này Upāli, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. Thế nào là năm? Vị có bản 
tánh ngu khờ có bản tánh si mê bày tỏ kiến thức, vị có ước muốn xấu xa bị 
thúc giục bởi ước muốn rồi bày tỏ kiến thức, vị bày tỏ kiến thức do bị điên do 
bị mất trí, vị bày tỏ kiến thức với sự tự hào quá đáng, vị bày tỏ kiến thức thật 
có. Này Upāli, đây là năm lối bày tỏ kiến thức.  
 

11. − Bạch ngài, có bao nhiêu cách làm cho trong sạch?  
 

− Này Upāli, đây là năm cách làm cho trong sạch. Thế nào là năm? Sau 
khi đọc tụng phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được 
nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở 
đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, nên thông báo phần còn lại bằng 
cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, sau khi đọc tụng mười ba 
điều saṅghādisesa, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây 
là cách làm cho trong sạch thứ ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi 
đọc tụng bốn điều pārājika, sau khi đọc tụng mười ba điều saṅghādisesa, 
sau khi đọc tụng hai điều aniyata, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã 
được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ tư. (Đọc tụng) một cách đầy 
đủ là cách thứ năm. Này Upāli, đây là năm cách làm cho trong sạch.  
 

12. − Bạch ngài, có bao nhiêu loại vật thực mềm?  
 

− Này Upāli, đây là năm loại vật thực mềm. Thế nào là năm? Cơm, xúp, 
bánh, cá, thịt. Này Upāli, đây là năm loại vật thực mềm.  
 

Phẩm Trình Bày Quan Điểm là thứ tư. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Việc trình bày quan điểm, những điều khác nữa, việc thọ lãnh, vật 
không phải là đồ thừa, việc ngăn, đã được thừa nhận, việc thỉnh ý, và với 
sự thảo luận, câu hỏi, bày tỏ kiến thức, sự trong sạch, và cả vật thực nữa.  
 

--ooOoo-- 




