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3. 5. SAÑCARITTASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī 
sāvatthiyaṃ kulūpago1 hoti, bahukāni kulāni upasaṅkamati, yattha passati 
kumārakaṃ vā apajāpatikaṃ, kumārikaṃ vā apatikaṃ, kumārakassa 
mātāpitunnaṃ santike kumārikāya vaṇṇaṃ bhaṇati: “Amukassa kulassa 
kumārikā abhirūpā dassanīyā pāsādikā paṇḍitā vyattā medhāvinī dakkhā 
analasā. Channā sā kumārikā imassa kumārakassā ”ti. Te evaṃ vadenti:2 
“Ete kho bhante amhe na jānanti ‘ke vā ime kassa vā ’ti? Sace bhante ayyo 
dāpeyya āneyyāma3 mayaṃ taṃ kumārikaṃ imassa kumārakassā ”ti. 
Kumārikāya mātāpitunnaṃ santike kumārakassa vaṇṇaṃ bhaṇati: 
“Amukassa kulassa kumārako abhirūpo dassanīyo pāsādiko paṇḍito vyatto 
medhāvī dakkho analaso. Channāyaṃ4 kumārikā tassa kumārakassā ”ti. Te 
evaṃ vadenti: “Ete kho bhante amhe na jānanti ‘ke vā ime kassavā ’ti. 
Kismiṃ viya kumārikāya vattuṃ. Sace bhante ayyo yācāpeyya dadeyyāma 
mayaṃ imaṃ kumārikaṃ tassa kumārakassā ”ti. Eteneva upāyena āvāhāni 
’pi kārāpeti. Vivāhāni ’pi kārāpeti. Vāreyyāni ’pi vattāpeti.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena aññatarassā, purāṇagaṇakiyā dhītā abhirūpā 
hoti dassanīyā pāsādikā. Tirogāmakā ājīvakasāvakā āgantvā taṃ gaṇakiṃ 
etadavocuṃ: “Dehayye imaṃ kumārikaṃ amhākaṃ kumārakassā ”ti. Sā 
evamāha: “Ahaṃ khvayyā5 tumhe na jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti. Ayañca 
me ekadhītikā. Tirogāmo ca gantabbo, nāhaṃ dassāmī ”ti. Manussā te 
ājīvakasāvake etadavocuṃ: “Kissa tumhe ayyā āgatatthā ”ti? “Idha mayaṃ 
ayyā amukaṃ nāma gaṇakiṃ dhītaraṃ yācimha amhākaṃ kumārakassa, sā 
evamāha: “Ahaṃ khvayyā tumhe na jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti. Ayañca 
me ekadhītikā tirogāmo ca gantabbo, nāhaṃ dassāmī ”ti. “Kissa tumhe ayyā 
taṃ gaṇakiṃ dhītaraṃ yācittha? Nanu ayyo udāyī vattabbo? Ayyo udāyī 
dāpessatī ”ti. Atha kho te ājīvakasāvakā yenāyasmā udāyī ten'upasaṅ-
kamiṃsu, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavocuṃ: “Idha mayaṃ 
bhante amukaṃ nāma gaṇakiṃ dhītaraṃ yācimha amhākaṃ kumārakassa. 
Sā evamāha “ahaṃ khvayyā tumhe na jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti. Ayañca 
me ekadhītikā tirogāmo ca gantabbo, nāhaṃ dassāmī ”ti. Sādhu bhante ayyo 
taṃ gaṇakiṃ dhītaraṃ dāpetu amhākaṃ kumārakassā ”ti.  
  

                                                   
1 kulūpako - Ma, Syā, PTS.  3 ānema - PTS.       5 khvayyo - Ma, Sīmu. 
2 vadanti - Ma, PTS.   4 channo so kumārako imissā kumārikāyāti - Syā. 
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3. 5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi ở thành Sāvatthī là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình. Tại nơi nào vị ấy 
nhìn thấy thanh niên chưa vợ hoặc thanh nữ chưa chồng thì vị ấy nói lời 
khen ngợi về cô con gái trước mặt cha mẹ của người con trai rằng: - “Cô con 
gái của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, 
thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cô gái ấy thì xứng đôi với người con trai 
này.” Các người ấy nói như vầy: - “Thưa ngài, những người này không biết 
chúng tôi: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ cho cưới thì chúng tôi có thể rước cô con gái ấy về cho 
người con trai này.” Rồi vị ấy nói lời khen ngợi về cậu con trai trước mặt cha 
mẹ của người con gái rằng: - “Cậu con trai của gia đình kia là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái, có học thức, khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. 
Cậu trai ấy thì xứng đôi với người con gái này.” Các người ấy nói như vầy: - 
“Thưa ngài, những người này không biết chúng tôi: ‘Những người này là ai 
hoặc là (con cháu) của ai?’ Thật xấu hổ khi rêu rao về con gái! Thưa ngài, nếu 
ngài có thể bảo họ xin cưới thì chúng tôi có thể gả cô con gái này cho người 
con trai ấy.” Bằng chính phương thức ấy, vị ấy cho người thực hiện các đoàn 
đi rước dâu, cho người thực hiện các đoàn đi đưa dâu, và cho người tiến hành 
các vụ cưới hỏi.” 
 
 
 
 
 

 2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ trước đây (chồng) làm nghề thầy 
bói có cô con gái đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các đệ tử đạo lõa thể ở ngôi 
làng khác đã đi đến và nói với bà vợ người thầy bói ấy rằng: - “Thưa bà, hãy 
gả cô con gái này cho con trai của chúng tôi.” Bà ấy đã nói như vầy: - “Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.” Dân chúng đã nói với các đệ tử đạo lõa thể ấy 
điều này: - “Thưa các ông, vì sao các ông đã đi đến?” - “Thưa các ông, ở đây 
chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia gả cô con gái cho người con trai của 
chúng tôi, bà ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ông, quả thật tôi không biết các 
ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Thưa 
các ông, vì sao các ông lại xin bà vợ người thầy bói ấy gả cô con gái? Sao 
không nói với ngài Udāyi? Ngài Udāyi sẽ bảo người ta gả cho” Khi ấy, các đệ 
tử đạo lõa thể ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi đến đã nói với đại đức 
Udāyi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thầy bói kia 
gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi, bà ấy đã nói như vầy: ‘Thưa 
các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi 
làng khác. Tôi sẽ không gả.’ Thưa ngài, tốt thay ngài hãy bảo bà vợ người 
thầy bói ấy gả cô con gái cho người con trai của chúng tôi.” 
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3. Atha kho āyasmā udāyī yena sā gaṇakī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
taṃ gaṇakiṃ etadavoca: “Kissimesaṃ dhītaraṃ na desī ”ti? “Ahaṃ khvayya 
ime na jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti. Ayañca me ekadhītikā, tirogāmo ca 
gantabbo, nāhaṃ dassāmī ”ti. “Dehimesaṃ, ahaṃ ime jānāmī ”ti “Sace 
bhante ayyo jānāti, dassāmī ”ti. Atha kho sā gaṇakī tesaṃ ājīvakasāvakānaṃ 
dhītaraṃ adāsi. Atha kho te ājīvakasāvakā taṃ kumārikaṃ netvā māsaṃyeva 
suṇisābhogena bhuñjiṃsu. Tato aparena dāsibhogena bhuñjanti. Atha kho sā 
kumārikā mātuyā santike dūtaṃ pāhesi: “Ahaṃ hi duggatā dukkhitā na 
sukhaṃ labhāmi. Māsaṃ yeva maṃ suṇisābhogena bhuñjiṃsu. Tato 
aparena dāsībhogena bhuñjanti. Āgacchatu me mātā maṃ nessatū ”ti.1  
 
 
 
 

4. Atha kho sā gaṇakī yena te ājīvakasāvakā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā te ājīvakasāvake etadavoca: “Māyyā imaṃ kumārikaṃ 
dāsibhogena bhuñjittha, suṇisābhogena imaṃ kumārikaṃ bhuñjathā ”ti. Te 
evamāhaṃsu: “Natthamhākaṃ tayā saddhiṃ āhārūpahāro, samaṇena 
saddhiṃ amhākaṃ āhārūpahāro. Gaccha tvaṃ, na mayaṃ taṃ jānāmā ”ti. 
Atha kho sā gaṇakī tehi ājīvakasāvakehi apasāditā punadeva sāvatthiṃ 
paccāgañchi. Dutiyampi kho sā kumārikā mātuyā santike dūtaṃ pāhesi: 
“Ahaṃ hi duggatā dukkhitā, na sukhaṃ labhāmi. Māsaṃyeva maṃ 
suṇisābhogena bhuñjiṃsu. Tato aparena dāsībhogena bhuñjanti. Āgacchatu 
me mātā maṃ nessatū ”ti.1  
 
 
 

5. Atha kho sā gaṇakī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Sā kira bhante kumārikā duggatā dukkhitā 
na sukhaṃ labhati. Māsaṃyeva naṃ suṇisābhogena bhuñjiṃsu. Tato 
aparena dāsībhogena bhuñjanti. Vadeyyātha bhante: ‘Māyyā imaṃ 
kumārikaṃ dāsibhogena bhuñjittha. Suṇisābhogena imaṃ kumārikaṃ 
bhuñjathā’”ti. Atha kho āyasmā udāyī yena te ājīvakasāvakā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā te ājīvakasāvake etadavoca: “Māyyā imaṃ kumārikaṃ 
dāsībhogena bhuñjittha suṇisābhogena imaṃ kumārikaṃ bhuñjathā ”ti. Te 
evamāhaṃsu: “Natthamhākaṃ tayā saddhiṃ āhārūpahāro, gaṇakiyā 
saddhiṃ amhākaṃ āhārūpahāro. Samaṇena bhavitabbaṃ abyāvaṭena. 
Samaṇo assa susamaṇo. Gaccha tvaṃ, na mayaṃ taṃ jānāmā ”ti. Atha kho 
āyasmā udāyī tehi ājīvakasāvakehi apasādito punadeva sāvatthiṃ 
paccāgañchi. Tatiyampi kho sā kumārikā mātuyā santike dūtaṃ pāhesi: 
“Ahaṃ hi duggatā dukkhitā, na sukhaṃ labhāmi. Māsaṃyeva maṃ 
suṇisābhogena bhuñjiṃsu. Tato aparena dāsībhogena bhuñjanti. Āgacchatu 
me mātā maṃ nessatū ”ti.  

                                                   
1 āgacchatu me mātā nessatū ti - PTS.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1             Điều saṅghādisesa về mai mối - 5 
 

 
 

341

3. Sau đó, đại đức Udāyi đã đi đến gặp bà vợ người thầy bói ấy, sau khi 
đến đã nói với bà vợ người thầy bói ấy điều này: - “Sao bà lại không gả cô con 
gái cho những người này?” - “Thưa ngài, quả thật tôi không biết các người 
này: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Và đây là đứa con gái 
duy nhất của tôi, không thể đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả.” - “Hãy gả 
cho những người này. Tôi biết những người này.” - “Thưa ngài, nếu ngài biết 
thì tôi sẽ gả.” Sau đó, bà vợ người thầy bói ấy đã gả cô con gái cho các đệ tử 
ngoại đạo ấy. Khi ấy, các đệ tử ngoại đạo ấy đã dẫn cô con gái ấy đi và đã đối 
xử như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ 
gái. Sau đó, cô con gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn 
rằng): - “Vì bị đọa đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử 
con như là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa 
tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi.” 
 
 
 

4. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, 
sau khi đến đã nói với các đệ tử ngoại đạo ấy điều này: - “Thưa các ông, chớ 
có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này 
như là con dâu vậy.” Các người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới 
hỏi gì với bà; chúng tôi chỉ có cưới hỏi với vị Sa-môn thôi. Bà hãy đi, chúng 
tôi không biết bà.” Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy bị trách mắng bởi các đệ 
tử ngoại đạo ấy nên đã quay trở về lại thành Sāvatthī. Đến lần thứ nhì, cô con 
gái ấy đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn rằng): - “Vì bị đọa 
đày nên con bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu 
chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con 
hãy đến và hãy dẫn con đi.”  
 
 
 

5. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, sau khi 
đến đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người con gái 
ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như là con 
dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa 
ngài, ngài nên nói rằng: ‘Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như 
là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Sau đó, đại 
đức Udāyi đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ấy, sau khi đến đã nói với các đệ 
tử ngoại đạo ấy điều này: - “Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Chúng tôi không có cưới hỏi gì với ngài; chúng tôi 
chỉ có cưới hỏi với bà vợ người thầy bói thôi. Vị Sa-môn thì không nên vướng 
bận công việc. Là Sa-môn thì nên là vị Sa-môn tốt. Ngài hãy đi, chúng tôi 
không biết ngài.” Khi ấy, đại đức Udāyi bị trách mắng bởi các đệ tử ngoại đạo 
ấy nên đã quay trở về lại thành Sāvatthī. Đến lần thứ ba, cô con gái ấy đã 
phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ (nhắn rằng): - “Vì bị đọa đày nên con 
bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một 
tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy 
dẫn con đi.”  
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6. Dutiyampi kho sā gaṇakī yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca: “Sā kira bhante kumārikā 
duggatā dukkhitā na sukhaṃ labhati. Māsaṃyeva naṃ suṇisābhogena 
bhuñjiṃsu. Tato aparena dāsībhogena bhuñjanti. Vadeyyātha bhante: 
‘Māyyā imaṃ kumārikaṃ dāsībhogena bhuñjittha. Suṇisābhogena imaṃ 
kumārikaṃ bhuñjathā ”ti. “Paṭhamaṃ pāhaṃ tehi ājīvakasāvakehi 
apasādito. Tvaṃ gaccha nāhaṃ gamissāmī ”ti.  

 
7. Atha kho sā gaṇakī ujjhāyati khīyati vipāceti: “Evaṃ duggato hotu ayyo 

udāyī, evaṃ dukkhito hotu ayyo udāyī, evaṃ mā sukhaṃ labhatu ayyo udāyī, 
yathā me kumārikā duggatā dukkhitā na sukhaṃ labhati, pāpikāya sassuyā 
pāpakena sasurena pāpakena sāmikenā ”ti. Sā ’pi kho kumārikā ujjhāyati 
khīyati vipāceti: “Evaṃ duggato hotu ayyo udāyī, evaṃ dukkhito hotu ayyo 
udāyī, evaṃ mā sukhaṃ labhatu ayyo udāyī, yathāhaṃ duggatā dukkhitā na 
sukhaṃ labhāmi pāpikāya sassuyā pāpakena sasurena pāpakena sāmikenā 
”ti. Aññāpi itthiyo asantuṭṭhā sassūhi vā sasurehi vā sāmikehi vā, tā evaṃ 
oyācanti: “Evaṃ duggato hotu ayyo udāyī, evaṃ dukkhito hotu ayyo udāyī, 
evaṃ mā sukhaṃ labhatu ayyo udāyī, yathā mayaṃ duggatā dukkhitā na 
sukhaṃ labhāma, pāpikāhi sassūhi pāpakehi sasurehi pāpakehi sāmikehī ”ti.  

 
8. Yā pana tā itthiyo santuṭṭhā sassūhi vā sasurehi vā sāmikehi vā tā evaṃ 

āyācanti: “Evaṃ sukhito hotu ayyo udāyī, evaṃ sajjito hotu ayyo udāyī, evaṃ 
sukhamedhatu1 ayyo udāyī, yathā mayaṃ sukhitā sajjitā sukhamedhāma2 
bhaddikāhi sassūhi bhaddakehi sasurehi, bhaddakehi sāmikehī ”ti.  

 
9. Assosuṃ kho bhikkhū ekaccānaṃ itthīnaṃ oyācantīnaṃ ekaccānaṃ 

itthīnaṃ āyācantīnaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī sañcarittaṃ samāpajjissatī ”ti? 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
10. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 

bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ udāyiṃ paṭipucchi: “Saccaṃ 
kira tvaṃ udāyī sañcarittaṃ samāpajjī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: “Kathaṃhi nāma tvaṃ moghapurisa sañcarittaṃ 
samāpajjissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu sañcarittaṃ samāpajjeyya itthiyā vā purisamatiṃ 

purisassa vā itthimatiṃ jāyattane vā jārattane vā, saṅghādiseso ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti] 

                                                   
1 sukhamedho hotu - Ma, PTS.       2 sukhamedhā - Ma. PTS. 
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6. Đến lần thứ nhì, bà vợ người thầy bói ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa ngài, nghe nói người 
con gái ấy bị đọa đày, bị khổ sở, không được yên ổn. Họ đã đối xử cô ấy như 
là con dâu chỉ trong một tháng rồi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. 
Thưa ngài, ngài nên nói rằng: ‘Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này 
như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như là con dâu vậy.’” - “Lần 
trước, tôi đã bị các đệ tử ngoại đạo ấy trách mắng. Bà hãy đi, tôi sẽ không đi.”  
 

7. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Ngài Udāyi hãy bị đọa đày như vầy! Ngài Udāyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài 
Udāyi chớ được yên ổn như vầy, giống như cô con gái của tôi bị đọa đày, khổ 
sở, không được yên ổn với bà gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Và 
cô con gái ấy cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Ngài Udāyi hãy bị 
đọa đày như vầy! Ngài Udāyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udāyi chớ được 
yên ổn như vầy, giống như tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với bà 
gia tồi, với ông gia tồi, với người chồng tồi.” Những người nữ khác không 
được thuận thảo với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người 
chồng, các cô ấy nguyền rủa như vầy: - “Ngài Udāyi hãy bị đọa đày như vầy! 
Ngài Udāyi hãy bị khổ sở như vầy! Ngài Udāyi chớ được yên ổn như vầy, 
giống như chúng tôi bị đọa đày, khổ sở, không được yên ổn với các bà gia tồi, 
với các ông gia tồi, với những người chồng tồi.”  
 

8. Trái lại, những người nữ nào được thuận thảo với các bà gia, hoặc với 
các ông gia, hoặc với những người chồng, các cô ấy cầu khẩn như vầy: - “Ngài 
Udāyi hãy được yên ổn như vầy! Ngài Udāyi hãy được chiều chuộng như vầy! 
Ngài Udāyi hãy đạt được sự an lạc như vầy, giống như chúng tôi được yên ổn, 
được chiều chuộng, và đạt được sự an lạc với các bà gia tốt, với các ông gia 
tốt, với những người chồng tốt.”  
 

9. Các tỳ khưu đã nghe được một số người đàn bà thì đang nguyền rủa, 
một số người đàn bà thì đang cầu khẩn. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udāyi lại tiến hành 
việc mai mối?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

10. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Udāyi rằng: - “Này Udāyi, nghe nói ngươi 
tiến hành việc mai mối, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại tiến 
hành việc mai mối vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối ý định của người nam đến 
người nữ, hoặc ý định của người nữ đến người nam về việc trở thành vợ 
chồng, hoặc về việc trở thành nhân tình, thì tội saṅghādisesa.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
[Sự quy định căn bản] 
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11. Tena kho pana samayena sambahulā dhuttā uyyāne paricārentā 
aññatarassā1 vesiyā santike dūtaṃ pāhesuṃ: “Āgacchatu uyyāne 
paricāressāmā ”ti. Sā evamāha: “Ahaṃ khvayyā2 tumhe na jānāmi ‘ke vā ime 
kassa vā ’ti. Ahañcamhi bahubhaṇḍā, bahuparikkhārā, bahinagarañca 
gantabbaṃ, nāhaṃ gamissāmī ”ti. Atha kho so dūto tesaṃ dhuttānaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Evaṃ vutte aññataro puriso te dhutte etadavoca: “Kissa 
tumhe ayyā taṃ vesiṃ yācittha? Nanu ayyo udāyī vattabbo? Ayyo udāyī 
uyyojessatī ”ti. Evaṃ vutte aññataro upāsako taṃ purisaṃ etadavoca: 
“Māyyo evaṃ avaca, na kappati samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ evarūpaṃ 
kātuṃ. Nāyyo udāyī evaṃ karissatī ”ti. Evaṃ vutte, ‘karissati na karissatī ’ti 
abbhutaṃ akaṃsu. Atha kho te dhuttā yenāyasmā udāyī tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavocuṃ: “Idha mayaṃ bhante 
uyyāne paricārentā asukāya nāma vesiyā santike dūtaṃ pahiṇimha: 
‘Āgacchatu uyyāne paricāressāmā ’ti. Sā evamāha: ‘Ahaṃ khvayyā tumhe na 
jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti, ahañcamhi bahubhaṇḍā, bahuparikkhārā, 
bahinagarañca gantabbaṃ, nāhaṃ gamissāmī ’”ti. “Sādhu bhante ayyo taṃ 
vesiṃ uyyojetū ”ti.  
 
 

 
12. Atha kho āyasmā udāyī yena sā vesī tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

taṃ vesiṃ etadavoca: “Kissa mesaṃ na gacchasī ”ti? “Ahaṃ khvayya ime na 
jānāmi ‘ke vā ime kassa vā ’ti. Ahañcamhi bahubhaṇḍā bahuparikkhārā 
bahinagarañca gantabbaṃ. Nāhaṃ gamissāmī ”ti. “Gacchimesaṃ ahaṃ ime 
jānāmī ”ti. “Sace bhante ayyo jānāti, gamissāmī ”ti. Atha kho te dhuttā taṃ 
vesiṃ ādāya uyyānaṃ agamaṃsu. Atha kho so upāsako ujjhāyati khīyati 
vipāceti: “Kathaṃ hi nāma ayyā udāyī taṅkhaṇikaṃ sañcarittaṃ 
samāpajjissatī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tassa upāsakassa ujjhāyantassa 
khīyantassa vipācentassa. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā udāyī taṅkhaṇikaṃ sañcarittaṃ 
samāpajjissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ udāyī taṅkhaṇikaṃ sañcarittaṃ samāpajjī ”ti?3 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ moghapurisa taṅkhaṇikaṃ sañcarittaṃ samāpajjissasi? Netaṃ 
moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

 
“Yo pana bhikkhu sañcarittaṃ samāpajjeyya itthiyā vā purisamatiṃ 

purisassa vā itthimatiṃ, jāyattane vā jārattane vā, antamaso 
taṅkhaṇikāyapi, saṅghādiseso ”ti.  
 

[Dutiyapaññatti]  
 

                                                   
1 aññatarissā - Ma, Syā, PTS.      2 khvayyo - Ma, PTS, Sīmu.     3 samāpajjasī ti - Ma, Syā. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có nhiều kẻ vô lại trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã 
phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ nọ (nói rằng): - “Hãy đến, chúng ta sẽ 
dạo chơi ở vườn hoa.” Cô ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ông, quả thật tôi 
không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là (con cháu) của ai?’ Vả lại, 
tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không đi ngoại thành cho dù 
là nên đi.” Sau đó, người đưa tin ấy đã kể lại sự việc ấy cho những kẻ vô lại 
ấy. Khi được nói như thế, có người đàn ông nọ đã nói với những kẻ vô lại ấy 
điều này: - “Này các ông, tại sao các ông lại nài nỉ cô kỷ nữ ấy? Sao không nói 
với ngài Udāyi? Ngài Udāyi sẽ tác hợp cho.” Khi được nói như thế, có nam cư 
sĩ nọ đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ông, chớ có nói như thế. 
Các Sa-môn Thích tử không được phép làm việc như thế. Ngài Udāyi sẽ 
không làm như vậy. Khi được nói như thế, họ đã đánh cá với nhau rằng: “Sẽ 
làm! Sẽ không làm!” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã đi đến gặp đại đức Udāyi, 
sau khi đến đã nói với đại đức Udāyi điều này: - “Thưa ngài, ở đây chúng tôi 
trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người đưa tin đi đến gặp cô kỷ nữ kia 
(nói rằng): ‘Hãy đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa.’ Cô ấy đã nói như vầy: 
‘Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông: ‘Những người này là ai hoặc là 
(con cháu) của ai?’ Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ 
không đi ngoại thành cho dù là nên đi.’ Thưa ngài, tốt thay xin ngài hãy tác 
hợp cô kỷ nữ ấy cho.”  

 
12. Khi ấy, đại đức Udāyi đã đi đến gặp cô kỷ nữ ấy, sau khi đến đã nói với 

cô kỷ nữ ấy điều này: - “Sao cô không đi cho những người này?” - “Thưa ngài, 
quả thật tôi không biết những người này: ‘Những người này là ai hoặc là (con 
cháu) của ai?’ Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và tôi sẽ không 
đi ngoại thành cho dù là nên đi.” - “Cô hãy đi cho họ. Tôi biết họ.” - “Thưa 
ngài, nếu ngài biết thì tôi sẽ đi.” Sau đó, những kẻ vô lại ấy đã dắt cô kỷ nữ ấy 
đi đến vườn hoa. Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Tại sao ngài Udāyi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Các 
tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại 
đức Udāyi lại tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc?” Sau đó, các vị 
tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức 
Udāyi rằng: - “Này Udāyi, nghe nói ngươi tiến hành việc mai mối cho cuộc 
tình phút chốc, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại 
tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  

 
“Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối hoặc là ý định của người nam 

đến người nữ, hoặc là ý định của người nữ đến người nam trong việc trở 
thành vợ chồng, hoặc trong việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc 
tình phút chốc thì phạm tội saṅghādisesa.”  
 

[Quy định lần hai]  
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13. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū ’ti.  
 

Sañcarittaṃ samāpajjeyyā ’ti itthiyā vā pahito purisassa santike 
gacchati. Purisena vā pahito itthiyā santike gacchati.  
 

Itthiyā vā purisamatin ’ti purisassa matiṃ itthiyā vā āroceti.  
 

Purisassa vā itthimatin ’ti itthiyā matiṃ purisassa vā āroceti.  
 

Jāyattane vā ’ti jāyā bhavissasi.  
 

Jārattane vā ’ti jārī bhavissasi.  
 

Antamaso taṃ khaṇikāyapī ’ti muhuttikā bhavissasi.  
 

Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  
 
14. Dasa itthiyo: māturakkhitā, piturakkhitā, mātāpiturakkhitā, 

bhāturakkhitā, bhaginirakkhitā, ñātirakkhitā, gottarakkhitā, 
dhammarakkhitā, sārakkhā, saparidaṇḍā.  
 

Dasa bhariyāyo: dhanakkītā, chandavāsinī, bhogavāsinī, paṭavāsinī, 
odapattakinī, obhatacumbaṭā,1 dāsī ca bhariyā ca, kammakārī ca bhariyā ca, 
dhajāhaṭā, muhuttikā. 
 

Māturakkhitā nāma mātā rakkhati gopeti issariyaṃ karoti vasaṃ 
vatteti.  
 

Piturakkhitā nāma pitā rakkhati gopeti issariyaṃ kāreti vasaṃ vatteti.  
 

Mātāpiturakkhitā nāma mātāpitaro rakkhanti gopenti issariyaṃ 
kārenti vasaṃ vattenti.  
 

Bhāturakkhitā nāma bhātā rakkhati gopeti issariyaṃ kāreti vasaṃ 
vatteti.  
 

Bhaginirakkhitā nāma bhaginī rakkhati gopeti issariyaṃ karoti vasaṃ 
vatteti.  
 

Ñātirakkhitā nāma ñātakā rakkhanti gopenti issariyaṃ kārenti vasaṃ 
vattenti.  
 

Gottarakkhitā nāma sagottā rakkhanti gopenti issariyaṃ kārenti vasaṃ 
vattenti.  

                                                   
1 obhaṭacumbaṭā - Ma.  
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13. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Tiến hành việc mai mối: Hoặc là đi đến gặp người nam do người nữ 
phái đi, hoặc là đi đến gặp người nữ do người nam phái đi.  
 

Hoặc là ý định của người nam đến người nữ: Hoặc là thông báo ý 
định của người nam đến người nữ.  
 

Hoặc là ý định của người nữ đến người nam: Hoặc là thông báo ý 
định của người nữ đến người nam.  
 

Hoặc trong việc trở thành vợ chồng: Cô sẽ trở thành người vợ. 
 

Hoặc trong việc trở thành nhân tình: Cô sẽ trở thành nhân tình.  
 

Cho dầu chỉ là cuộc tình phút chốc: Cô sẽ là người vợ trong giây lát. 
 

Tội saṅghādisesa: ―nt― cũng vì thế được gọi là ‘tội saṅghādisesa.’  
 

14. Có mười hạng người nữ: người nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha 
bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ, người nữ được thân quyến bảo hộ, người 
nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn 
giữ, người nữ bị quy định hình phạt. 
 

Có mười hạng vợ: vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự 
nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo 
nghi thức,1 vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ 
hạng tù binh, vợ trong giây lát.  
 

Người nữ được mẹ bảo hộ nghĩa là có mẹ bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý.[*]  
 

Người nữ được cha bảo hộ nghĩa là có cha bảo hộ, canh giữ, thể hiện 
sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý.  
 

Người nữ được mẹ cha bảo hộ nghĩa là có mẹ cha bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý.  
 

Người nữ được anh (em) trai bảo hộ nghĩa là có anh (em) trai bảo 
hộ, canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 
 

Người nữ được chị (em) gái bảo hộ nghĩa là có chị (em) gái bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 
 

Người nữ được thân quyến bảo hộ nghĩa là có thân quyến bảo hộ, 
canh giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 
 

Người nữ được dòng họ bảo hộ nghĩa là có dòng họ bảo hộ, canh giữ, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

                                                   
1 Phỏng dịch theo chú giải (Vin.A. iii, 555). Dịch sát từ là ‘người nữ mang bát nước.’ 
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Dhammarakkhitā nāma sahadhammikā rakkhanti gopenti issariyaṃ 
kārenti vasaṃ vattenti.  
 

Sārakkhā nāma gabbhepi pariggahītā hoti ‘mayhaṃ esā ’ti, antamaso 
mālāguṇaparikkhittāpi.  
 

Saparidaṇḍā nāma kehici daṇḍo ṭhapito hoti ‘yo itthannāmaṃ itthiṃ 
gacchati ettako daṇḍo ’ti.  
 

Dhanakkītā nāma dhanena kiṇitvā vāseti.  
 

Chandavāsinī nāma piyo piyaṃ vāseti.  
 

Bhogavāsinī nāma bhogaṃ datvā vāseti.  
 

Paṭavāsinī nāma paṭaṃ datvā vāseti.  
 

Odapattakinī nāma udapattaṃ āmasitvā vāseti.  
 

Obhatacumbaṭā1 nāma cumbaṭaṃ oropetvā vāseti.  
 

Dāsī nāma dāsī ceva hoti bhariyā ca.  
 

Kammakārī nāma kammakārī ceva hoti bhariyā ca.  
 

Dhajāhaṭā nāma karamarānītā vuccati.  
 

Muhuttikā nāma taṅkhaṇikā vuccati.  
 

Nikkhepapadāni.  
 

1. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti:2 “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
mātapiturakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
2. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 

piturakkhitaṃ brūhi ―pe― mātāpiturakkhitaṃ brūhi ―pe― bhāturakkhitaṃ 
brūhi ―pe― bhaginirakkhitaṃ brūhi ―pe― ñātirakkhitaṃ brūhi ―pe― 
gottarakkhitaṃ brūhi ―pe― dhammarakkhitaṃ brūhi ―pe― sārakkhaṃ 
brūhi ―pe― saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā 
dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa. 

  
 3. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 

māturakkhitañca piturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  

 

                                                   
1 obhaṭacumbaṭā - Ma.      2 pahiṇati - Ma, Syā. 
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Người nữ được luân lý bảo hộ nghĩa là có các đồng đạo bảo hộ, canh 
giữ, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 
 

Người nữ có sự gìn giữ nghĩa là được giữ lại ngay ở trong phòng: ‘Cô 
ấy là của ta;’ thậm chí còn được đặt quanh bằng các bó hoa.1 
 

Người nữ bị quy định hình phạt nghĩa là có những người nào đó quy 
định hình phạt rằng: ‘Ai đến với người đàn bà tên như vầy phải chịu phạt tới 
mức này.’ 
 

Vợ được mua bằng của cải nghĩa là sau khi mua bằng của cải, (người 
đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 
 

Vợ sống chung do tự nguyện nghĩa là người yêu giữ người yêu sống 
chung. 
 

Vợ sống chung vì tài vật nghĩa là sau khi biếu xén tài vật, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ). 
 

Vợ sống chung vì y phục nghĩa là sau khi biếu xén y phục, (người đàn 
ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ).[*] 
 

Vợ được cưới theo nghi thức nghĩa là sau khi chạm vào bát nước, 
(người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ).[*] 
 

Vợ do nâng đỡ gánh nặng nghĩa là sau khi lấy xuống tấm đệm lót ở 
đầu (để mang vác), (người đàn ông) giữ (nàng) sống chung (như là vợ).[*] 
 

Vợ hạng nữ tỳ nghĩa là vừa là nữ tỳ vừa là vợ. 
 

Vợ hạng nhân công nghĩa là vừa là nhân công vừa là vợ. 
 

Vợ hạng tù binh nghĩa là (nàng) được đem lại như tù binh.[*] 
 

Vợ trong giây lát nghĩa là đề cập đến cuộc tình phút chốc. 
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

1. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Nghe nói cô hãy là vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

2. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... nói với người nữ được mẹ cha bảo hộ ... nói với người 
nữ được anh (em) trai bảo hộ ... nói với người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... 
nói với người nữ được thân quyến bảo hộ ... nói với người nữ được dòng họ 
bảo hộ ... nói với người nữ được luân lý bảo hộ ... nói với người nữ có sự gìn 
giữ ... nói với người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Nghe nói 
cô hãy là vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

3. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

                                                   
1 Sớ Giải (Ṭīkā) giải thích là sasāmikā nghĩa là cô ấy đã có chồng, đã có sở hữu chủ. 
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4.Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca mātāpiturakkhitañca ―pe― māturakkhitañca bhāturakkhitañca 
―pe― māturakkhitañca bhaginirakkhitañca ―pe― māturakkhitañca 
ñātirakkhitañca ―pe― māturakkhitañca gottarakkhitañca ―pe― 
māturakkhitañca dhammarakkhitañca ―pe― māturakkhitañca sārakkhañca 
―pe― māturakkhitañca saparidaṇḍañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa 
bhariyāyo dhanakkitā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ.  

 
5. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-

rakkhitañca mātāpiturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghadisessasa.  
 
 

6.Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitañca bhāturakkhitañca ―pe― piturakkhitañca bhaginirakkhitañca 
―pe― piturakkhitañca ñātirakkhitañca ―pe― piturakkhitañca gotta-
rakkhitañca ―pe― piturakkhitañca dhammarakkhitañca ―pe― pitu-
rakkhitañca sārakkhañca ―pe― piturakkhitañca saparidaṇḍañca brūhi 
‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

7. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitañca māturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā ”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  

 
8. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 

saparidaṇḍañca māturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

9. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍañca piturakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca mātāpitu-
rakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca bhāturakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca 
bhaginirakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca ñātirakkhitañca ―pe― 
saparidaṇḍañca gottarakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca dhamma-
rakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca sārakkhañca brūhi ‘hotha kira 
itthannāmassa bhariyāyo dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
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4. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ ―(như trên)― người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được mẹ 
bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và 
người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ 
được dòng họ bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được luân lý 
bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên từng phần. 
 

5. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên 
như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

6. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người 
nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ được luân 
lý bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ 
được cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

7. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên kết hợp.  
Phần nhân tố đã được tóm lược. 

 

8. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải của người tên 
như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

 9. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ được mẹ cha bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được chị (em) gái bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt 
và người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và 
người nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ 
được luân lý bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ có sự gìn 
giữ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần một nhân tố. 
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10. Evaṃ dumūlakampi timūlakampi catumūlakampi pañcamūlakampi 
chamūlakampi sattamūlakampi aṭṭhamūlakampi navamūlakampi 
kātabbaṃ.1  
 

IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

11. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca pīturakkhitañca mātāpiturakkhitañca bhāturakkhitañca 
bhaginirakkhitañca ñātirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sārakkhañca saparidaṇḍañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Dhanakkītācakkaṃ2 niṭṭhitaṃ.  
 

12. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― 
bhogavāsinī ―pe― paṭavāsinī ―pe― odapattakinī ―pe― obhatacumbaṭā 
―pe― dāsī ca bhariyā ca ―pe― kammakārī ca bhariyā ca ―pe― dhajāhaṭā 
―pe― muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

13. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitaṃ brūhi ―pe― mātāpiturakkhitaṃ brūhi ―pe― bhāturakkhitaṃ 
brūhi ―pe― bhaginirakkhitaṃ brūhi ―pe― ñātirakkhitaṃ brūhi ―pe― 
gottarakkhitaṃ brūhi ―pe― dhammarakkhitaṃ brūhi ―pe― sārakkhaṃ 
brūhi ―pe― saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hoti kira itthannāmassa bhariyā 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 

14. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca piturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

15. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca mātāpiturakkhitañca ―pe― māturakkhitañca saparidaṇḍañca 
brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

16. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitañca mātāpiturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  

                                                   
1 evaṃ dumūlakampi timūlakampi yāva navamūlakaṃ kātabbaṃ - Ma. 
2 dhanakkītāitthicakkaṃ - Sīmu.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1             Điều saṅghādisesa về mai mối - 5 
 

 
 

353

10. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần liên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 
 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

11. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của ‘Vợ được mua bằng của cải.’ 
 

12. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là vợ sống chung do 
tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được 
cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng 
nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

13. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói rằng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói rằng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói cô hãy là vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

14. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

15. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ ―(như trên)― người nữ 
được mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên từng phần. 
 

16. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
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17. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
piturakkhitañca bhāturakkhitañca ―pe― piturakkhitañca saparidaṇḍañca 
brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 
 

18. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitañca māturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  

 
 

19. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍañca māturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

20. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍañca piturakkhitañca ―pe― saparidaṇḍañca sārakkhañca brūhi 
‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 
 

21. Evaṃ dumūlakampi, timūlakampi, catumūlakampi, pañcamūlakampi, 
chamūlakampi, sattamūlakampi, aṭṭhamūlakampi, navamūlakampi 
kātabbaṃ.1  
 
 

IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

22. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca piturakkhitañca mātāpiturakkhitañca bhāturakkhitañca 
bhaginirakkhitañca ñātirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sārakkhañca saparidaṇḍañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Muhuttikācakkaṃ2 niṭṭhitaṃ.  

                                                   
1 evaṃ dumūlakampi timūlakampi yāva navamūlakaṃ kātabbaṃ - Ma;  
   dumūlakādīnipi evameva kātabbāni - Sīmu. 
2 muhuttikā itthicakkaṃ - Sīmu. 
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17. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh (em) trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 
 

18. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược. 

 
 

19. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: 
‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 
 

20. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ có sự gìn giữ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô 
hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần một nhân tố. 
 
 

21. Phần liên quan đến hai nhân tố, phần liên quan đến ba nhân tố, phần 
liên quan đến bốn nhân tố, phần liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan 
đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám 
nhân tố, phần liên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 
 

 
ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 

 
22. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 

nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của ‘Hạng vợ trong giây lát.’ 
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23. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ”ti patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

24. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― 
bhogavāsinī, paṭavāsinī, odapattakinī, obhatacumbaṭā,1 dāsī ca bhariyā ca, 
kammakārī ca bhariyā ca, dhajāhaṭā, muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 
 

25. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chanda-
vāsinī cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

26. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca bhogavāsinī 
ca ―pe― dhanakkītā ca paṭavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca odapattakinī ca 
―pe― dhanakkītā ca obhatacumbaṭā ca ―pe― dhanakkītā ca dāsī ca bhariyā 
ca ―pe― dhanakkītā ca kammakārī ca bhariyā ca ―pe― dhanakkītā ca 
dhajāhaṭā ca ―pe― dhanakkītā ca muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ.  
 
 

27. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca 
bhogavāsinī ca ―pe― chandavāsinī ca muhuttikā ca, chandavāsinī ca 
dhanakkītā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  

 
 

28. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā 
ca ―pe― muhuttikā ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca dhajāhaṭā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Evaṃ dumūlakampi yāva navamūlakaṃ kātabbaṃ.  

                                                   
1 obhaṭacumbaṭā - Ma.  
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23. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa.  
 

24. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

25. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

26. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và vợ 
sống chung vì y phục ... vợ được mua bằng của cải và vợ được cưới theo nghi 
thức ... vợ được mua bằng của cải và vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ được 
mua bằng của cải và vợ hạng nữ tỳ ... vợ được mua bằng của cải và vợ hạng 
nhân công ... vợ được mua bằng của cải và vợ hạng tù binh ... vợ được mua 
bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông 
báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên từng phần. 
 

27. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ―(như trên)― vợ sống chung 
do tự nguyện và vợ trong giây lát ―(như trên)― vợ sống chung do tự nguyện 
và vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, 
hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược. 

 

28 Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là vợ trong giây lát và 
vợ được mua bằng của cải ―(như trên)― vợ trong giây lát và vợ sống chung 
do tự nguyện ―(như trên)― vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt phần một nhân tố. 
 

Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện như thế.
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DASAMŪLAKAṂ:  
 

29. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hoti kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chanda-
vāsinī ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā ca dāsī 
ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Māturakkhitacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

30. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ pitu-
rakkhitaṃ ―pe― mātāpiturakkhitaṃ ―pe― bhāturakkhitaṃ ―pe― 
bhaginirakkhitaṃ ―pe― ñātirakkhitaṃ ―pe― gottarakkhitaṃ ―pe― 
dhammarakkhitaṃ ―pe― sārakkhaṃ ―pe― saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira 
itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, 
āpatti saṅghādisesassa.  
 

31. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― 
bhogavāsinī ―pe― paṭavāsinī ―pe― odapattakinī ―pe― obhatacumbaṭā 
―pe― dāsī ca bhariyā ca ―pe― kammakārī ca bhariyā ca ―pe― dhajāhaṭā 
―pe― muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 
 

32. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca 
chandavāsinī cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

33. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca 
bhogavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ.  
 
 

34. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca 
bhogavāsinī ca ―pe― chandavāsinī ca muhuttikā ca ―pe― chandavāsinī ca 
dhanakkītā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  
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PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

29. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 
 

30. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói rằng ... người nữ 
được anh (em) trai bảo hộ nói rằng ... người nữ được chị (em) gái bảo hộ nói 
rằng ... người nữ được thân quyến bảo hộ nói rằng ... người nữ được dòng họ 
bảo hộ nói rằng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói rằng ... người nữ có sự 
gìn giữ nói rằng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ 
nói cô hãy là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

31. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y 
phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng 
nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

32. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

33. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của 
cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên từng phần. 
 

34. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố được tóm tắt. 
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35. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca 
dhanakkitā ca ―pe― muhuttikā ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca 
dhajāhaṭā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Dumūlakampi yāva navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ.  
 

IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

36. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
saparidaṇḍaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca 
chandavāsinī ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā 
ca dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Saparidaṇḍācakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

37. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitaṃ brūhi ‘hohi kira itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

38. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca piturakkhitañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkitā ca chandavāsinī cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 
 

39. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca piturakkhitañca mātāpiturakkhitañca brūhi ‘hotha kira 
itthannāmassa bhariyāyo dhanakkitā ca chandavāsinī ca bhogavāsinī cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Evaṃ ubhato vaḍḍhamānaṃ1 kātabbaṃ.  
 
 

40. Puriso bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ mātu-
rakkhitañca piturakkhitañca mātāpiturakkhitañca bhāturakkhitañca 
bhaginirakkhitañca ñātirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca 
sārakkhañca saparidaṇḍañca brūhi ‘hotha kira itthannāmassa bhariyāyo 
dhanakkītā ca chandavāsinī ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca 
obhatacumbaṭā ca dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca 
muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ubhatovaḍḍhakaṃ niṭṭhitaṃ.  

                                                   
1 vaḍḍhakaṃ - Ma, Sīmu. 
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35. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
 

Phần hai nhân tố cho đến phần chín nhân tố nên được thực hiện y như thế. 
 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

36. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 
 

37. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

38. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ tên như vầy rằng: ‘Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự 
nguyện của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

39. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, và người nữ được mẹ cha bảo 
hộ tên như vầy rằng: ‘Họ nói cô hãy là người vợ được mua bằng của cải, vợ 
sống chung do tự nguyện, và vợ sống chung vì tài vật của người tên như vầy.’” 
Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự triển khai cả hai phần nên được thực hiện như thế. 
 

40. Người nam phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo 
hộ, người nữ được anh (em) trai bảo hộ, người nữ được chị (em) gái bảo hộ, 
người nữ được thân quyến bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ 
được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình 
phạt có tên như vầy rằng: ‘Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua 
bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Dứt sự triển khai cả hai phần.  
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41. Purisassa mātā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― Purisassa pitā bhikkhuṃ 
pahiṇāti ―pe― Purisassa mātāpitaro bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe― Purisassa 
bhātā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― Purisassa bhaginī bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― 
Purisassa ñātakā bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe― Purisassa gottā bhikkhuṃ 
pahiṇanti ―pe― Purisassa sahadhammikā bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe―  
 

Purisassa peyyālo vitthāretabbo.  
Ubhato vaḍḍhakaṃ yathā purimanayo  

tatheva vitthāretabbaṃ.  
 

42. Mātu rakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante 
itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

43. Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante 
itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― 
bhogavāsinī ―pe― paṭavāsinī ―pe― odapattakinī ―pe― obhatacumbaṭā 
―pe― dāsī ca bhariyā ca ―pe― kammakārī ca bhariyā ca ―pe― dhajāhaṭā 
―pe― muhuttikā ’ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 

44. Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante 
itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī 
ca” ―pe― dhanakkītā ca bhogavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca muhuttikā cā 
’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghadisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ.  
 

45. Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante 
itthannāmaṃ brūhi ‘hoti itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca 
bhogavāsinī ca ―pe― chandavāsinī ca muhuttikā ca ―pe― chandavāsinī ca 
dhanakkītā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  

 
46. Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante 

itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca 
―pe― muhuttikā ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca dhajāhaṭā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Evaṃ dumūlakampi yāva navamūlakaṃ kātabbaṃ. 
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41. Người mẹ của người nam phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)― Cha của 
người nam phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)― Mẹ cha của người nam phái vị tỳ 
khưu đi ―(như trên)― Anh (em) trai của người nam phái vị tỳ khưu đi 
―(như trên)― Chị (em) gái của người nam phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)― 
Thân quyến của người nam phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)― Dòng họ của 
người nam phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)― Các đồng đạo của người nam 
phái vị tỳ khưu đi ―(như trên)―  
 

Sự giản lược về người nam nên được giải chi tiết.  
Phần triển khai cả hai của hai nhân tố nên được giải chi tiết  

giống như cách thức về người nam. 
 

42. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

43. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống 
chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... 
vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát 
của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

44. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ được 
mua bằng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và 
vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên từng phần. 
 

45. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ 
được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi 
báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược. 

 

46. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là vợ trong giây lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ 
sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần một nhân tố. 
 

Phần hai nhân tố cho đến chín nhân tố nên được thực hiện như thế. 
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IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

47. Māturakkhitāya mātā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante 
itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī 
ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā ca dāsī ca 
bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Mātucakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 
 

48. Piturakkhitāya pitā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― mātāpiturakkhitāya 
mātāpitaro bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe― bhāturakkhitāya bhātā bhikkhuṃ 
pahiṇāti ―pe― bhaginirakkhitāya bhaginī bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― 
ñātirakkhitāya ñātakā bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe― gottarakkhitāya gottā 
bhikkhuṃ pahiṇanti ―pe― dhammarakkhitāya sahadhammikā bhikkhuṃ 
pahiṇanti ―pe― sārakkhāya yena pariggahitā hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti 
―pe― saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti: 
‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā 
’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 
 

Saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha 
bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― 
bhogavāsinī ―pe― paṭavāsinī ―pe― odapattakinī ―pe― obhatacumbaṭā 
―pe― dāsī ca bhariyā ca ―pe― kammakārī ca bhariyā ca ―pe― dhajāhaṭā 
―pe― muhuttikā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 
 

49. Saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti, so bhikkhuṃ pahiṇāti: 
“Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā 
ca chandavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca bhogavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca 
muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ. 
 
 

50. Saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti: 
“Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā 
chandavāsinī ca bhogavāsinī ca ―pe― chandavāsinī ca muhuttikā ca ―pe― 
chandavāsinī ca dhanakkītā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  
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ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

47. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (con gái tôi) 
là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống 
chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do 
nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và 
vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của “Người mẹ.” 
 

48. Người cha của người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Mẹ cha 
của người nữ được mẹ cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Anh (em) trai của 
người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Chị (em) gái của 
người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Thân quyến của 
người nữ được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Dòng họ của người nữ 
được dòng họ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Các đồng đạo của người nữ được 
luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Sở hữu chủ của người nữ có sự gìn giữ 
phái vị tỳ khưu đi ... Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy 
định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có 
tên như vầy rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 
 

Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái 
vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: 
‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì 
tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do 
nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh 
... vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo 
thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

49. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống chung 
do tự nguyện ... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên 
như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên từng phần. 
 

50. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ sống chung do tự nguyện và vợ sống 
chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược. 
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51. Saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti: 
‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā muhuttikā 
ca dhanakkītā ca ―pe― muhuttikā ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca 
dhajāhaṭā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Dumūlakampi timūlakampi yāva navamūlakaṃ  
evameva kātabbaṃ.  

 
IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  

 
52. Saparidaṇḍāya yena daṇḍo ṭhapito hoti so bhikkhuṃ pahiṇāti: 

‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘hotu itthannāmassa bhariyā dhanakkītā 
ca chandavāsinī ca bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca, obhata-
cumbaṭā ca, dāsī ca bhariyā ca, kammakārī ca bhariyā ca, dhajāhaṭā ca, 
muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Daṇḍaṭhapitacakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

53. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati 
paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

54. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ―pe― bhogavāsinī ―pe― 
paṭavāsinī ―pe― odapattakinī ―pe― obhatacumbaṭā ―pe― dāsī ca bhariyā 
ca ―pe― kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ―pe― muhuttikā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni.  
 

55. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītātā ca chandavāsinī cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa. Māturakkhitā 
bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘homi 
itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca bhogavāsinī ca ―pe― dhanakkītā ca 
muhuttikā ’ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Khaṇḍacakkaṃ. 
 

56. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca bhogavāsinī ca ―pe― 
chandavāsinī ca muhuttikā ca ―pe― chandavāsinī ca dhanakkītā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  
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51. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là vợ trong giây lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ 
trong giây lát và vợ sống chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng 
tù binh của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 

Dứt phần một nhân tố. 
Phần hai nhân tố, ba nhân tố cho đến chín nhân tố  

nên được thực hiện y như thế. 
 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

52. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy 
rằng: ‘Hãy nhận (cô ta) là người vợ được mua bằng của cải, vợ sống chung do 
tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới 
theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, 
vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, 
thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Dứt sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 
 

53. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

54. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... 
vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như 
vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
 

55. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. Người nữ được mẹ 
bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như 
vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua bằng của cải và vợ sống 
chung vì tài vật ... vợ được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người 
tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 
 

Sự luân phiên từng phần. 
 

56. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố được tóm tắt. 
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57. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca ―pe― 
muhuttikā ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca dhajāhaṭā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Dumūlakādīnipi evameva kātabbāni.  
 

IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

58. Māturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ 
brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca 
bhogavāsinī ca paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhatacumbaṭā ca dāsī ca 
bhariyā ca kammakārī ca ―pe― bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Aparaṃ māturakkhitācakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

59. Piturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― mātāpiturakkhitā bhikkhuṃ 
pahiṇāti ―pe― bhāturakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― bhaginirakkhitā 
bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― ñātirakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― 
gottarakkhitā bhikkhuṃ pahiṇāti ―pe― dhammarakkhitā bhikkhuṃ 
pahiṇāti ―pe― sārakkhā bhikkhuṃ pahiṇāti, ―pe― saparidaṇḍā bhikkhuṃ 
pahiṇāti ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi ‘homi itthannāmassa bhariyā 
dhanakkītā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

60. Saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇāti, ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi 
‘homi itthannāmassa bhariyā chandavāsinī, bhogavāsinī, paṭavāsinī, 
odapattakinī, obhatacumbaṭā, dāsī ca bhariyā ca, kammakārī ca bhariyā ca, 
dhajāhaṭā, muhuttikā ’”ti.Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  
 

Nikkhepapadāni. 
 

61. Saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi 
‘homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca ―pe― 
dhanakkītā muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

Khaṇḍakacakkaṃ.  
 

62. Saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi 
‘homi itthannāmassa bhariyā chandavāsinī ca bhogavāsinī ca ―pe― 
chandavāsinī ca muhuttikā ca ―pe― chandavāsinī ca dhanakkītā cā ’”ti. 
Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Baddhacakkaṃ.  
Mūlaṃ saṅkhittaṃ.  



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1             Điều saṅghādisesa về mai mối - 5 
 

 
 

369

57. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây lát 
và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  

Dứt phần một nhân tố. 
Các phần hai nhân tố, v.v... nên được thực hiện y như thế. 

 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

58. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài vật, vợ 
sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, 
vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa. 

Dứt sự luân phiên thứ nhì của ‘Người nữ được mẹ bảo hộ.’ 
59. Người nữ được cha bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ được mẹ cha 

bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ được anh (em) trai bảo hộ phái vị tỳ 
khưu đi ... Người nữ được chị (em) gái bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ 
được thân quyến bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ được dòng họ bảo hộ 
phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ được luân lý bảo hộ phái vị tỳ khưu đi ... Người 
nữ có sự gìn giữ phái vị tỳ khưu đi ... Người nữ bị quy định hình phạt phái vị 
tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy 
chấp nhận tôi là người vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

60. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải ... vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài 
vật ... vợ sống chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng 
đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ 
trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 
61. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 

đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện ―(như trên)― vợ 
được mua bằng của cải và vợ trong giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên từng phần. 
62. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 

đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
sống chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sống chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sống chung do tự nguyện và vợ được mua 
bằng của cải của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì 
phạm tội saṅghādisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phần nhân tố đã được tóm lược. 
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63. Saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇāti: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi 
‘homi itthannāmassa bhariyā muhuttikā ca dhanakkītā ca ―pe― muhuttikā 
ca chandavāsinī ca ―pe― muhuttikā ca dhajāhaṭā cā ’”ti. Patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Ekamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Dumūlakādīnipi evameva kātabbāni.  
 

IDAṂ DASAMŪLAKAṂ:  
 

64. Saparidaṇḍā bhikkhuṃ pahiṇāti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ brūhi 
‘homi itthannāmassa bhariyā dhanakkītā ca chandavāsinī ca bhogavāsinī ca 
paṭavāsinī ca odapattakinī ca obhaṭacumbaṭā ca dāsī ca bhariyā ca 
kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā ca muhuttikā cā ’”ti. Patigaṇhāti 
vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Saparidaṇḍācakkaṃ.  
 

Sabbaṃ cakkapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

65. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  
 

Patigaṇhāti vīmaṃsati na paccāharati, āpatti thullaccayassa.  
 

Patigaṇhāti na vīmaṃsati paccāharati, āpatti thullaccayassa.  
 

Patigaṇhāti na vīmaṃsati, na paccāharati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Na patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti thullaccayassa.  
 

Na patigaṇhāti vīmaṃsati na paccāharati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Na patigaṇhāti na vīmaṃsati paccāharati, āpatti dukkaṭassa.  
 

Na patigaṇhāti na vīmaṃsati na paccāharati, anāpatti.  
 

66. Puriso sambahule bhikkhū āṇāpeti: “Gacchatha bhante itthannāmaṃ 
itthiṃ vīmaṃsathā ”ti. Sabbe patigaṇhanti sabbe vīmaṃsanti sabbe 
paccāharanti, āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.  
 

67. Puriso sambahule bhikkhū āṇāpeti: “Gacchatha bhante itthannāmaṃ 
itthiṃ vīmaṃsathāti.” Sabbe patigaṇhanti sabbe vīmaṃsanti ekaṃ 
paccāharāpenti, āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.  
 

68. Puriso sambahule bhikkhū āṇāpeti: “Gacchatha bhante itthannāmaṃ 
itthiṃ vīmaṃsathā ”ti. Sabbe patigaṇhanti ekaṃ vīmaṃsāpetvā sabbe 
paccāharanti, āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.  
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63. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là vợ trong giây 
lát và vợ được mua bằng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vầy.’” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Dứt phần một nhân tố. 
 

Các phần hai nhân tố. v.v... nên được thực hiện y như thế. 
 

ĐÂY LÀ PHẦN MƯỜI NHÂN TỐ: 
 

64. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị tỳ khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vầy rằng: ‘Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua bằng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, vợ sống chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như vầy.’” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

Sự luân phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 
 

Dứt tất cả các phần giản lược theo sự luân phiên. 
 

65. Nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

Nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 
 

Nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 
 

Nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Không nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội thullaccaya. 
 

Không nhận lời, thông báo, không hồi báo thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Không nhận lời, không thông báo, hồi báo thì phạm tội dukkaṭa. 
 

Không nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì vô tội.  
 

66. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, tất cả 
hồi báo thì tất cả phạm tội saṅghādisesa.  
 

67. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, tất cả thông báo, rồi 
bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội saṅghādisesa.  
 

68. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, rồi bảo một vị thông 
báo, tất cả hồi báo thì tất cả phạm tội saṅghādisesa. 
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69. Puriso sambahule bhikkhū āṇāpeti: “Gacchatha bhante itthannāmaṃ 
itthiṃ vīmaṃsathā ”ti. Sabbe patigaṇhanti ekaṃ vīmaṃsāpetvā ekaṃ 
paccāharāpenti, āpatti sabbesaṃ saṅghādisesassa.  

 
70. Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ 

vīmaṃsā ”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati paccāharati, āpatti saṅghādisesassa.  

 
71. Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ 

vīmaṃsā ”ti. Patigaṇhāti vīmaṃsati antevāsiṃ paccāharāpeti, āpatti 
saṅghādisesassa.  

 
72. Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ 

vīmaṃsā ”ti. Patigaṇhāti antevāsiṃ vīmaṃsāpetvā attanā paccāharati, āpatti 
saṅghādisesassa.  

 
73. Puriso bhikkhuṃ āṇāpeti: “Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ 

vīmaṃsā ”ti. Patigaṇhāti antevāsiṃ vīmaṃsāpeti, antevāsī vīmaṃsitvā 
bahiddhā paccāharati, āpatti ubhinnaṃ thullaccayassa.  

 
74. Gacchanto sampādeti, āgacchanto visaṃvādeti, āpatti thullaccayassa. 

Gacchanto visaṃvādeti, āgacchanto sampādeti, āpatti thullaccayassa. 
Gacchanto sampādeti, āgacchanto sampādeti, āpatti saṅghādisesassa. 
Gacchanto visaṃvādeti, āgacchanto visaṃvādeti, anāpatti.  

 
75. Anāpatti saṅghassa vā cetiyassa vā gilānassa vā karaṇīyena gacchati, 

ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

--ooOoo-- 
 

 
 

VINĪTAVATTHU  
 

UDDĀNAGĀTHĀ  
 
 

 Suttā matā ca nikkhantā anitthī itthipaṇḍakā,  
 kalahaṃ katvāna sammodi sañcarittañca paṇḍake ”ti.  

 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro puriso aññataraṃ bhikkhuṃ 
āṇāpesi: “Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ vīmaṃsā ”ti. So gantvā 
manusse pucchi: “Kahaṃ itthannāmā ”ti? “Suttā bhante ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi: ‘Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu saṅghādisesassa, 
āpatti dukkaṭassā ”ti. (1) 
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69. Người nam bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vầy.” Tất cả nhận lời, sau khi bảo một vị 
thông báo, rồi bảo một vị hồi báo thì tất cả phạm tội saṅghādisesa.  
 

70. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
saṅghādisesa.  
 

71. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, thông báo, bảo người học trò hồi báo 
thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

72. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, đích 
thân hồi báo thì phạm tội saṅghādisesa.  
 

73. Người nam bảo vị tỳ khưu rằng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vầy.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, người 
học trò sau khi thông báo (trở về) đứng ở bên ngoài rồi (đi) hồi báo thì cả hai 
phạm tội thullaccaya.[*]  
 

74. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm trái lời dặn thì phạm tội 
thullaccaya. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
thullaccaya. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội 
saṅghādisesa. Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm trái lời dặn thì vô tội.  
 

75. Vị đi vì công việc cần thiết của hội chúng hoặc của bảo tháp hoặc của 
người bệnh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.”  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 
 

Người nữ đã ngủ, đã chết, và đã đi khỏi, không phải người nữ, người nữ 
vô căn, sau khi gây gỗ, vị đã khuyên giải, và việc mai mối cho người vô căn.  
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người rằng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã ngủ.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội saṅghādisesa?” Vị ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm 
tội saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (1) 
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2. Tena kho pana samayena aññataro puriso aññataraṃ bhikkhuṃ 
āṇāpesi: ‘‘Gaccha bhante itthannāmaṃ itthiṃ vīmaṃsā ”ti. So gantvā 
manusse pucchi: “Kahaṃ itthannāmā ”ti? “Matā bhante ”ti. ―pe― 
“Nikkhantā bhante ”ti. ―pe― “Anitthī bhante ”ti. ―pe― “Itthipaṇḍakā 
bhante ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
saṅghādisesassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (2-5)  
 
 

3. Tena kho pana samayena aññatarā itthī sāmikena saha bhaṇḍitvā 
mātugharaṃ agamāsi. Kulūpago bhikkhu sammodanīyaṃ akāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Alaṃvacanīyā bhikkhū ”ti? “Nālaṃvacanīyā 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu nālaṃvacanīyāyā ”ti. (6)  
 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇḍake sañcarittaṃ 
samāpajji. Tassa kukkuccaṃ ahosi: “Kacci nu kho ahaṃ saṅghādisesaṃ 
āpattiṃ āpanno ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu saṅghādisesassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (7)  
 

Sañcarittasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
  

3. 6. KUṬIKĀRASIKKHĀPADAM 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āḷavakā1 bhikkhū saññācikāyo 
kuṭiyo2 kārāpenti assāmikāyo attuddesikāyo appamāṇikāyo, tāyo na 
niṭṭhānaṃ gacchanti. Te yācanabahulā viññattibahulā viharanti: “Purisaṃ 
detha, purisatthakaraṃ detha, goṇaṃ detha, sakaṭaṃ detha, vāsiṃ detha, 
pharasuṃ detha, kuṭhāriṃ detha, kuddālaṃ detha, nikhādanaṃ detha, 
valliṃ detha, veḷuṃ detha, muñjaṃ detha, babbajaṃ detha, tiṇaṃ detha, 
mattikaṃ dethā ”ti. Manussā upaddutā yācanāya, upaddutā viññattiyā 
bhikkhū disvā ubbijjantipi uttasantipi palāyantipi aññenapi gacchanti 
aññenapi mukhaṃ karonti dvārampi thakenti, gāvimpi disvā palāyanti, 
bhikkhū maññamānā.  
 

2. Atha kho āyasmā mahākassapo rājagahe vassaṃ vuttho yena āḷavi tena 
pakkāmi. Anupubbena3 yena āḷavi tadavasari. Tatra sudaṃ āyasmā 
mahākassapo āḷaviyaṃ viharati aggālave cetiye. Atha kho āyasmā 
mahākassapo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya āḷaviṃ 
piṇḍāya pāvisi. Manussā āyasmantaṃ mahākassapaṃ passitvā ubbijjantipi 
uttasantipi palāyantipi aññenapi gacchanti aññenapi mukhaṃ karonti 
dvārampi thakenti. Atha kho āyasmā mahākassapo āḷaviyaṃ piṇḍāya caritvā 
pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 āḷavikā - Syā.        2 kuṭikāyo - Syā.  3 anupubbena cārikaṃ caramāno - Syā. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị tỳ khưu nọ rằng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vầy.” Vị ấy đã đi và đã hỏi 
mọi người rằng: - “Cô gái tên như vầy ở đâu?” - “Thưa ngài, cô ta đã chết.” 
―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta đã đi khỏi.” ―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta 
không phải là người nữ.” ―(như trên)― “Thưa ngài, cô ta là người nữ vô 
căn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
saṅghādisesa mà phạm tội dukkaṭa.” (2-5) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi về 
nhà mẹ. Có vị tỳ khưu nọ thường tới lui với các gia đình đã làm công việc hòa 
giải. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, có phải cô ta đã 
bị chồng bỏ?”[*] - “Bạch Thế Tôn, cô ta không bị chồng bỏ.” - “Này tỳ khưu, 
trường hợp không bị chồng bỏ thì vô tội.” (6) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã tiến hành việc mai mối cho người 
vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội saṅghādisesa?” 
Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không 
phạm tội saṅghādisesa mà phạm tội thullaccaya.” (7) 
 

Dứt điều học về việc mai mối. 
 

--ooOoo-- 
 
 

3. 6. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi tự xin (vật 
liệu) rồi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, 
không theo kích thước, và các cốc liêu ấy chưa đạt được sự hoàn tất. Các vị ấy 
sống có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bố thí người 
nam, hãy bố thí nhân công, hãy bố thí bò, hãy bố thí xe kéo, hãy bố thí rìu, 
hãy bố thí búa, hãy bố thí cuốc, hãy bố thí xẻng, hãy bố thí lưỡi đục, hãy bố 
thí dây leo, hãy bố thí tre, hãy bố thí cỏ muñja, hãy bố thí cỏ pabbaja, hãy bố 
thí cỏ tiṇa, hãy bố thí đất sét.” Dân chúng bực mình vì sự van xin, bực mình 
vì sự yêu cầu, khi thấy các tỳ khưu thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường 
khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa lại; ngay cả khi thấy con bò cái họ cũng 
tránh đi, (lầm) tưởng là các vị tỳ khưu. 
 

2. Khi ấy, đại đức Mahākassapa, trải qua mùa (an cư) mưa ở thành 
Rājagaha, đã ra đi về phía thành Āḷavi, theo tuần tự đã ngự đến thành Āḷavi. 
Tại nơi ấy trong thành Āḷavi, đại đức Mahākassapa ngụ tại tháp thờ 
Aggāḷava. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Mahākassapa đã mặc y, cầm y bát, đi 
vào thành Āḷavi để khất thực. Dân chúng sau khi nhìn thấy đại đức 
Mahākassapa cũng trở nên hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, 
quay mặt hướng khác, đóng cửa lại. Sau đó, khi đã đi khất thực trong thành 
Āḷavi, sau bữa ăn trong khi đang đi khất thực trở về, đại đức Mahākassapa đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 




