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9. UBBĀHIKĀ VAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo ti?  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Na atthakusalo hoti, na dhammakusalo 
hoti, na niruttikusalo hoti, na byañjanakusalo hoti, na pubbāparakusalo hoti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Atthakusalo hoti, dhammakusalo hoti, niruttikusalo hoti, 
byañjanakusalo hoti, pubbāparakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  
 
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kodhano hoti kodhābhibhūto, makkhī 
hoti makkhābhibhūto, palāsī hoti palāsābhibhūto, issukī hoti issābhibhūto, 
sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na sammannitabbo.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na kodhano hoti na kodhābhibhūto, na makkhī hoti na 
makkhābhibhūto, na palāsī hoti na palāsābhibhūto, na issukī hoti na 
issābhibhūto, asandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī suppaṭinissaggī. Imehi 
kho Upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya 
sammannitabbo.  
 
 

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Kuppati, byāpajjati, patitthiyati, kopaṃ 
janeti, akkhamo1 hoti apadakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ.2 Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na sammannitabbo.  
 
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo. 
Katamehi pañcahi? Na kuppati, na byāpajjati, na patitthiyati, na kopaṃ 
janeti, khamo hoti padakkhiṇaggāhī anusāsaniṃ.2 Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

                                                   
1 akhamo - Ma.         2 anusāsanī - Ma.  
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9. PHẨM ĐẠI BIỂU:  
 

1. − Bạch ngài, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có bao 
nhiêu yếu tố?  
 
 

− Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố. Với năm (yếu tố) gì? Là vị không khéo léo về ý nghĩa, là vị không khéo léo 
về Pháp, là vị không khéo léo về ngôn từ, là vị không khéo léo về từ vựng, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upāli, không nên chỉ định theo 
lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị khéo léo về ý nghĩa, là vị khéo léo về Pháp, là vị khéo 
léo về ngôn từ, là vị khéo léo về từ vựng, là vị khéo léo về việc trước và việc 
sau. Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

2. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị cáu kỉnh (và) bị chế ngự bởi cáu kỉnh; 
là vị đạo đức giả (và) bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị dối trá (và) bị chế ngự 
bởi dối trá; là vị đố kỵ (và) bị chế ngự bởi đố kỵ; là vị chấp thủ một cách lộ 
liễu, ương ngạnh, khó buông bỏ. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không cáu kỉnh (và) không bị chế ngự bởi cáu kỉnh; là 
vị không đạo đức giả (và) không bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị không dối 
trá (và) không bị chế ngự bởi dối trá; là vị không đố kỵ (và) không bị chế ngự 
bởi đố kỵ; là vị không chấp thủ một cách lộ liễu, không ương ngạnh, dễ 
buông bỏ. Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này.  
 
 

3. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị nóng nảy, hiểm độc, chống đối, tạo 
nên sự nóng giận, là vị không nhẫn nại không nghiêm chỉnh tiếp nhận sự 
giáo huấn. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố. Với 
năm (yếu tố) gì? Là vị không nóng nảy, không hiểm độc, không chống đối, 
không tạo nên sự nóng giận, là vị nhẫn nại nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo 
huấn. Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
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4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Pasāretā hoti no sāretā, 
anokāsakammaṃ kāretvā pavattā1 hoti, na yathādhamme yathāvinaye 
yathāpattiyā codetā hoti, na yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā kāretā 
hoti, na yathādiṭṭhiyā byākattā hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na sammannitabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo. 

Katamehi pañcahi? Sāretā hoti no pasāretā, okāsakammaṃ kāretvā pavattā1 
hoti, yathādhamme yathāvinaye yathāpattiyā codetā hoti, yathādhamme 
yathāvinaye yathāpattiyā kāretā hoti, yathādiṭṭhiyā byākattā hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

 
5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 

sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ 
gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, alajjī ca hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na sammannitabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na 
mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, lajjī ca hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

 
6. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 

sammannitabbo. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ 
gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, akusalo ca hoti vinaye. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya na 
sammannitabbo.  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ gacchati, na 
mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, kusalo ca hoti vinaye. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.  

 
7. Katīhi nu kho bhante, aṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 

saṅkhaṃ gacchatī ti?2  

 
Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva saṅkhaṃ gacchati. 

Katamehi pañcahi? Suttaṃ na jānāti, suttānulomaṃ na jānāti, vinayaṃ na 
jānāti, vinayānulomaṃ na jānāti, na ca ṭhānāṭhānakusalo hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva saṅkhaṃ gacchati.  

                                                   
1 vattā - Syā.         2 gacchati - Syā.  
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4. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị vọng động không ghi nhớ, là vị phát 
ngôn 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, không nên chỉ định theo lối đại 
biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm (yếu tố) gì? Là vị ráng ghi nhớ không vọng động, là vị phát 
ngôn 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, nên 
chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

5. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. 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, không 
nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. 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, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

6. Này Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu 
tố khác nữa. 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 không khéo léo về Luật. Này 
Upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố khác 
nữa. 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 khéo léo về 
Luật. Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

7. − Bạch ngài, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có bao nhiêu yếu tố?  
 
 

− Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố. 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 bị xem 
là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố này.  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati. Katamehi pañcahi? Suttaṃ jānāti, suttānulomaṃ jānāti, vinayaṃ 
jānāti, vinayānulomaṃ jānāti, ṭhānāṭhānakusalo ca hoti. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati. Katamehi pañcahi? Dhammaṃ na jānāti, 
dhammānulomaṃ na jānāti, vinayaṃ na jānāti, vinayānulomaṃ na jānāti, 
na ca pubbāparakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
bhikkhu bālotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati. Katamehi pañcahi? Dhammaṃ jānāti, dhammānulomaṃ jānāti, 
vinayaṃ jānāti, vinayānulomaṃ jānāti, pubbāparakusalo ca hoti. Imehi kho 
upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

9. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ na jānāti, nidānaṃ na jānāti, 
paññattiṃ na jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ na jānāti, anusandhivacanapathaṃ 
na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, paññattiṃ 
jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ jānāti, anusandhivacanapathaṃ jānāti. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati.  
 

10. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ na jānāti, 
āpattisamuṭṭhānaṃ na jānāti, āpattiyā payogaṃ na jānāti, āpattiyā 
vūpasamaṃ na jānāti, āpattiyā vinicchayakusalo na hoti.1 Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ jānāti, āpattisamuṭṭhānaṃ jānāti, 
āpattiyā payogaṃ jānāti, āpattiyā vūpasamaṃ jānāti, āpattiyā 
vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu 
paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

11. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati. Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ na jānāti, 
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ na jānāti, adhikaraṇassa payogaṃ na jānāti, 
adhikaraṇassa vūpasamaṃ na jānāti, adhikaraṇassa vinicchayakusalo na 
hoti.2 Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu bālotveva 
saṅkhaṃ gacchati.  

                                                   
1 āpattiyā na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na āpattiyā vinicchayakusalo hoti - Syā. 
2 adhikaraṇassa na vinicchayakusalo hoti - Ma, PTS; na adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti 
- Syā. 
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Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. 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 được xem là ‘thông thái’ có năm 
yếu tố này.  

 
8. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. 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, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu 
dốt’ có năm yếu tố này.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. 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, là vị khéo léo về việc trước và việc sau. 
Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này.  

 
9. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. 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 bị xem là ‘ngu 
dốt’ có năm yếu tố này.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ 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, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này.  

 
10. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. 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, không biết về cách giải quyết tội, không khéo léo 
trong việc phán quyết tội. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm 
yếu tố này.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. 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 được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố này.  

 
11. Này Upāli, vị tỳ khưu bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố khác nữa. 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 bị xem là ‘ngu dốt’ có năm yếu tố này.  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ 
gacchati. Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ jānāti, adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ 
jānāti, adhikaraṇassa payogaṃ jānāti, adhikaraṇassa vūpasamaṃ jānāti, 
adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu paṇḍitotveva saṅkhaṃ gacchati.  
 

Ubbāhikāvaggo navamo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Na atthakusalo2 ceva kodhano kuppatī3 ca yo,  
 pasāretā chandāgati4 na kusalo tatheva ca.  
 
 Suttaṃ dhammañca vatthuñca āpattiṃ5 adhikaraṇaṃ,  
 dve dve pakāsitā sabbe kaṇhasukkā6 vijānathā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

10. ADHIKARAṆAVŪPASAMA VAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametun ti?  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ na jānāti, āpattisamuṭṭhānaṃ na 
jānāti, āpattiyā payogaṃ na jānāti, āpattiyā vūpasamaṃ na jānāti, āpattiyā 
na vinicchayakusalo7 hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Āpattiṃ jānāti, āpattisamuṭṭhānaṃ 
jānāti, āpattiyā payogaṃ jānāti, āpattiyā vūpasamaṃ jānāti, āpattiyā 
vinicchayakusalo hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu 
alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ na jānāti, 
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ na jānāti, adhikaraṇassa payogaṃ na jānāti, 
adhikaraṇassa vūpasamaṃ na jānāti, adhikaraṇassa na vinicchayakusalo8 
hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  

                                                   
1 ubbāhikavaggo niṭṭhito navamo - Ma, PTS;  5 āpatti - Syā, PTS.  
  ubbāhikavaggo navamo - Syā.   6 kaṇhasukkaṃ - Ma, Syā, PTS. 
2 anatthakusalo - PTS.    7 na āpattiyā vinicchayakusalo - Syā. 
3 kuppati - PTS.  4 chandāgatiṃ - Ma.  8 na adhikaraṇassa vinicchayakusalo - Syā. 
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Này Upāli, vị tỳ khưu được xem là ‘thông thái’ có năm yếu tố. 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 được xem 
là ‘thông thái’ có năm yếu tố này.  
 

Phẩm Đại Biểu là thứ chín. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Và luôn cả vị không thiện xảo về ý nghĩa, là vị (thường) cáu kỉnh, có sự 
giận dữ, là vị vọng động, bị chi phối bởi ưa thích, và vị không thiện xảo là 
tương tợ y như thế.  
 

Về giới bổn, và về Pháp, về sự việc, về tội vi phạm, và về sự tranh tụng, 
hai phần cho mỗi cặp, tất cả đã được giảng giải, hãy hiểu rõ phần tối và 
phần sáng.  
 

--ooOoo-- 
 

10. PHẨM GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG:  
 

1. − Bạch ngài, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố là không xứng đáng để giải 
quyết tranh tụng?  

 
− Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là không xứng đáng để giải quyết 

tranh tụng. 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, 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 là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 

tụng. 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 là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng.  

 
2. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 

giải quyết tranh tụng. 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 là 
không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Adhikaraṇaṃ jānāti, 
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ jānāti, adhikaraṇassa payogaṃ jānāti, 
adhikaraṇassa vūpasamaṃ jānāti, adhikaraṇassa vinicchayakusalo hoti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ.  
 

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, alajjī ca hoti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ 
gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, lajjī ca hoti. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ.  
 

4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, appassuto ca 
hoti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ 
gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, bahussuto ca hoti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ.  
 

5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ na jānāti, 
nidānaṃ na jānāti, paññattiṃ na jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ na jānāti, 
anusandhivacanapathaṃ na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Vatthuṃ jānāti, nidānaṃ jānāti, 
paññattiṃ jānāti, padapaccābhaṭṭhaṃ jānāti, anusandhivacanapathaṃ 
jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

6. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, akusalo ca 
hoti vinaye. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
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Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 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 là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  

 
3. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 

giải quyết tranh tụng. 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 là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 

tụng. 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 là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng.  

 
4. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 

giải quyết tranh tụng. 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 nghe ít. Này Upāli, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 

tụng. 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 nghe nhiều. 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng.  

 
5. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 

giải quyết tranh tụng. 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 là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  

 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 

tụng. 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 là xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng.  

 
6. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 

giải quyết tranh tụng. 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 không khéo léo về Luật. 
Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng.  
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Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ 
gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, kusalo ca hoti 
vinaye. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, 
puggalagaruko hoti no saṅghagaruko. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.   
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ 
gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, saṅghagaruko 
hoti no puggalagaruko. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu nālaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, āmisagaruko 
hoti no saddhammagaruko. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
bhikkhu nālaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na dosāgatiṃ 
gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, 
saddhammagaruko hoti no āmisagaruko. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu alaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ.  
 

9. Katīhi nu kho bhante ākārehi saṅgho bhijjatī ti?  
 

Pañcahupāli, ākārehi saṅgho bhijjati. Katamehi pañcahi? Kammena, 
uddesena, voharanto, anusāvaṇena, salākagāhena. Imehi kho upāli, 
pañcahākārehi saṅgho bhijjatī ti.  
 

10. Saṅgharāji saṅgharājīti1 bhante vuccati. Kittāvatā nu kho bhante 
saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo? Kittāvatā ca pana saṅgharāji ceva hoti 
saṅghabhedo cā ti?  
 

Paññattetaṃ upāli, mayā āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ āgantukavattaṃ, 
evaṃ supaññattena kho upāli, mayā sikkhāpade āgantukā bhikkhū 
āgantukavatte na vattanti, evampi kho upāli, saṅgharāji hoti no ca 
saṅghabhedo. Paññattetaṃ upāli, mayā āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ 
āvāsikavattaṃ. Evaṃ supaññatte kho upāli, mayā sikkhāpade āvāsikā 
bhikkhū āvāsikavatte na vattanti, evampi kho upāli, saṅgharāji hoti no ca 
saṅghabhedo.  

                                                   
1 saṅgharājīti - Syā. 
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Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 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 khéo léo về 
Luật. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng.  
 

7. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. 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 tôn trọng cá nhân không 
tôn trọng hội chúng. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không xứng 
đáng để giải quyết tranh tụng.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 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 tôn trọng hội 
chúng không tôn trọng cá nhân. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  
 

8. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. 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 tôn trọng tài vật không 
tôn trọng Chánh Pháp. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này là không 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  
 

Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh 
tụng. 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 tôn trọng 
Chánh Pháp không tôn trọng tài vật. Này Upāli, vị tỳ khưu có năm yếu tố này 
là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.  
 

9. − Bạch ngài, hội chúng bị chia rẽ với bao nhiêu biểu hiện?  
 

− Này Upāli, hội chúng bị chia rẽ với năm biểu hiện. Với năm (biểu hiện) 
gì? Do hành sự, do sự đọc tụng (giới bổn), trong khi phát biểu, do lời tuyên 
bố, do cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, hội chúng bị chia rẽ với 
năm biểu hiện này.  
 

10. − Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự bất đồng trong hội chúng, sự bất 
đồng trong hội chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào được gọi là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thế 
nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng?  
 

− Này Upāli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu vãng lai là phận sự 
của vị vãng lai. Này Upāli, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như 
thế, các tỳ khưu vãng lai không thực hành các phận sự của vị vãng lai; này 
Upāli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ 
hội chúng. Này Upāli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu thường trú là 
phận sự của vị thường trú. Này Upāli, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khưu thường trú không thực hành các phận sự của vị 
thường trú; này Upāli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà 
không là sự chia rẽ hội chúng.  
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Paññattetaṃ upāli, mayā bhikkhūnaṃ bhattagge bhattaggavattaṃ 
yathābuḍḍhaṃ yathārattaṃ yathā patirūpaṃ aggāsanaṃ aggodakaṃ 
aggapiṇḍaṃ. Evaṃ supaññatte kho upāli, mayā sikkhāpade navā bhikkhū 
bhattagge therānaṃ bhikkhūnaṃ āsanaṃ paṭibāhanti. Evampi kho upāli, 
saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo. Paññattetaṃ upāli, mayā bhikkhūnaṃ 
senāsane senāsanavattaṃ yathābuḍḍhaṃ yathārattaṃ yathāpatirūpaṃ, 
evaṃ supaññatte kho upāli, mayā sikkhāpade navā bhikkhū therānaṃ 
bhikkhūnaṃ āsanaṃ paṭibāhanti. Evampi kho upāli, saṅgharāji hoti no ca 
saṅghabhedo. Paññattetaṃ upāli, mayā bhikkhūnaṃ antosīmāya ekaṃ 
uposathaṃ ekaṃ pavāraṇaṃ ekaṃ saṅghakammaṃ ekaṃ kammākammaṃ. 
Evaṃ supaññatte kho upāli, mayā sikkhāpade tattheva antosīmāya 
āveṇibhāvaṃ1 karitvā gaṇaṃ bandhitvā āveṇi-uposathaṃ karonti 
āveṇipavāraṇaṃ karonti, āveṇisaṅghakammaṃ karonti, āveṇikammā-
kammāni karonti. Evaṃ kho upāli, saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo cā ti.  
 

Adhikaraṇavūpasamavaggo dasamo.2  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Āpattiṃ3 adhikaraṇaṃ chandā appassutena ca,  
 vatthuñca akusalo ca puggalo āmisena ca;  
 bhijjati saṅgharāji ca saṅghabhedo tatheva cā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

11. SAṄGHABHEDAKA VAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho ti?  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko 
kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu adhammaṃ 
dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, 
vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya diṭṭhiṃ kammena. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho 
atekiccho.  
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya diṭṭhiṃ uddesena. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko 
kappaṭṭho atekiccho.  

                                                   
1 āvenio - Ma, evaṃ sabattha. 
2 adhikaraṇavūpasamavaggo niṭṭhito dasamo - Ma, PTS.            3 āpatti - Syā, PTS.  
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Này Upāli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong nhà ăn là 
phận sự ở nhà ăn: chỗ ngồi hạng nhất, nước uống hạng nhất, thức ăn hạng 
nhất tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) đêm, tùy theo sự chính đáng. 
Này Upāli, khi điều học đã khéo được quy định bởi ta như thế, các tỳ khưu 
mới tu chiếm chỗ ngồi của các tỳ khưu trưởng lão ở trong nhà ăn; này Upāli, 
như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. Này Upāli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở trong chỗ trú 
ngụ là phận sự đối với chỗ trú ngụ: tùy theo thâm niên, tùy theo (số lượng) 
đêm, tùy theo sự chính đáng. Này Upāli, khi điều học đã khéo được quy định 
bởi ta như thế, các tỳ khưu mới tu chiếm chỗ trú ngụ của các tỳ khưu trưởng 
lão; này Upāli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự 
chia rẽ hội chúng. Này Upāli, điều đã được ta quy định cho các tỳ khưu ở 
trong ranh giới là chung lễ Uposatha, chung lễ Pavāraṇā, chung hành sự của 
hội chúng, chung hành sự có tính tiếp diễn. Này Upāli, khi điều học đã khéo 
được quy định bởi ta như thế, ngay tại nơi ấy ở trong ranh giới, sau khi tách 
riêng rẽ, sau khi kết thành nhóm, rồi thực hiện lễ Uposatha riêng rẽ, thực 
hiện lễ Pavāraṇā riêng rẽ, thực hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ, thực 
hiện hành sự có tính tiếp diễn riêng rẽ; này Upāli, như thế cũng là sự bất 
đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng.  
 

Phẩm Giải Quyết Tranh Tụng là thứ mười. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Tội vi phạm, sự tranh tụng, vì ưa thích, và với vị nghe ít, sự việc, và vị 
không khéo léo, cá nhân, và bằng tài vật, bị chia rẽ, sự bất đồng hội chúng, 
và sự chia rẽ hội chúng là tương tợ y như thế.  
 

--ooOoo-- 
 

11. PHẨM KẺ CHIA RẼ HỘI CHÚNG:  
 

1. − Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ phải chịu sự 
bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được?  

− Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ phải chịu sự bất 
hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
(yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ 
đã che giấu quan điểm bằng hành sự. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm 
yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không thể khác được.  

2. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bằng sự đọc tụng (giới bổn). Này Upāli, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa 
ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được.  
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3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya diṭṭhiṃ voharanto. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko 
kappaṭṭho atekiccho.  
 
 

 
4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 

nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya diṭṭhiṃ anusāvaṇena. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 

 
5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 

nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya diṭṭhiṃ salākagāhena. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 

 
6. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 

nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya khantiṃ kammena —
pe—vinidhāya khantiṃ uddesena —pe—vinidhāya khantiṃ voharanto. 
vinidhāya khantiṃ anusāvaṇena —pe—vinidhāya khantiṃ salākagāhena. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 

 
7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 

nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya ruciṃ kammena —pe— 
vinidhāya ruciṃ uddesena —pe— vinidhāya ruciṃ voharanto —pe— 
vinidhāya ruciṃ anusāvaṇena —pe— vinidhāya ruciṃ salākagāhena. Imehi 
kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko nerayiko 
kappaṭṭho atekiccho.  
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3. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm trong khi phát biểu. Này Upāli, kẻ chia rẽ 
hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, 
bị đọa trọn kiếp, không thể khác được.  
 

4. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị 
đọa trọn kiếp, không thể khác được.  
 

5. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu quan điểm bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này 
Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, 
sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được.  
 

6. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu điều mong mỏi bằng hành sự. ―(như trên)― đã che 
giấu điều mong mỏi bằng sự đọc tụng (giới bổn). ―(như trên)― đã che giấu 
điều mong mỏi trong khi phát biểu. ―(như trên)― đã che giấu điều mong 
mỏi bằng lời tuyên bố. ―(như trên)― đã che giấu điều mong mỏi bằng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được.  
 

7. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu điều khao khát bằng hành sự. ―(như trên)― đã che 
giấu điều khao khát bằng sự đọc tụng (giới bổn). ―(như trên)― đã che giấu 
điều khao khát trong khi phát biểu. ―(như trên)― đã che giấu điều khao khát 
bằng lời tuyên bố. ―(như trên)― đã che giấu điều khao khát bằng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác 
được.  
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8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, vinidhāya saññaṃ kammena —pe— 
vinidhāya saññaṃ uddesena —pe— vinidhāya saññaṃ voharanto —pe— 
vinidhāya saññaṃ anusāvaṇena —pe— vinidhāya saññaṃ salākagāhena. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho ti.  
 

Saṅghabhedakavaggo ekādasamo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

 Vinidhāya diṭṭhiṃ kammena uddesena2 vohārena3 ca,  
 anusāvaṇena4 salākena pañcete diṭṭhinissitā;  
 khanti ruci ca saññā ca5 tayo te pañcadhā nayā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

12. DUTIYA SAṄGHABHEDAKAVAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato saṅghabhedako na āpāyiko 
na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho ti?  
 

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato saṅghabhedako na āpāyiko na 
nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, bhikkhu 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, avinayaṃ 
vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya diṭṭhiṃ kammena. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na āpāyiko na 
nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 

2. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya diṭṭhiṃ 
uddesena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 

3. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya diṭṭhiṃ 
voharanto. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  

                                                   
1 saṅghabhedakavaggo niṭṭhito ekādasamo - Ma, PTS. 
2 uddese - Ma.                  4 anussāvane - Ma, Syā, PTS. 
3 voharena - Ma, Syā, PTS.               5 khantiṃ ruciṃ ca saññañca - Ma. 



Tạng Luật - Tập Yếu 2            Nhóm Năm về Upāli 
 

 255

8. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với 
năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: 
‘Phi Luật,’ đã che giấu ý tưởng bằng hành sự. ―nt― đã che giấu ý tưởng bằng 
sự đọc tụng (giới bổn). ―nt― đã che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. ―nt― 
đã che giấu ý tưởng bằng lời tuyên bố. ―nt― đã che giấu ý tưởng bằng cách 
phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này 
là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được.  

Phẩm Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười một. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, với sự đọc tụng, và bằng lời 
phát biểu, với lời tuyên bố, bằng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan 
điểm, điều mong mỏi, sự khao khát, và ý tưởng, ba phương hướng ấy là có 
năm phần.  

--ooOoo-- 
 

12. PHẨM THỨ NHÌ VỀ KẺ CHIA RẼ HỘI CHÚNG:  
 

1. − Bạch ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ không phải 
chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được?  

− Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố 
Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bằng hành sự. Này Upāli, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, 
không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.  

2. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bằng sự đọc tụng 
(giới bổn). Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được.  

3. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm trong khi phát 
biểu. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu 
sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được.  
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4. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 
āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya diṭṭhiṃ 
anusāvaṇena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako 
na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 
 
 

 
5. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 

āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya diṭṭhiṃ 
salākagāhena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako 
na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 
 
 

 
6. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 

āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya khantiṃ 
kammena —pe— avinidhāya khantiṃ uddesena —pe— avinidhāya khantiṃ 
voharanto —pe— avinidhāya khantiṃ anusāvaṇena —pe— avinidhāya 
khantiṃ salākagāhena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 
 
 

 
7. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 

āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya ruciṃ 
kammena —pe— avinidhāya ruciṃ uddesena —pe— avinidhāya ruciṃ 
voharanto —pe— avinidhāya ruciṃ anusāvaṇena —pe— avinidhāya ruciṃ 
salākagāhena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako 
na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 
 
 

 
8. Aparehipi upāli, pañcahaṅgehi samannāgato saṅghabhedako na 

āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho. Katamehi pañcahi?  
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4. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. 
Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được.  

 
5. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 

phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu quan điểm bằng cách phân 
phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ 
không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn 
kiếp, có thể đổi khác được.  

 
6. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 

phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu điều mong mỏi bằng hành sự. 
―(như trên)― đã không che giấu điều mong mỏi bằng sự đọc tụng (giới bổn). 
―(như trên)― đã không che giấu điều mong mỏi trong khi phát biểu. ―nt― 
đã không che giấu điều mong mỏi bằng lời tuyên bố. ―nt― đã không che 
giấu điều mong mỏi bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia 
rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không 
sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.  

 
7. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 

phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì? Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố 
phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không che giấu điều khao khát bằng hành sự. 
―(như trên)― đã không che giấu điều khao khát bằng sự đọc tụng (giới bổn). 
―(như trên)― đã không che giấu điều khao khát trong khi phát biểu. ―nt― 
đã không che giấu điều khao khát bằng lời tuyên bố. ―nt― đã không che giấu 
điều khao khát bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào 
địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.  

 
8. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ không 

phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm (yếu tố) gì?  
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Idhūpāli, bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti 
dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, avinidhāya 
saññaṃ kammena —pe— avinidhāya saññaṃ uddesena —pe— avinidhāya 
saññaṃ voharanto —pe— avinidhāya saññaṃ anusāvaṇena —pe— 
avinidhāya saññaṃ salākagāhena. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na 
atekiccho ti.  
 

Dutiyasaṅghabhedakavaggo dvādasamo.  
 

***** 
  

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Avinidhāya diṭṭhiṃ kammena uddesena1 vohārena2 ca,  
 anusāvaṇena3 salākena pañcete diṭṭhinissitā.  
 
 Khanti ruci ca saññā ca4 tayo te pañcadhā nayā,5  
 heṭṭhime kaṇhapakkhamhi samavīsavidhī6 yathā;  
 tatheva sukkapakkhamhi samavīsati jānathā ti.  
 

--ooOoo-- 
 

13. ĀVĀSIKA VAGGO  
 

1. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato āvāsiko bhikkhu 
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye ti?  

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato āvāsiko bhikkhu yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ niraye. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, [PTS 204] 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, saṅghikaṃ 
puggalikaparibhogena paribhuñjati. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi 
samannāgato āvāsiko bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.  

2. Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato āvāsiko bhikkhu yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ sagge. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na 
dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, 
saṅghikaṃ na puggalikaparibhogena paribhuñjati. Imehi kho upāli, 
pañcahaṅgehi samannāgato āvāsiko bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ 
sagge ti.  

3. Kati nu kho bhante adhammikā vinayabyākaraṇā ti? Pañcime upāli, 
adhammikā vinayabyākaraṇā. Katame pañca? Idhūpāli, bhikkhu adhammaṃ 
dhammoti pariṇāmeti, dhammaṃ adhammoti pariṇāmeti, avinayaṃ 
vinayoti pariṇāmeti, vinayaṃ avinayoti pariṇāmeti, apaññattaṃ paññāpeti, 
paññattaṃ samucchindati. Ime kho upāli, pañca adhammikā 
vinayabyākaraṇā.  

                                                   
1 uddese - Ma.                 4 khantiṃ ruciṃ ca saññañca - Ma. 
2 voharena - Ma, Syā, PTS.              5 nayā ti - Syā, PTS. 
3 anussāvane - Ma, Syā, PTS.              6 samavīsati vidhī - Ma, Syā, PTS. 
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Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: 
‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ đã không 
che giấu ý tưởng bằng hành sự. ―nt― đã không che giấu ý tưởng bằng sự đọc 
tụng (giới bổn). ―nt― đã không che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. ―nt― 
đã không che giấu ý tưởng bằng lời tuyên bố. ―nt― đã không che giấu ý 
tưởng bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.  
 

Phẩm thứ nhì về Kẻ Chia Rẽ Hội Chúng là thứ mười hai. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, với sự đọc tụng, và bằng lời 
phát biểu, với lời tuyên bố, bằng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan 
điểm.  
 

Còn điều mong mỏi, sự khao khát, và ý tưởng, ba đường hướng ấy là có 
năm phần. Giống như hai mươi phương thức tương đương này ở phần tối 
bên dưới, tương tợ như thế ấy hãy hiểu rõ về hai mươi sự tương đương ở 
phần sáng. 

--ooOoo-- 
 

13. PHẨM VỊ THƯỜNG TRÚ:  
 

1. − Bạch ngài, vị tỳ khưu thường trú có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa 
ngục như thế tương ứng với việc đã làm?  
 

− Này Upāli, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như 
thế tương ứng với việc đã làm. 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, vị sử dụng vật thuộc về 
hội chúng như là vật dụng thuộc về cá nhân. Này Upāli, vị tỳ khưu thường trú 
có năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm.  
 

2. Này Upāli, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. 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, vị không sử dụng vật thuộc về hội chúng như là vật dụng thuộc về 
cá nhân. Này Upāli, vị tỳ khưu thường trú có năm yếu tố này được sanh vào 
cõi trời như thế tương ứng với việc đã làm.  
 

3. − Bạch ngài, có bao nhiêu cách giải thích Luật sai Pháp? − Này Upāli, 
đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. Thế nào là năm? Này Upāli, ở đây 
vị tỳ khưu thuyết phục rằng phi Pháp là ‘Pháp,’ thuyết phục rằng Pháp là: 
‘Phi Pháp,’ thuyết phục rằng phi Luật là: ‘Luật,’ thuyết phục rằng Luật là: 
‘Phi Luật,’ vị quy định điều chưa được quy định và hủy bỏ điều đã được quy 
định. Này Upāli, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp.  
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4. Pañcime upāli, dhammikā vinayabyākaraṇā. Katame pañca? Idhūpāli, 
bhikkhu adhammaṃ adhammoti pariṇāmeti, dhammaṃ dhammoti 
pariṇāmeti, avinayaṃ avinayoti pariṇāmeti, vinayaṃ vinayoti pariṇāmeti, 
apaññattaṃ na paññāpeti, paññattaṃ na samucchindati. Ime kho upāli, 
pañca dhammikā vinayabyākaraṇā ti.  

5. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato bhattuddesako 
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye ti?  

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhattuddesako yathābhataṃ nikkhitto 
evaṃ niraye. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, dosāgatiṃ gacchati, 
mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ na jānāti. 
Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato bhattuddesako yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ niraye.  

6. Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato bhattuddesako yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ sagge. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na 
dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, 
uddiṭṭhānuddiṭṭhaṃ jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
bhattuddesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge ti.  

7. Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgato senāsanapaññāpako —pe— 
bhaṇḍāgāriko —pe— cīvarapaṭiggāhako —pe— cīvarabhājako —pe— 
yāgubhājako —pe— phalabhājako —pe— khajjabhājako —pe— 
appamattakavissajjako —pe— sāṭiyagāhāpako —pe— pattagāhāpako —pe— 
ārāmikapesako —pe— sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye 
ti?  

Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato sāmaṇerapesako yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ nirayeti. Katamehi pañcahi? Chandāgatiṃ gacchati, 
dosāgatiṃ gacchati, mohāgatiṃ gacchati, bhayāgatiṃ gacchati, 
pesitāpesitaṃ na jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.  

8. Pañcahupāli, aṅgehi samannāgato sāmaṇerapesako yathābhataṃ 
nikkhitto evaṃ sagge. Katamehi pañcahi? Na chandāgatiṃ gacchati, na 
dosāgatiṃ gacchati, na mohāgatiṃ gacchati, na bhayāgatiṃ gacchati, 
pesitāpesitaṃ jānāti. Imehi kho upāli, pañcahaṅgehi samannāgato 
sāmaṇerapesako yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge ti.  
 

Āvāsikavaggo terasamo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ 
  
 Āvāsikā byākaraṇā2 bhattuddesasenāsanāni3 ca, 
 bhaṇḍacīvaragāho ca cīvarassa ca bhājako.  
 Yāgu phalaṃ khajjakañca appasāṭiyagāhako,  
 pattaārāmikā4 ceva sāmaṇerena pesako ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 āvāsikavaggo niṭṭhito terasamo - Ma, PTS.  3 bhattasenāsanāni - Ma, Syā.  
2 āvāsikabyākaraṇā - Ma, Syā, PTS.   4 patto ārāmiko - Ma; pattāarāmikā - Syā. 
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4. Này Upāli, đây là năm cách giải thích Luật đúng Pháp. Thế nào là năm? 
Này Upāli, ở đây vị tỳ khưu thuyết phục rằng phi Pháp là ‘Phi Pháp,’ thuyết 
phục rằng Pháp là: ‘Pháp,’ thuyết phục rằng phi Luật là: ‘Phi Luật,’ thuyết 
phục rằng Luật là: ‘Luật,’ vị không quy định điều chưa được quy định và 
không hủy bỏ điều đã được quy định. Này Upāli, đây là năm cách giải thích 
Luật đúng Pháp.  

5. − Bạch ngài, vị sắp xếp bữa ăn có bao nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục 
như thế tương ứng với việc đã làm?  

− Này Upāli, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. 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 biết (bữa 
ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này Upāli, vị sắp xếp bữa ăn có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm.  

6. Này Upāli, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố được sanh vào cõi trời như 
thế tương ứng với việc đã làm. 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 biết (bữa ăn) đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này Upāli, vị 
sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố này được sanh vào cõi trời như thế tương ứng 
với việc đã làm.  

7. Này Upāli, vị phân bố chỗ trú ngụ ―(như trên)― vị giữ kho đồ 
đạc―(như trên)― vị tiếp nhận y ―(như trên)― vị phân chia y ―(như trên)― 
vị phân chia cháo ―(như trên)― vị phân chia trái cây ―(như trên)― vị phân 
chia thức ăn khô ―(như trên)― vị phân chia vật linh tinh ―(như trên)― vị 
tiếp nhận y khoác ngoài, ―(như trên)― vị tiếp nhận bình bát, ―(như trên)― 
vị quản trị các người phụ việc chùa, ―(như trên)― vị quản trị các sa di có bao 
nhiêu yếu tố bị đọa vào địa ngục tương ứng với việc đã làm như thế?  

Này Upāli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. 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 biết điều 
cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upāli, vị quản trị các sa di có 
năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm.  

8. Này Upāli, vị quản trị các sa di có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. 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 biết điều cần quản trị và điều không cần quản trị. Này Upāli, vị 
quản trị các sa di có năm yếu tố này được sanh vào cõi trời như thế tương 
ứng với việc đã làm.  
 

Phẩm Vị Thường Trú là thứ mười ba. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

Vị (tỳ khưu) thường trú, các điều giải thích, sắp xếp bữa ăn, và chỗ ngụ, 
đồ đạc, việc tiếp nhận y, và vị phân chia y.  

Cháo, trái cây, vật thực khô, và vật linh tinh, vị tiếp nhận tấm choàng, 
bình bát, và luôn cả người phụ việc chùa, với sa di, và vị quản trị.  
 

--ooOoo-- 
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14. KAṬHINATTHĀRA VAGGO  
 

1. Kati nu kho bhante ānisaṃsā kaṭhinatthāre ti?  

 
Pañcime upāli, ānisaṃsā kaṭhinatthāre. Katame pañca? Anāmantacāro, 

asamādānacāro, gaṇabhojanaṃ, yāvadatthacīvaraṃ, yo ca tattha 
cīvaruppādo so tesaṃ bhavissati. Ime kho upāli, pañca ānisaṃsā 
kaṭhinatthāre ti.  

 
2. Kati nu kho bhante ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ 

okkamato ti?  

 
Pañcime upāli, ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ 

okkamato. Katame pañca? Dukkhaṃ supati, dukkhaṃ paṭibujjhati, pāpakaṃ 
supinaṃ passati, devatā na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho upāli, pañca 
ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ okkamato.  

 
Pañcime upāli, ānisaṃsā upaṭṭhitasatissa sampajānassa niddaṃ 

okkamato. Katame pañca? Sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ 
supinaṃ passati, devatā rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho upāli, 
pañcānisaṃsā upaṭṭhitasatissa sampajānassa niddaṃ okkamato ti.  

 
3. Kati nu kho bhante avandiyā ti?  

 
Pañcime upāli, avandiyā. Katame pañca? Antaragharaṃ paviṭṭho 

avandiyo, racchāgato avandiyo, otamasiko avandiyo, asamannāharanto 
avandiyo, sutto avandiyo. Ime kho upāli, pañca avandiyā.  

 
4. Aparepi upāli, pañca avandiyā. Katame pañca? Yāgupāne avandiyo, 

bhattagge avandiyo, ekāvatto avandiyo, aññavihito avandiyo, naggo 
avandiyo. Ime kho upāli, pañca avandiyā.  

 
5. Aparepi upāli, pañca avandiyā. Katame pañca? Khādanto avandiyo, 

bhuñjanto avandiyo, uccāraṃ karonto avandiyo, passāvaṃ karonto 
avandiyo, ukkhittako avandiyo. Ime kho upāli, pañca avandiyā.  

 
6. Aparepi upāli, pañca avandiyā. Katame pañca? Pure upasampannena 

pacchā upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nānāsaṃvāsako 
buḍḍhataro adhammavādī avandiyo, mātugāmo avandiyo, paṇḍako 
avandiyo. Ime kho upāli, pañca avandiyā.  
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14. PHẨM THÀNH TỰU KAṬHINA:  
 

1. − Bạch ngài, có bao nhiêu điều thuận lợi trong việc thành tựu Kaṭhina?  
 

− Này Upāli, đây là năm điều thuận lợi trong việc thành tựu Kaṭhina. Thế 
nào là năm? Việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ cả ba 
y), sự thọ thực thành nhóm, (sử dụng được nhiều) y theo như nhu cầu, sự 
phát sanh về y tại nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này Upāli, đây là năm điều thuận 
lợi trong việc thành tựu Kaṭhina.  
 

2. − Bạch ngài, có bao nhiêu điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không 
có sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ?  
 

− Này Upāli, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có 
sự giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vị (ấy) ngủ khổ sở, thức 
dậy khổ sở, thấy mộng điều ác xấu, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất 
ra. Này Upāli, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ.  
 

Này Upāli, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vị (ấy) ngủ an lạc, thức dậy an 
lạc, không thấy mộng điều ác xấu, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất 
ra. Này Upāli, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tĩnh, và rơi vào giấc ngủ.  
 

3. − Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ?  
 

− Này Upāli, đây là năm hạng người không nên được đảnh lễ. Thế nào là 
năm? Vị đã đi vào trong xóm nhà không nên được đảnh lễ, vị đi ở đường lộ 
không nên được đảnh lễ, vị ở trong bóng tối không nên được đảnh lễ, vị 
không chú ý đến (sự đảnh lễ) không nên được đảnh lễ, vị đã ngủ không nên 
được đảnh lễ. Này Upāli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.  
 

4. Này Upāli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Khi húp cháo không nên được đảnh lễ, ở trong nhà ăn 
không nên được đảnh lễ, vị tách riêng một mình (do oán giận) không nên 
được đảnh lễ, vị chú ý vào việc khác không nên được đảnh lễ, vị lõa thể không 
nên được đảnh lễ. Này Upāli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.  
 

5. Này Upāli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị đang nhai (vật thực cứng) không nên được đảnh lễ, vị 
đang ăn (vật thực mềm) không nên được đảnh lễ, vị đang đại tiện không nên 
được đảnh lễ, vị đang tiểu tiện không nên được đảnh lễ, vị bị án treo không 
nên được đảnh lễ. Này Upāli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.  
 

6. Này Upāli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị tu lên bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên 
bậc trên trước, vị chưa tu lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, người nữ 
không nên được đảnh lễ, người vô căn không nên được đảnh lễ. Này Upāli, 
năm hạng người này không nên được đảnh lễ.  
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7. Aparepi upāli, pañca avandiyā. Katame pañca? Pārivāsiko avandiyo, 
mūlāya paṭikassanāraho avandiyo, mānattāraho avandiyo, mānattacārī 
avandiyo, abbhānāraho avandiyo. Ime kho upāli, pañca avandiyā ti.  
 

8. Kati nu kho bhante vandiyā ti?  
 

Pañcime upāli, vandiyā. Katame pañca? Pacchā upasampannena pure 
upasampanno vandiyo, nānāsaṃvāsako buḍḍhataro dhammāvādī vandiyo, 
ācariyo vandiyo, upajjhāyo vandiyo, sadevake loke samārake sabrahmake 
sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya tathāgato arahaṃ 
sammāsambuddho vandiyo. Ime kho upāli, pañca vandiyā ti.  
 

9. Navakatarena bhante bhikkhunā buḍḍhatarassa bhikkhuno pāde 
vandantena kati dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā pādā vanditabbā ti?  
 

Navakatarenupāli, bhikkhunā buḍḍhatarassa bhikkhuno pāde 
vandantena pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā pādā vanditabbā. 
Katame pañca? Navakatarenupāli, bhikkhunā buḍḍhatarassa bhikkhuno 
pāde vandantena ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā añjalimpaggahetvā ubhohi 
pāṇitalehi pādāni parisambāhantena pemañca gāravañca upaṭṭhāpetvā pādā 
vanditabbā. Navakatarenupāli, bhikkhunā buḍḍhatarassa bhikkhuno pāde 
vandantena ime pañca dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā pādā vanditabbā ti.  
 

Kaṭhinatthāravaggo cuddasamo.1  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 
 Kaṭhinatthāra niddā ca antarā yāgu khādane,2  
 pure ca pārivāsī3 ca vandiyā4 vanditabbakan ti.  
 

Upālipañcakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

TESAṂ VAGGĀNAṂ UDDĀNAṂ  
 
 Anissitena kammañca vohārāvīkammena5 ca,  
 codanā ca dhutaṅgā ca musā bhikkhunimeva ca.  
 

 Ubbāhikādhikaraṇaṃ bhedakā pañcamā pure,  
 āvāsikā kaṭhinañca cuddasa6 suppakāsikā ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kathinatthāravaggo niṭṭhito cuddasamo - Ma, PTS. 
2 antarayāgukhādane - Syā, PTS.  
3 pārivāsi - Ma, Syā, PTS.              5 vohārāvikammena - Ma, Syā, PTS. 
4 vandiyo - Ma, PTS; vandeyyo - Syā.              6 cuddasā - Ma, Syā, PTS. 
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7. Này Upāli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị thực hành hình phạt parivāsa không nên được đảnh lễ, 
vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu không nên được đảnh lễ, vị 
xứng đáng hình phạt mānatta không nên được đảnh lễ, vị thực hành hình 
phạt mānatta không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng sự giải tội không nên 
được đảnh lễ. Này Upāli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.  
 

8. − Bạch ngài, có bao nhiêu hạng người nên được đảnh lễ?  
 

− Này Upāli, đây là năm hạng người nên được đảnh lễ. Thế nào là năm? 
Vị tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị không 
đồng cộng trú thâm niên hơn nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, thầy dạy học 
nên được đảnh lễ, thầy tế độ nên được đảnh lễ, trong thế gian tính luôn cõi 
chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-
môn, chư thiên, và loài người, đức Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác 
nên được đảnh lễ. Này Upāli, năm hạng người này nên được đảnh lễ.  
 

9. − Bạch ngài, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ 
khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên 
đảnh lễ ở hai chân?  
 

− Này Upāli, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu 
thâm niên hơn nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi mới nên đảnh lễ ở hai 
chân. Thế nào là năm? Này Upāli, vị tỳ khưu mới tu sau trong khi đảnh lễ ở 
chân của vị tỳ khưu thâm niên hơn nên đắp thượng y một bên vai, chắp tay 
lên, chà xát khắp hai chân với hai lòng bàn tay, sau khi an trú với sự quý mến 
và kính trọng, rồi mới nên đảnh lễ ở hai chân. Này Upāli, vị tỳ khưu mới tu 
sau trong khi đảnh lễ ở chân của vị tỳ khưu thâm niên hơn nên thiết lập ở nội 
tâm năm pháp này rồi mới nên đảnh lễ ở hai chân.  
 

Phẩm Thành Tựu Kaṭhina là thứ mười bốn. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sự thành tựu Kaṭhina, và giấc ngủ, khoảng giữa (đường), (húp) cháo, 
khi (đang) nhai, vị tu trước, vị thực hành parivāsa, vị đáng được đảnh lễ, 
liên quan đến việc nên đảnh lễ.  
 

Dứt Nhóm Năm về Upāli. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY: 
 

Không nương nhờ, và hành sự, lời phát biểu, và với sự trình bày, sự 
cáo tội, và các pháp giũ bỏ, dối trá, và luôn cả tỳ khưu ni.  
 

Đại biểu, sự tranh tụng, kẻ chia rẽ (hội chúng), điều thứ năm ở trước, vị 
thường trú, và lễ Kaṭhina, mười bốn phần đã khéo được giải thích.  
 

--ooOoo-- 




