
NHOM NAM VE UPALI

1. PHẨM KHÔNG NƯƠNG NHỜ
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapindika. Khi ấy, Đại đức Upāli đã đi đến gặp, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại 
đức Upāli đã noi với đức The Ton điêu này:

一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố không được sống, không 
nương nhờ đức Thế Tôn cho đến trọn đời?

一 Này Up瓦li, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô không được sông, không nương 
nhờ cho đến trọn đời. Với năm [yếu tố] gì? Vi không biết về lễ Uposatha, 
không biết về hành sự của lễ Uposatha, không biết về Giới bổn (Pātimokkha), 
không biết về cách đọc tụng Giới bổn (Patimokkho), chưa đủ năm năm. Này 
upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không được sông, không nương nhờ cho 
đên trọn đời.

Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố được sống, không nương nhờ cho 
đến trọn đời. Vơi nam [yếu tố] gì? Vị biết về lễ Uposatha. biết về hành sự của 
lễ Uposatha. biết về Giới bổn ỤPãtimokkhă). biết về cách đọc tụng Giới bổn 
(Pātimokkha), được năm năm hoặc hơn năm năm. Này upāli, vị Tỳ-khưu có MM、 . M M 、. .
năm yêu tô này được sông không nương nhờ cho đên trọn đời.

2. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không được sông không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm [yếu tố] gì? Vị không biết về lễ Pavāranā. 
không biêt vê hành sự của lê Pavāranā. không biêt vê Giới bôn (Patimokkho), 
không biêt vê cách đọc tụng Giới bôn (Pātimokkhaṃ, chưa đủ năm năm. Này 
upāli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này không được sống, không nương nhờ cho 
đen trọn đời.

Này Upāli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương nhờ cho 
đến trọn đời. Với năm [yếu tố] gì? Vị biết về lễ Pavāranā, biết về hành sự của 
lễ Pavāranā. biết về Giới bổn (Pātimokkha), biết về cách đọc tụng Giới bổn 
(Patimokkho), được năm năm hoặc hơn năm năm. Này upāli, vị Tỳ-khưu có 
năm yểu tố này được sống, không nương nhờ cho đến trọn đời.

3. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không được sống, không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm [yếu tố] gì? Vi không biết về sự phạm tội 
hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, chưa đủ năm năm.
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Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không được sống, không nương nhờ 
cho đen trọn đời.

Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sông không nương nhờ cho đên 
trọn đời. Với năm [yếu tố] gì? Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết 
tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay 
không xấu xa, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này up互li, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời.

4. 一 Bạch Ngài, vi Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di 
phục vụ?

一 Này upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di phục vụ. 
Với năm [yêu tô] gì? Là vị không có khả năng chăm sóc hoặc kiêm người chăm 
sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, [không có khả năng] khuyên giải hoặc nhờ 
người khuyên giải khi đệ tử hay học trò có sự không hoan hỷ đã sanh khởi, 
[không có khả năng] phân giải hoặc nhờ vị khác phân giải đúng theo pháp, khi 
đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh khởi, [không có khả năng] hướng dẫn 
Thắng pháp và Thắng luật, [a]1 Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này không 
được ban phép tu lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không 
được để cho Sa-di phục vụ.

1 [a] Theo lời giải thích của ngài Bụddhaghọsa: Hướng dẫn về Thắng pháp là có khả năng hướng dẫn về 
sự phân biệt danh sắc, và hướng dẫn về Thắng luật là hướng dẫn vê toàn bộ tạng Luật (VỉnA. v. 990).
2 [b] Các điều học thupc về phân sự căn bản tức là nói đến các phận sự trong bộ Luật Khandhaka, Hợp 
phan gồm có Đại phẩm và Tiễu phẩm, còn các điều học thuộc về iphầri đầu của Phạm hạnh, là các điều 
học đa được quý định ở hai Giới bổn(Sdd.).

Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho Sa-di phục vụ. Với năm [yếu tố] gì? Là 
vi có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị 
bệnh, [có khả năng] khuyên giải hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay học 
trò có sự không hoan hỷ đã sanh khởi, [có khả năng] phân giải hoặc nhờ vị khác 
phân giải đúng theo pháp khi đệ tử hay học trò có mối nghi ngờ sanh khởi, [có 
khả năng] hướng dẫn Thắng pháp và Thắng luật. Này up互li, vi Tỳ-khưu có năm 
yếu tố này được ban phép tu lên bậc trên, được ban cho phép nương nhờ, được 
để cho Sa-di phục vụ.

5. Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di 
phục vụ. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không có khả năng đê huân luyện học trò 
hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự căn bản, [không có khả năng] để hướng 
dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, [b]  [không có khả năng] 
để hướng dẫn về tăng thượng giới, [không có khả năng] để hướng dẫn về tăng 
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thượng tâm, [không có khả năng] để hướng dẫn về tăng thượng tuệ. [c]3 Này 
Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không được ban phép tu lên bậc trên, 
không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di phục vụ.

3 [c] Adhisĩla'. Tăng thượng giới là Giới bổn (Pātimokkhaṃ. Adhicitta: Tăng thượng tâm là sự tu tập các 
loại định hợp thê. Adhipaññā: Tăng thượng tuệ là sự tu tập [các tâm] Đạo siêu thê (Sđd.).

Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho Sa-di phục vụ? Với năm [yếu tố] gì? Là 
vị có khả năng để huấn luyện học trò hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự 
căn bản, [có khả năng] để hướng dẫn việc học tập thuộc về phần đầu của Phạm 
hạnh, [có khả năng] để hướng dẫn về tăng thượng giới, [có khả năng] để hướng 
dẫn về tăng thượng tâm, [có khả năng] để hướng dẫn ve tăng thượng tuệ. Này 
Upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này được ban phép tu lên bậc trên, được ban 
cho phép nương nhờ, được để cho Sa-di phục vụ.

6. 一 Bạch Ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vi Tỳ-khưu có bao 
nhiêu yếu tố?

-Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vi Tỳ-khưu có năm yếu z r .人 r -• -t /K
tô. Với năm [yêu tô] gì? Là vị vô liêm si, ngu dót, không trong sạch, có tà kiên 
và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này upâli, hành sự nên được thực hiện đối với vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

7. Này Upâli, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố 
khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, 
bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về quan điểm 
thuộc quan diêm cực đoan, có tà kiên và bị hư hỏng vê nuôi mạng. Này upâli, 
hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

8. Này Up互li, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vi có sự đùa giỡn băng thân, có sự đùa 
giỡn băng khâu, có sự đùa giỡn băng thân và khâu, có tà kiên và bi hư hỏng vê 
nuôi mạng. Này Upãli, hành sự nên được thực hiện đoi với vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô này.

9. Này Ưpâli, hành sự nen được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có hành vi sai trái bằng thân, có hành 
vi sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái bằng thân và khẩu, có tà kiến và bị hư 
hỏng về nuôi mạng. Này Upâli, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô này.

10. Này Ưpâli, hành sự nên được thực hiện đôi với vi Tỳ-khưu có năm yêu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sự gây tổn hại bằng thân, có sự gây 
tổn hại bằng khẩu, có sự gây tổn hại bằng thân và khẩu, có tà kiến và bị hư hỏng 
ve nuôi mạng. Này Upâli9 hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này.
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11. Này Upāli, hành sự nên được thực hiện đôi với vi Tỳ-khưu có năm yêu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vi có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, có 
sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu, có 
tà kiến và bi hư hỏng về nuôi mạng. Này upāli, hành sự nên được thực hiện đối 
với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

12. Này Up互li, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khmi có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự 
[vẫn] ban phép tu lên bậc trên, [vẫn] ban cho phép nương nhờ, [vẫn] để cho 
Sa-di phục vụ, [vẫn] chấp nhận việc chỉ định giáo giới Tỳ-khưu-ni, [vẫn] giáo 
giới Tỳ-khiru-ni khi đã được chỉ định. Này upãli, hành sự nên được thực hiện 
đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

13. Này Up互li, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành SỊT, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, là vị chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Up互li, hành sự nên được 
thực hiện đối với vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

14. Này upâli, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo 
pháp, là vị chê bai Hội chúng, có tà kiến và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upâli, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Phẩm 66Không nương nhờ*” là thứ nhất

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY:
1. Lễ Uposatha. lễ Pavãranã. tội vi phạm, người bệnh, phần phận sự căn 

bản, vi vô liêm sỉ, tăng thượng giới và sự chơi giỡn.
2. Sở hành sai trái, gây tôn hại, tà kiên và luôn cả tội vi phạm, với tội vi 

phạm nào, [chê bai] đối với đức Phật, phần tổng hợp về phẩm thứ nhất.

—ooOoo—

2. PHẨM KHÔNG THU HỒI
1. 一 Bạch Ngài, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có bao 

nhiêu yếu tố?
一 Này upâli, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm 

yếu tố. Với năm [yếu tố] gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự [vẫn] 
ban phép tu lên bậc trên, [vẫn] ban cho phép nương nhờ, [vẫn] để cho Sa-di 
phục vụ, [vẫn] chấp nhận việc chỉ định giáo giới Tỳ-khưu-ni, [vẫn] giáo giới 
Tỳ-khưu-ni khi đã được chỉ định. Này Ưpâli, hành sự không nên được thu hồi 
đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.
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2. Này upāli, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, là vị chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vi thực hiện hành sự. Này Upâli, hành sự không nên

.入r ■ r ■ 1r ĩ\ ỉ\ \ •được thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này.
3. Này upâli, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm 

yếu tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị chê bai đức Phật, là vi chê bai Giáo 
pháp, là vị chê bai Hội chúng, có tà kiên và bi hư hỏng vê nuôi mạng. Này 
upâli, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này.

4. Này upâli, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong 
sạch, là vị gây ra các sự xích mích và không làm đầy đủ việc học tập trong các 
phận sự. Này up互li, hành sự không nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tố này.

5. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội 
chúng, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi đi đến hội chúng?

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

6・ 一 Bạch Ngài, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu 
yếu tố không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng?

一 Này upâli, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tố không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị nói khoa trương; là vị nói theo 
lời nói của người khác; không khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biểu; là vị 
cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị hành xử không 
theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội. Này upâli, trong khi phát biểu ở 
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hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không được nhiều người thích, không 
được nhiều người mến, không được nhiều người hài lòng.

Này upãli, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Tỵ-khưu có năm yêu tô được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị nói không khoa trương; là vị không nói theo lời nói của người 
khác; khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biêu; là vi cáo tội theo Pháp theo 
Luật, đúng tội; là vi hành xử theo Pháp theo Luật đúng tội. Này upâli, trong khi 
phát biểu ở hội chúng, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này được nhiều người thích, 
được nhiều người men, được nhiều người hài lòng.

7. Này upâli, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị nói tâng bốc, là vị làm 
mát niêm tin, là vị năm giữ phi Pháp, là vị choi từ pháp và nói nhiêu chuyện 
VỚ vân. Này upâli, trong khi phát biêu ở hội chúng vị Tỳ-khưu có năm yêu tô 
này không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng.

Này Upâli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vi Tỵ-khưu có năm yếu tố được 
nhiêu người thích, được nhiêu người mên, được nhiêu người hài lòng. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vi không nói tâng bóc, là vị không làm mat niêm tin, là vị năm 
giữ pháp, là vị chối từ phi Pháp và không nói nhiều chuyện vớ vẩn. Này upāli, 
trong khi phát biểu ở hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này được nhiều 
người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng.

8. Này Upāli, trong khi phát biêu ở hội chúng, vi Ty-khiru có năm yêu tô 
khác nữa không được nhiều người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiều người hài lòng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi nói một cách thô lỗ; là 
vị nói khi chưa thỉnh ý; là vi cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không 
đúng tội; là vị hành xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị 
không trình bày theo kiến thức. Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này không được nhiêu người thích, không được nhiêu 
người mến, không được nhiều người hài lòng.

Này Upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố được 
nhiều người thích, được nhiều người mến, được nhiều người hài lòng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không nói một cách thô lỗ; là vị nói sau khi đã thỉnh ý; là vị 
cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo Pháp, theo Luật, đúng 
tội; là vi trình bày theo kiến thức. Này upāli, trong khi phát biểu ở hội chúng, 
vi Ty-khxru có năm yếu tố này được nhiều người thích, được nhiều người mến, 
được nhiều người hài lòng.

9. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu lợi ích trong sự tinh thông vê Luật?
—Này upāli, có năm lợi ích trong sự tinh thông về Luật. Thế nào là năm? 

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

Phẩm ÍẾKhông thu hồiw là thứ nhì.

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY
Đã bi phạm tội? với điều nào và sự khen ngợi, vị vô liêm sỉ và với sự xung 

đột, vị khoe khoang và tâng bốc, thô lỗ, với sự tinh thông.

Sự quy đinh từng đôi thứ nhất
—ooOoo—

3. PHẨM PHÁT BIỂU
1. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố không nên phát biểu ở 

hội chúng?
一 Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô không nên phát biêu ở hội chúng. 

Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội,4 không biết về cách giải quyết tội, không 
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4 Là không biết tôi có sự tiến hành bằng thân hay bằng khẩu (VinA. VII. 1372).

khéo léo trong việc phán quyêt tội. Này Upãli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này 
không nên phát biểu ở hội chúng.

Này upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biêt vê cách giải quyêt tội, khéo léo trong việc phán quyêt tội. Này upâli, 
vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.

2. Này Up互li, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết 
về nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, 
không biêt vê cách giải quyêt tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyêt 
vê tranh tụng. Này up互li, vị Tỳ-khtru có năm yêu tô này không nên phát biêu 
ở hội chúng.

Này upãli, vị Tỳ-khtru có năm yêu tô nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh tụng, 
biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyết về tranh tụng. Này up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
nên phát biểu ở hội chúng.
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3. Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi nói một cách thô lỗ; là vị nói khi chưa thỉnh 
ý; là vị cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị hành 
xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị trình bày không 
theo quan điểm. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu 
ở hội chúng.

Này Upâli, vị Tỳ-khiru có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không nói một cách thô lỗ; là vi nói sau khi đã thỉnh ý; là vị 
cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo Pháp, theo Luật, đúng 
tội; là vi trình bày theo kiên thức. Này upãli, vị Tỳ-khiru có năm yêu tô này nên 
phát biểu ở hội chúng.

4. Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không biêt vê sự phạm tội hay không phạm 
tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, không biết tội xấu xa hay không xấu xa, không biết tội có sự sửa chữa hay 
không có sự sửa chữa. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên 
phát biểu ở hội chúng.

Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, 
biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xấu xa hay không xấu xa, biết 
về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này Upâli, vị Tỳ-khiru có năm 
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yêu tô này nên phát biêu ở hội chúng.

5. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về hành sự, không biết về sự thực 
hiện của hành sự, không biêt vê sự việc của hành sự, không biêt vê phận sự của 
hành sự, không biết về cách giải quyết của hành sự. Này up互li, vi Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này không nên phát biêu ở hội chúng.

Này upãli9 vi Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu to] gì? Là vị biết ve hành sự, biết ve sự thực hiện của hành sự, biết ve sự 
việc của hành sự, biết về phận sự của hành sự, biết về cách giải quyết của hành 
Sự. Này Upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên phát biêu ở hội chúng.

6. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên 
khởi, không biết về điều quy đinh, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], 
không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upâli, vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.

Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
vê thứ tự của chữ [trong câu], biêt vê phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 
Này Up互li, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.
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7. Này Upāli, vị Ty-khiru có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vi vì sân hận, thiên 
vị vì si mê, thiên vi vì sợ hãi và là vi vô liêm sỉ. Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.

Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi và là vị có liêm sỉ. Này upāli, vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.

8. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê? thiên vị vì sợ hãi, là vị không khéo léo về Luật. Này upãli5 vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên phát biêu ở hội chúng.

Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vi vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi, là vị khéo léo về Luật. Này upāli, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.

9. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về lời đề nghị, không biết về việc 
thực hiện lời đề nghi, không biết về lời tuyên bố của lời đề nghị, vị không biết 
cách dàn xếp của lời đề nghị, vi không biết cách giải quyết của lời đề nghị. Này 
Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.

Này Upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi biết về lời đề nghị, biết về việc thực hiện lời đề nghị, biết về 
lời tuyên bố của lời đề nghị, vị biết cách dàn xếp của lời đề nghị, vị biết cách 
giải quyết của lời đề nghi. Này upâli, vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này nên phát 
biểu ở hội chúng.

10. Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về Giới bổn, không biết về 
điều phù hợp với Giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với 
Luật, vị không khéo léo về việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này 
upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên phát biểu ở hội chúng.

Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về Giới bổn, biết về điều phù hợp với Giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay 
không thành lập [tội]. Này Upâli, vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này nên phát biểu 
ở hội chúng.

11. Này upâli, vi Tỳ-khxru có năm yếu tố khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều 
phù hợp với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vi 
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không khéo léo vê việc trước và việc sau. Này Up互li, vị Tỳ-khiru có năm yêu tô 
này không nên phát biểu ở hội chúng.

Này upãli, vị Tỵ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúnẹ. Với năm 
[ỵếu tố] gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết ve Luật, biết 
về điều phù hợp với Luật, vi khéo léo về việc trước và việc sau. Này Ưpâli, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng.

Phẩm 66ph我t biểu” là thứ ba.

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY
Tội vi phạm, sự tranh tụng, thô lỗ, vị biết về tội vi phạm, hành sự, sự việc, vị 

vô liêm si, vị không khéo léo, lời đề nghi, vi không biết về điều học, giáo pháp, 
phần tổng hợp về phẩm thứ ba.

—ooOoo—

4. PHẨM TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM
1. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu sự trình bày quan diêm sai Pháp?
一 Này Up瓦li, đây là năm sự trình bày quan điểm sai Pháp. Thế nào là năm? 

Vi trình bày quan điểm rang không có sự vi phạm tội, vị trình bày quan điểm 
rằng sự phạm tội không đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rang tội đã 
được sám hối, vi trình bày quan điểm rằng [sám hối chung] bởi bốn năm vị/ vi 
trình bày quan điểm rằng [sám hối] bằng tác ý của tâm. Này upâli, đây là năm 
sự trình bày quan điểm sai Pháp.

9 r
Này upãli, có năm sự trình bày quan diêm đúng Pháp. Thê nào là năm? 

Vị trình bày quan điểm rang có sự vi phạm tội, vị trình bày quan điểm rang sự 
phạm tội đưa đến sám hối, vị trình bày quan điểm rằng tội chưa được sám hối, 
vị trình bày quan điểm rằng không Ịsám hối chung] bởi bốn năm vị, vị trình bày 
quan điểm rằng không [sám hối] băng tác ý của tâm. Này upâli, đây là năm sự 
trình bày quan điểm đúng Pháp.

2. Này upãli, có năm sự trình bày quan điểm sai Pháp khác nữa. Thế nào 
là năm? Vị trình bày quan điểm rằng [sám hối] trong sự hiện diện của vị không 
đồng cộng trú, vi trình bày quan điểm rằng [sám hối] trong sự hiện diện của 
vị đứng không cùng ranh giới, vi trình bày quan điểm rănẹ [sám hôi] trong sự 
hiện diện của vi không trong sạch, vi trình bày quan diêm răng [sám hôi chung] 
bởi bốn năm vị, vị trình bày quan điểm rằng [sám hối] bằng tác ý của tâm. Này 
Upâli, đây là năm sự trình bày quan điểm sai Pháp.

5 Trình bày quan điểm bởi bốn năm vị: Catūhi pañcahi ditthīti yathā catūhi pañcahi ditthi āvikatā hoti, 
evarn āvikaroti; cattāro pañca janā ekato āpattim desentīti attho (Vỉ n A. VII. 1375) = "quan diêm bởi 
bốn năm w： Quan điểm đã được trình bày bởi bốn năm vị như thế nào thì vị ấy trình bày như vậy; 
nghĩa là bốn năm vị sám hối tội chung một lượt.
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9 /
Này upāli, đây là năm sự trình bày quan diêm đúng Pháp. Thê nào là năm? 

Vị trình bày quan điểm rằng [sám hối] trong sự hiện diện của vị đồng cộng trú, 
vi trình bày quan điểm rang [sám hoi] trong sự hiện diện của vị đứng chung 
ranh giới, vi trình bày quan điểm rằng [sám hoi] trong sự hiện diện của vị trong 
sạch, vị trình bày quan điểm rằng không [sám hối chung] bởi bốn năm vj, vị 
trình bày quan diêm răng không [sám hôi] băng tác ý của tâm. Này upãli, đây 
là năm sự trình bày quan điểm đúng Pháp.

3. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu sự thọ lãnh sai Pháp?
一 Này Up互li, đây là năm sự thọ lãnh sai Pháp. Thế nào là năm? Vật được 

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

Này upâli, đây là năm sự thọ lãnh đúng Pháp. Thế nào là năm? Vật được 
cho bằng thân được thọ lãnh bằng thân; vật được cho bằng thân được thọ lãnh 
băng vật găn liên với thân; vật được cho băng vật găn liên với thân được thọ 
lãnh bằng thân; vật được cho bằng vật gắn liền với thân được thọ lãnh bằng vật 
gắn liền với thân; vật được cho bằng sự buông ra được thọ lãnh bằng thân hoặc 
bằng vật gắn liền với thân. Này upãli, đây là năm sự thọ lãnh đúng Pháp.

4. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu vật không phải là đồ thừa?
-Này upâli, đây là năm vật không phải là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật 

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

Này upâli, đây là năm vật là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật đã làm thành 
được phép, việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, 
đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được nói rằng: “Tất cả đây là đủ ĩồiy Này 
Up互li, đây là năm vật là đồ thừa.

5. 一 Bạch Ngài, việc ngăn được nhận biết với bao nhiêu biểu hiện?
一 Này Ưpâli, việc ngăn được nhận biết với năm biểu hiện. Với năm [biểu 

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

6. - Bạch Ngài, có bao nhiêu việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp?
一 Này upâli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp. 

Thế nào là năm? Vi Tỳ-khưu đã vi phạm tội Pārājika. trong khi bị buộc tội 
với tội Pārājika vi [áy] thú nhận đã phạm tội Saúghãdisesa} hội chúng tiên 
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hành cho vị ấy với tội Sañghādisesa là việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận sai Pháp. Vị Tỳ-khưu đã vi phạm tội Pārājika. trong khi bị buộc tội với 
tội Pārājika vi [ấy] thú nhận đã phạm tội Pācittiya, ...(nt)..・ tội Pātidesañīya^ 
...(nt)... tội Dukkata; hội chúng tiên hành cho vị áy với tội Dukkata, là việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp.

Vị Tỳ-khưu đã vi phạm tội Sañghādisesa. ...(nt)... tội Pācittiya, ...(nt)... 
tội Pātidesanīya, ...(nt)... tội Dukkata, trong khi bị buộc tội với tội Dukkata 
vị [ấy] thú nhận đã phạm tội Pārājika; hội chúng tiến hành cho vị ấy với tội 
Pārājika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp. Vị Ty-khtru đã 
vi phạm tội Dukkata. trong khi bị buộc tội với tội Dukkata vị [ấy] thú nhận 
đã phạm tội Sañghādisesa. ...(nt)... tội Pācittiya, ...(nt)... tội Pātidesanīya; hội 
chúng tiến hành cho vi ấy với tội Pātidesanīya là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận sai Pháp. Này upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận sai Pháp.

Này upāli, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. 
Thế nào là năm? Vi Tỳ-khưu đã vi phạm tội Pārājika. trong khi bị buộc tội với 
tội Pārājika vị [ấy] thú nhận đã phạm tội Pārājika\ hội chúng tiến hành cho 
vị ấy với tội Pārājika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. 
Vi Tỳ-khưu đã vi phạm tội Sañghādisesa, ...(nt)... tội Pācittiya, ...(nt)... tội 
Pātidesanīya. ...(nt)... tội Dukkata, trong khi bị buộc tội với tội Dukkata vị [ấy] 
thú nhận đã phạm tội Dukkata; hội chúng tiến hành cho vi ấy với tội Dukkata 
là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. Này upāli, đây là năm 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp.

7. 一 Bạch Ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố?

一 Này Upāli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm [yếu tố] gì? Là vi vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
là vi không trong sạch, là vi nói với ý định loại trừ, không với ý đinh giúp cho 
thoát tội. Này upāli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Này upāli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vi Tỳ- 
khưu có năm yếu tố? Với năm [yếu tố] gì? Là vi có liêm si, là vị thông thái, là 
vị trong sạch, là vi nói với ý định giúp cho thoát tội, là vị không có ý định loại 
trừ. Này upâli9 việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tố này.

8. 一 Bạch Ngài, không nên thảo luận về Luật với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu 
yếu tố?

一 Này Upāli, không nên thảo luận về Luật với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], không 
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biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này upâli5 không nên thảo luận 
vê Luật với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

Này upâli? nên thảo luận về Luật với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
vê thứ tự của chữ [trong câu], biêt vê phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 
Này upâli, nên thảo luận vê Luật với vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

9. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu lối hỏi câu hỏi?
—Này Upâli, đây là năm lối hỏi câu hỏi. Thế nào là năm? Vị có bản tánh 

ngu khờ, có bản tánh si mê hỏi câu hỏi; vi có ước muốn xấu xa bị thúc giục bởi 
ước muốn rồi hỏi câu hỏi; vị hỏi câu hỏi do sự khinh khi; vị hỏi câu hỏi với ý 
muốn hiểu biết; vi hỏi cau hỏi [nghĩ rằng]: "Nếu được ta hỏi câu hỏi vị [ấy] sẽ 
trả lời đúng đắn, như thế việc này là tốt đẹp, nếu được hỏi câu hỏi mà vị [ấy] 
không trả lời đúng đắn, ta sẽ trả lời đúng đắn cho vi ấy.” Này upãli, đây là năm 
loi hoi câu hoi.

10. - Bạch Ngài, có bao nhiêu lối bày tỏ kiến thức?
一 Này Upâli, đây là năm lối bày tỏ kiến thức. Thế nào là năm? Vị có bản 

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

11. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu cách làm cho trong sạch?
一 Này upâli, đây là năm cách làm cho trong sạch. Thế nào là năm? Sau khi 

đọc tụng phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây 
là cách làm cho trong sạch thứ nhát. Sau khi đọc tụng phân mở dâu, sau khi đọc 
tụng bôn điêu Pārājika. nên thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; 
đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi 
đọc tụng bon điều Pārājika. sau khi đọc tụng mười ba điều Sañghādisesa. nên 
thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch 
thứ ba. Sau khi đọc tụng phân mở đâu, sau khi đọc tụng bôn điêu Pārājika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều Sañghādisesa, sau khi đọc tụng hai điều Ānīyata, \ e A
nên thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong 
sạch thứ tư. [Đọc tụng] một cách đầy đủ là cách thứ năm. Này Up互li, đây là năm 
cách làm cho trong sạch.

12. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu loại vật thực mem?
- Này upâli, đây là năm loại vật thực mềm. Thế nào là năm? Cơm, súp, 

bánh, cá, thịt. Này Upâli, đây là năm loại vật thực mềm.

Phẩm “Trinh bày quan điểm” là thứ tư.
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TÓM LƯỢC PHẦN NÀY
Việc trình bày quan diêm, những điêu khác nữa, việc thọ lãnh, vật không 

phải là đồ thừa, việc ngăn, đã được thừa nhận, việc thỉnh ý và với sự thảo luận, 
câu hỏi, bày tỏ kiến thức, sự trong sạch và cả vật thực nữa.

-ooOoo-

5. PHẨM ĐÍCH THÂN KHỞI Tố
1. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vi khác nên quán 

xét nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác?
一 Này upāli, vị Tỳ-khxru nguyên cáo có ý muôn cáo tội vi khác nên quán 

xét nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Này upâli, 
vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán xét như vầy: "Ta 
có sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch không 
sai sót, không lôi lâm không? Pháp ây được tìm thây ở ta hay không [được tìm 
thấy]?” Này upâli, nếu vị Tỳ-khưu không có sở hành về thân trong sạch, không 
có sở hành về thân trong sạch không sai sót, không lỗi lầm, có những người nói 
với vi ây răng: "Này, đên lúc Đại đức nên rèn luyện điêu liên quan đên thân"; 
có những người nói với vị này như thế.

Này Ưpâli, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vây: "Ta có sở hành vê khâu trong sạch không? Ta có 
sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lỗi lầm không? Pháp ấy được 
tìm thấy ở ta hay không [được tìm thấy]?" Này up互li, nếu vi Tỳ-khưu không 
CÓ sở hành vê khâu trong sạch, không có sở hành vê khâu trong sạch không sai 
s6t, không lỗi lầm, có những người nói với vị ấy rằng: "Này, đến lúc Đại đức 
nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu"; có những người nói với vi này như thế.

Này Up互li, còn có điêu khác nữa, vị Tỳ-khuru nguyên cáo có ý muôn cáo 
tội vị khác nên quán xét như vầy: "Tâm từ của ta, tức là tâm không ác cảm đối 
với các vi đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay 
không [được tìm thấy]?^ Này Upâli, nếu tâm từ của vị Tỳ-khiru là tâm không 
ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có những người nói 
với vị ấy rằng: "Này, đến lúc Đại đức nên thể hiện tâm từ đến các vị đồng Phạm 
hạnh"; có những người nói với vị này như thế.

Này Upâli, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo 
tội vi khác nên quán xét như vầy: "Ta có phải là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã 
được nghe, tích lũy điều đã được nghe không? Những pháp nào có sự tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu 
vê văn tự, tuyên thuyêt vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, 
các pháp có hình thức tương tợ như thê có được ta nghe nhiêu, ghi nhớ, ôn đọc 
ra lời, quán xét bằng ý9 thâm nhập bằng kiến thức không? Pháp ấy được tìm 
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thấy ở ta hay không [được tìm thấy]?^, Này upãli, nếu vị Tỳ-khiru không phải 
là vị nghe nhiều, ghi nhớ được điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe. Những pháp 
nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu vê văn tự, tuyên thuyêt vê Phạm hạnh thanh tinh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức tương tợ như thế không được vị ấy nghe 
nhiêu, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét băng ý, thâm nhập băng kiên thức, có 
những người nói với vị ây răng: "Này, đên lúc Đại đức nên học tập kinh diên"; 
có những người nói với vị này như thế.

Này Upâli, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo 
tội vi khác nên quán xét như vầy: "Đối với ta, hai bộ Giới bổn (Pãtỉmokkhă) có 
được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp dụng, khéo 
được xác định theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ không? Pháp ấy được 
tìm thấy ở ta hay không [được tìm thấy]?" Này Upãli, nếu đối với vị Tỳ-khưu, 
hai bộ Giới bổn (Pãtỉmokkhă) không được truyền thừa với chi tiết, không khéo 
được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định theo từng 
điều học hoặc theo từng từ ngữ, khi [vị ấy] được hỏi như vầy: "Này Đại đức, 
điều này đã được đức Thế Tôn nói ở d2u?" mà không đáp được, không hiểu 
được, có những người nói với vi ấy rằng: "Này, đến lúc Đại đức nên học tập về 
Luật?,; có những người nói với vị này như thế. Này Upâli, vị Tỳ-khưu nguyên 
cáo có ý muốn cáo tội vi khác nên quán xét bản thân năm pháp này rồi mới nên 
cáo tội vi khác.

2. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên thiết 
lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác?

一 Này upāli, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muôn cáo tội vị khác nên thiêt lập 
nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? "Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta sẽ 
nói với sự mem mỏng, không phải bang cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ đến lợi 
ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không phải với 
nội tâm có sân han." Này Upâli, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị 
khác nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên cáo tội vị khác.

3. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác 
ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác?

-Này Up互li, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý 
nội tâm năm pháp rồi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Lòng bi mẫn, 
sự tầm cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật. Này 
Upâli, vi Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp ấy rồi mới nên cáo tội vị khác.

4. 一 Bạch Ngài, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố?



1344 ❖ TẬP YẾU

一 Này upāli, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, [là vi] ngu dốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này upâli, việc thỉnh ý là không cần thiết 
trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ-khưu có năm yếu tố.

Này Upâli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ- 
khưu có năm yêu tô. Với năm [yêu tô] gì? Là vị có sở hành vê thân được trong 
sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, [là 
vị] thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. 
Này upāli, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vi Tỳ-khưu 
có năm yếu to.

5. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố, nên 
áp dụng việc đích thân khởi tố khi có được bao nhiêu yếu tố?

一 Này Upãli? vị Tỳ-khiru có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố, nên áp 
dụng việc đích than khởi tố khi có năm yếu tố. Thế nào là năm? Này upãli, vi 
Tỳ-khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố, nên quán xét như sau: "Việc 
ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm, để áp dụng 
việc đích thân khởi tố này hay không đúng [thời điểm]?" Này Up互li, nếu vi Tỳ- 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: “Sái thòi điểm để áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, không phải đúng thời điêm,\ này up瓦li, không nên áp dụng 
việc đích thân khởi tố ấy.

Này Upâli5 nếu vi Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: "Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải là sái thời điểm^,; 
này Ưpâli, vị Tỳ-khưu ây nên quán xét thêm răng: "Việc ta có ý muôn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đắn hay 
không [đúng đắn]?" Này upâli, nếu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: "Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng đắn”; này Upâli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy.

Này Upâli, nếu vi Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: "Việc 
đích thân khởi tố này là đúng đắn, không phải sai trái"; này Ưpâli, vị Tỳ-khưu 
ấy nên quán xét thêm rằng: "Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đem sự lại lợi ích hay không [đem lại 
sự lợi ích]?,^ Này upãli, nếu vị Tỳ-khiru trong lúc quán xét nhận biết như vầy: 
"Việc đích thân khởi tố này là đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích,,; này 
Ưpâli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy.

Này upâli, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biêt như vây: "Việc 
đích thân khởi to này là đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích"; này 
upãli, vị Tỳ-khưu ấy nên quán xét thêm rằng: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đông quan diêm thân thiêt ở trong 
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nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật hay sẽ không [đạt duqc]?'' Này up互li, 
nếu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: "Trong khi áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các Tỳ-khưu đồng quan điểm, thân 
thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luāt^; này Upâli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy.

Này upâli, nêu vi Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biêt như vây: "Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đồng quan 
diêm, thân thiêt ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luaf9; này upãli, vi 
Tỳ-khưu ấy nên quán xét thêm rằng: "Khi việc đích thân khởi tố này của ta 
được áp dụng, do nguyên nhân ấy, đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự 
cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay sẽ 
không [xảy ra]?" Này up互li, nếu vị Tỳ-khiru trong lúc quán xét nhận biết như 
vây: "Khi việc đích thân khởi tô này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ây, 
đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, 
sự chia rẽ hội chúng sự bất đong trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, 
việc làm khác biệt trong hội chilng"; này Upâli, không nên áp dụng việc đích 
thân khởi tố ấy.

Này Up互li, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biêt như vây: "Khi 
việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy, đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia 
rẽ hội chúng, sự bát đông trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc 
làm khác biệt trong hội chiing"; này Upâli, nên áp dụng việc đích thân khởi tố 
ấy. Này upâli, việc đích thân khởi tố đã được áp dụng có năm yếu tố như thế sẽ 
không đem lại sự ân hận ngay cả về sau này.

6. 一 Bạch Ngài, vi Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tô là có nhiêu ích lợi cho các 
Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng?

一 Này Upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô là có nhiêu ích lợi cho các Tỳ-khưu 
gây nên sự tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có giới hạnh, sống thu thúc 
theo sự hạn chế của Giới bổn (Pãtimokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xứ, thay được sự nguy hiểm trong những tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
theo các điều học; là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe, 
các pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành 
tựu ve ý nghĩa, thành tựu ve văn tự, tuyên thuyết ve Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn vẹn và đầy đủ5 các pháp có hình thức như thế được [vị ấy] nghe nhiều, 
ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quán xét băng ý, thâm nhập băng kiên thức; đôi với vị r e __ 7 二 A r
ây, hai bộ Giới bôn (Patimokkho) đã khéo được truyên thừa với chi tiêt, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được phán xét theo từng điều học, 
theo từng từ ngữ; vị ấy vững vàng về Luật không có bối rối; là vi có khả năng 
để làm cho cả hai phe đối địch của sự kiện phải tin tưởng, biết rõ, suy nghĩ lại, 
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thây được, [và] hoan hỷ. Này Upãli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này là có nhiêu 
ích lợi cho các Tỳ-khiru gây nên sự tranh tụng.

Này upâli, vị Tỳ-khmi có năm yêu tô khác nữa, là có nhiêu ích lợi cho các 
Tỳ-khiru gây nên sự tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị có sở hành vê thân 
được trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được 
trong sạch, [là vị] thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi 
bi thâm vân. Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này là có nhiêu ích lợi cho 
các Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng.

Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là có nhiêu ích lợi cho các 
Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vi biêt vê sự việc, biêt 
về duyên khởi, biết về điều quy định, biết về thứ tự của chữ [trong câu], biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố 
này là có nhiều ích lợi cho các Tỳ-khiru gây nên sự tranh tụng.

7. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố là không nên thẩm vấn?
一 Này upāli, vị Ty-khuu có năm yếu tố là không nên thẩm vấn. Với năm 

[yếu tố] gì? La vị không biết về Giới bổn, không biết về điều phù hợp với Giới 
bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không khéo 
léo về việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này upâli, vị Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này là không nên thâm vân.

Này Upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố là có thể thẩm vấn. Với năm [yếu tố] 
gì? Là vị biết về Giới bổn, biết về điều phù hợp với Giới bổn, biết về Luật, biết 
về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay không thành 
lập [tội]. Này Up互li, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn.

8. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về Pháp, không biết về điều phù hợp 
với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vi không 
khéo léo về việc trước và việc sau. Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
là không nên thẩm vấn.

Này Upâli, vị Tỳ-khxru có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, biết 
về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này upâli, vi 
Tỳ-khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn.

9. Này upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điều quy đinh, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], không 
biêt vê phương thức của lôi trình bày mạch lạc. Này Upãli, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố này là không nên thẩm vấn.

Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy đinh, biết 
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về thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 
Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn.

10. Này upāli, vi Tỳ-khiru có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về tội; không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
là không nên thẩm vấn.

Này Upâli, vị Ty-khira có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyêt tội. Này Upâli, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là có thể thẩm vấn.

11. Này Upāli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là không nên thẩm vấn. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn 
sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiến hành tranh tụng, không biết về 
cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. 
Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là không nên thẩm vấn.

Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là có thể thẩm vấn. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh tụng, 
biêt vê cách tiên hành tranh tụng, biêt vê cách giải quyêt tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
là co thế thẩm vấn.

Phẩm “Dích thân khởi là thứ năm.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Sự trong sạch, hợp thời, với lòng bi mân và băng sự thỉnh ý, sự đích thân 

khởi tố, sự tranh tụng và các điều khác nữa, sự việc, Giới bổn? giáo pháp và sự 
việc nữa, tội vi phạm, sự tranh tụng.

—ooOoo—

6. PHẨM VỀ PHÁP GIŨ Bỏ
1. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] ngụ ở rừng?
一 Này upãli, đây là năm hạng [hành pháp] ngụ ở rừng. Thế nào là năm? 

Hạng ngụ ở rừng có bản tánh ngu khờ, có bản tánh si mê; hạng ngụ ở rừng có 
ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; hạng ngụ ở rừng do điên khùng, 
do mất trí; hạng ngụ ở rừng [nghĩ rằng]: "Được chư Phật và chư Thinh văn của 
đức Phật khen ngợi''; và cũng có hạng ngụ ở rừng chính vì ham muốn ít, chính 
vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều 
này. Này Up互li, đây là năm hạng [hành pháp] ngụ ở rừng.
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2 - 12. - Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] đi khát thực? ...(nt)... 
Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] mặc y parnsukũlầì ・..(nt)…Bạch 
Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] ngụ ở gốc cây?…(nt)..・ Bạch Ngài, có bao 
nhiêu hạng [hành pháp] ngụ ở mộ địa? ・..(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng 
[hành pháp] ngụ ở ngoài trời? ...(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành 
pháp] mặc ba y? ...(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] đi khất 
thực theo từng nhà? ...(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] oai nghi 
ngồi? ...(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] ngụ chỗ ở theo chỉ 
định? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] một chỗ ngồi [khi thọ 
thực]?…(nt)..・ Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] không ăn vật thực 
dâng sau? ...(nt).

13. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát?
Này Upãli, đây là năm hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát. Thế nào 

là năm? Hạng thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh si mê; 
hạng thọ thực trong bình bát có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; 
hạng thọ thực trong bình bát do điên khùng, do mất trí; hạng thọ thực trong bình 
bát [nghĩ rằng]: "Được chư Phật và chư Thinh văn của đức Phật ngợi khen"; 
và cũng có hạng thọ thực trong bình bát chính vì ham muôn ít, chính vì tự biêt 
đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. Này 
Upãli, đây là năm hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát.

Phẩm 66về pháp giũ b6” là thứ sáu.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Vi ngụ ở rừng, khất thực, y pamsukūla. cội cây, mộ địa là thứ năm, ngoài 

trời, chỉ ba y, theo tuần tự, oai nghi ngồi, theo chỉ định? [thọ thực] một chỗ ngồi, 
không vật thực dâng sau, thọ thực trong bình bát.

—ooOoo—

7. PHẨM NÓI DỐI
1. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu loại nói dối?
-Này Up疝,đây là năm loại nói dối. Thế nào là năm? Có loại nói dối đưa 

đến tội Pārājika. có loại nói dối đưa đến tội Sañghādisesa. có loại nói dối đưa 
đến tội Thullaccaya, có loại nói dối đưa đến tội Pãcittiya, có loại nói dối đưa 
đến tội Dukkata. Này up互li, đây là năm loại nói dối.

2. 一 Bạch Ngài, đối với vị Tỳ-khtru có bao nhiêu yếu tố đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Pavāranā ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: 
“Này Tỳ-khiru, thôi đi. Chớ có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh c負i" rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavāranat
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一 Này upāli, đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô đang đình chỉ lê Uposatha 
hoặc lễ Pavāranā ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: “Này Tỳ- 
khưu, thôi đi. Chớ có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi' rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavāranā, Với năm [yếu tố] gì? Là 
vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không 
với ý định giúp cho thoát tội. Này upâli, đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô 
này đang đình chỉ lễ Uposatha hoặc lễ Pavãraụã ở giữa hội chúng thì hội 
chúng nên áp chế rằng: "Này Tỳ-khưu, thôi đi. Chớ có [gây nên] sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh c負i" rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ 
Pavāranā,

Này upâli, đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Pavāranā ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp che rang: 
“Này Tỳ-khưu, thôi đi. Chớ có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãd" rồi nên tiến hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavãraụã. Với năm [yếu tố] 
gì? Là vị có sở hành ve thân không được trong sạch, có sở hành ve khẩu không 
được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, ngu dốt không kinh 
nghiệm, là vị gây nên các sự xung đột [và] gây nên các sự cãi cọ. Này upâli, đối 
với vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này, đang đình chỉ lễ Uposatha hoặc lễ Pavāranā 
ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế rằng: "Này Tỳ-khưu, thôi đi. Chớ có 
[gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cai" rồi nên tiến hành 
lễ Uposatha hoặc lễ Pavāranā.

3. 一 Bạch Ngài, việc thẩm vấn không nên giao cho vị Tỳ-khưu, có bao 
nhiêu yếu tố?

一 Này Upâli, việc thâm vân không nên giao cho vi Tỳ-khưu có năm yêu 
tố. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
vị không biết tội nhẹ hay nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa, vi không biết tội có sự sửa chữa 
hay không có sự sửa chữa. Này upâli, việc thâm vân không nên giao cho vi 
Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Này Upâli, việc thẩm vấn nên được giao cho vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội 
nhẹ hay nặng, vị biêt tội còn dư sót hay không còn dư sót, vi biêt tội xâu xa 
hay không xấu xa, vị biết về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này 
Upâli9 việc thẩm vấn nên được giao cho vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

4. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với bao nhiêu biểu hiện?
- Này upâli, vi Tỳ-khưu vi phạm tội với năm biểu hiện. Với năm [biểu 

hiện] gì? Do sự vô liêm si, do sự không biết, do sự thường xuyên sai phạm, 
tưởng rằng được phép trong việc không được phép, tưởng rằng không được 
phép trong việc được phép. Này upâli, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với năm biểu 
hiện này.
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Này Upâli, vị Tỳ-khiru vi phạm tội với năm biêu hiện khác nữa. Với năm 
[biểu hiện] gì? Do sự không thấy, do sự không nghe, do sự bi ràng buộc, [lầm] 
tưởng là như vậy, có sự lẫn lộn về niệm. Này upâli, vi Tỳ-khưu vi phạm tội với 
năm biểu hiện này.

5. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu điều tội lỗi?
一 Này upāli, đây là năm điều tội lỗi. Thế nào là năm? Giết hại mạng sống, 

việc lấy vật không được cho, việc làm sai trái trong các dục, nói dối, trường hợp 
dể đuôi đối với chất say, chất lên men và rượu mạnh. Này up互li, đây là năm 
điều tội lỗi.

6. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu sự kiêng cữ?
一 Này Upāli? đây là năm sự kiêng cữ. Thế nào là năm? Sự kiêng cữ việc 

giết hại mạng sống, sự kiêng cữ việc lấy vật không được cho, sự kiêng cữ việc 
làm sai trái trong các dục, sự kiêng cữ việc nói dôi, sự kiêng cữ trường hợp dê 
đuôi đối với chất say, chất lên men và rượu mạnh. Này up互li, đây là năm sự 
kiêng cữ.

7. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu sự suy sụp?
一 Này upãli? đây là năm sự suy sụp. Thế nào là năm? Sự suy sụp về thân 

quyên, sự suy sụp vê của cải, sự suy sụp vì bệnh hoạn, sự suy sụp vê giới, sự 
suy sụp về kiến thức. Này upâli, đây là năm sự suy sụp.

8. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu sự thành tựu?
Y Này Upâli, đây là năm sự thành tựu. Thế nào là năm? Sự thành tựu về thân 

quyến, sự thành tựu về của cải, sự thành tựu về không bệnh, sự thành tựu về 
giới, sự thành tựu về kiến thức. Này upâli, đây là năm sự thành tựu.

Phẩm “N6i d6i” là thứ bảy.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Nói dối, sự áp chế, các điều khác, sự thẩm vấn, tội vi phạm, các điều khác, 

tội lỗi, sự kiêng cữ, sự suy sụp và luôn cả sự thành tựu, phần tổng hợp về phẩm 
thứ bảy.

—ooOoo—

8. PHẨM GIÁO GIỚI TỲ-KHƯU-NI
1. 一 Bạch Ngài, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự đối 

với vi Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố?
一 Này upãli, đối với vi Tỳ-khưu có năm yếu tố, đích thân hội chúng Tỳ- 

khưu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ vị 
Tỳ-khưu ấy. Với năm [yếu tố] gì? Vị cởi ra rồi cho các Tỳ-khưu-ni thấy thân 
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thể, cho thấy đùi, cho thấy chỗ kín, cho thấy cả hai vai, nói chuyện và cấu kết 
với người tại gia. Này Upãli, đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này, đích thân 
hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không 
nên đảnh lễ vị Tỳ-khưu ấy.

Này Up互li, đối với vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa, đích thân hội chúng 
Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ 
vị Tỳ-khưu ây. Với năm [yêu tô] gì? Là vi ra sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không 
được lợi lộc, là vi ra sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không được lợi ích, là vi ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không được chô ở, là vị măng nhiêc gièm pha các 
Tỳ-khưu-ni? là vi chia rẽ các Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu-ni. Này upâli, đối với 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện 
hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ vị Tỳ-khưu ấy.

Này Up互li, đôi với vị Tỳ-khiru có năm yêu tô khác nữa, đích thân hội chúng 
Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự, là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ 
vị Tỳ-khưu ấy. Với năm [yếu tố] gì? Là vị ra sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các Tỳ-khmi-ni không được lợi ích, là vị ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không được chỗ ở? là vị mắng nhiếc gièm pha các 
Tỳ-khiru-ni, là vi cấu kết các Tỳ-khiru với các Tỳ-khưu-ni. Này upâli, đối với 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện 
hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ vị Tỳ-khiru ấy.

2. 一 Bạch Ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có bao 
nhiêu yếu tố?

一 Này upãli, hành sự nên được thực hiện đối với vi Tỳ-khtru-ni có năm yếu 
tố. Với năm [yếu tố] gì?

-Vi Ni cởi ra rồi cho các Tỳ-khiru thấy thân thể, cho thấy đùi, cho thấy chỗ 
kín, cho thây hai vai, nói chuyện và câu két với người tại gia. Này upâli, hành 
sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tố này.

Này Ưpâli, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỳ-khưu-ni có năm yêu 
tô khác nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vi Ni ra sức làm cho các Tỳ-khưu không 
được lợi lộc, là vị Ni ra sức làm cho các Tỳ-khxru không được lợi ích, là vị Ni ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu không được chô ở, là vi Ni măng nhiêc gièm pha các 
Tỳ-khưu9 là vị Ni chia rẽ các Tỳ-khxru-ni với các Tỳ-khưu. Này Up互li, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tố này.

Này Ưpâli, hành sự nên được thực hiện đối với vi Tỳ-khưu-ni có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị Ni ra sức làm cho các Tỳ-khưu không 
được lợi lộc, là vị Ni ra sức làm cho các Tỳ-khiru không được lợi ích, là vi Ni ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu không được chỗ ở? là vi Ni mắng nhiếc gièm pha các 
Tỳ-khưu, là vị Ni cấu kết các Tỳ-khưu-ni với các Ty-khun. Này up互Ii, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tố này.
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3. 一 Bạch Ngài, vi Tỳ-khiru có bao nhiêu yếu tố không nên được chỉ định 
để giáo giới các Tỳ-khưu-ni?

一 Này Upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô không nên được chỉ định đê giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt và 
không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho thoát 
tội. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này không nên được chỉ định để giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni.

Này Upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ định đê 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, là vị ngu dốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thẩm vấn. Này upâli? vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
không nên được chỉ định để giáo giới các Tỳ-khưu-ni.

Này Upãli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ định đê 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành sai trái về thân, 
là vị có sở hành sai trái vê khâu, là vị có sở hành sai trái vê thân và khâu, là vi 
mắng nhiếc gièm pha các Tỳ-khưu-ni, là vị sống thân cận với các Tỳ-khưu-ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
không nên được chỉ định để giáo giới các Tỳ-khưu-ni.

Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ đinh đê 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm sỉ, là vi ngu dốt, 
không trong sạch, là vị thường gây ra các sự xung đột và gây ra các sự cãi vã5 
là vị không làm đầy đủ việc học tập. Này up互li, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
không nên được chỉ định đe giáo giới các Tỳ-khưu-ni.

4. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni?

—Này Upāli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên nhận lãnh việc giáo 
giới các Tỳ-khiru-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vi có sở hành sai trái về thân, là vị 
có sở hành sai trái về khẩu, là vị có sở hành sai trái về thân và khẩu, là vị mắng 
nhiếc gièm pha các Tỳ-khưu-ni, là vị song thân cận với các Tỳ-khưu-ni với sự 
chung đụng không thích hợp. Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu to này không 
nên nhận lãnh việc giáo giới các Tỳ-khưu-ni.

Này Upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa, không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm si, là vị ngu dốt, 
không trong sạch, là vi ra đi, hoặc là vị bị bệnh. Này upãli, vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô này không nên nhận lãnh việc giáo giới các Tỳ-khưu-ni.

5. 一 Bạch Ngài, không nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố?
一 Này Upâli, không nên thảo luận với vi Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm 

[yêu tô] gì? Là vi không thành tựu vô học giới uân, là vi không thành tựu vô học 
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định uẩn, là vị không thành tựu vô học tuệ uẩn, là vị không thành tựu vô học 
giải thoát uẩn, là vị không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này upãli, 
không nên thảo luận với vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này.

Này Upãli, nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm [yếu tố] 
gì? Là vi thành tựu vô học giới uẩn, ...(nt)..・ vô học định uẩn, ...(nt)..・ tuệ uẩn, 
・..(nt)..・ giải thoát uẩn, là vi thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này ưpãli, 
nên thảo luận với vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này.

Này ưpâli, không nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị không thành đạt 
sự phân tích về pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị không 
thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vị không quán xét tâm theo sự giải thoát. 
Này upâli, không nên thảo luận với vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này.

Này upãli, nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với năm [ỵếu tố] 
gì? Là vị thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt sự phân tích vê pháp, 
là vị thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị thành đạt sự phân tích về diễn giải, 
là vị quán xét tâm theo sự giải thoát. Này up互li, nên thảo luận với vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tố này.

Phẩm “GÌM giới Tỳ-khưu-nP là thứ tám.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
[Hành sự] nên được thực hiện bởi chính các Tỳ-khiru-ni, với các phần khác, 

tương tợ như thê có hai, ba hành sự của các Tỳ-khxru-ni, không nên chỉ định, có 
hai nhóm hai, không nên nhận lãnh, hai điều đã được đề cập đen và có hai nhóm 
hai trong các việc thảo luận.

—ooOoo—

9. PHẨM ĐẠI BIỂU
1. 一 Bạch Ngài, không nên chỉ đinh theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có bao 

nhiêu yếu tố?
-Này upâli, không nên chỉ định theo lôi đại biêu vị Tỳ-khưu có năm yêu 

tố. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không khéo léo về ý nghĩa, là vị không khéo léo 
về pháp, là vi không khéo léo về ngôn từ, là vi không khéo léo về từ vựng, là vị 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này up互li, không nên chỉ định theo 
lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Này Upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khiru có năm yếu tố. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị khéo léo về ý nghĩa, là vị khéo léo về pháp, là vị khéo 
léo về ngôn từ? là vi khéo léo về từ vựng, là vị khéo léo về việc trước và việc 
sau. Này Upãli, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.
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2. Này upāli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỵ-khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị cáu kỉnh [và] bị chế ngự bởi cáu kỉnh; 
là vị đạo đức giả [và] bị chê ngự bởi đạo đức giả; là vị dôi trá [và] bị chê ngự 
bởi dối trá; là vị đố kỵ [và] bị chế ngự bởi đố kỵ; là vị chấp thủ một cách lộ liễu, 
ương ngạnh, khó buông bỏ. Này upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

Này upâli, nên chỉ đinh theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với 
năm [yêu tô] gì? Là vị không cáu kỉnh [và] không bi chê ngự bởi cáu kỉnh; là 
vị không đạo đức giả [và] không bi chế ngự bởi đạo đức giả; là vi không dối trá 
[và] không bi chế ngự bởi dối trá; là vị không đo kỵ [và] không bị chế ngự bởi 
đo kỵ; là vị không chấp thủ một cách lộ liễu, không ương ngạnh, dễ buông bỏ. 
Này Up互li, nên chỉ định theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

3. Này upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị nóng nảy, hiểm độc, chống đối, tạo nên 
sự nóng giận, là vi không nhẫn nại không nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo huấn. 
Này Upâli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Này upāli, nên chỉ định theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tổ. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị không nóng nảy, không hiểm độc, không chống đối, 
không tạo nên sự nóng giận, là vị nhẫn nại nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo 
huấn. Này upăli, nên chỉ đinh theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

4. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vị vọng động không ghi nhớ; là vi phát 
ngôn khi chưa thỉnh ý; là vi cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không 
đúng tội; là vi hành xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị 
không trình bày theo kiến thức. Này upâli, không nên chỉ định theo lối đại biểu 
vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

Này upâli, nên chỉ định theo lối đại biểu vi Tỳ-khiru có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vị ráng ghi nhớ không vọng động; là vi phát ngôn 
khi đã thỉnh ý; là vi cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo 
Pháp, theo Luật, đúng tội; là vi trình bày theo kiến thức. Này Ưpâli, nên chỉ 
định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

5. Này Upãli, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vi vì sợ hãi và là vị vô liêm sỉ. Này upâli, không nên chỉ 
định theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này.

Này upâli, nên chỉ định theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vi vì ưa thích, không thiên vi vì sân 
hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị có liêm sỉ. Này 
upâli? nên chỉ đinh theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này.
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6. Này upāli, không nên chỉ đinh theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tố khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê? thiên vị vì sợ hãi và là vị không khéo léo vê Luật. Này Upãli, 
không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này.

Này Up互li, nen chỉ đinh theo lối đại biểu vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác 
nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị khéo léo về 
Luật. Này Ưpâli, nên chỉ định theo lôi đại biêu vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này.

7. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu bi xem là "ngu d6t” có bao nhiêu yếu tố?
一 Này upâli, vị Tỳ-khưu bị xem là "ngu d6t" có năm yếu tố. Với năm [yếu 

tố] gì? Là vị không biết về Giới bổn, không biết về điều phù hợp với Giới bổn, 
không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không khéo léo về 
việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này Upãli, vị Tỳ-khưu bị xem là 
"ngu d6t” cồ nam yếu tố này.

Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu được xem là "thông thái,9 có năm yếu tố. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về Giới bổn, biết về điều phù hợp với Giới bổn, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay 
không thành lập [tội]. Này Up互li, vị Tỳ-khưu được xem là "thông thai” có năm 
yếu to này.

8. Này upāli, vị Tỳ-khiru bị xem là "ngu d6t" có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về Giới bổn, không biết về điều phù hợp với 
Giới bổn, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, là vị không 
khéo léo về việc trước và việc sau. Này up瓦li, vi Tỳ-khưu bị xem là "ngu d6t” 
có năm yếu tố này.

Này Up互li, vi Tỳ-khiru được xem là "thông thái” có năm yếu tố. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị biết về Giới bổn5 biết về điều phù hợp với Giới bổn, biết về 
Luật, biêt vê điêu phù hợp với Luật, là vi khéo léo vê việc trước và việc sau. 
Này Upâli, vị Tỳ-khưu được xem là "thông thái” có năm yếu tố này.

9. Này Upāli, vi Tỳ-khưu bi xem là "ngu d6t" có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, không 
biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], không biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này up互li, vị Tỳ-khưu bị xem là "ngu 
dốt,9 có năm yếu tố này.

Này Upâli, vi Tỳ-khưu được xem là "thông thái” có năm yếu tố. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vi biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy đinh, biết 
vê thứ tự của chữ [trong câu], biêt vê phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 
Này upâli, vị Tỳ-khưu được xem là "thông thái" có năm yếu tố này.

10. Này upâli, vị Tỳ-khưu bị xem là "ngu(tót" có nam yếu tố khác nữa. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, không 
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biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không khéo léo 
trong việc phán quyết tội. Này upãli, vị Tỳ-khưu bị xem là "ngu d6f' có năm 
yêu tô này.

Này upâli, vi Tỳ-khưu được xem là "thông th俎" có năm yếu tố. Với năm 
[yếu to] gì? Là vị biết ve tội, biết ve nguôn sanh tội, biết vê sự tiến hành của 
tội, biêt vê cách giải quyêt tội, khéo léo trong việc phán quyêt tội. Này Up互li, 
vị Tỳ-khưu được xem là "thông thai" có năm yếu tố này.

11. Này Upâli, vị Tỳ-khưu bị xem là "ngu d6t" có năm yếu tố khác nữa. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, không biêt vê cách tiên hành tranh tụng, không biêt vê cách 
giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này 
Upâli, vi Tỳ-khưu bị xem là "ngu dốc có năm yếu tố này.

Này Up互li, vị Tỳ-khưu được xem là "thông thai" có năm yếu tố. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vi biêt vê sự tranh tụng, biêt vê nguôn sanh khởi của tranh tụng, 
biết về cách tiến hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyêt vê tranh tụng. Này upâli, vị Tỳ-khưu được xem là "thông 
thai” có năm yếu tố này.

Phẩm 4íĐại biểu” là thứ chín.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Và luôn cả vị không thiện xảo vê ý nghĩa, là vị [thường] cáu kỉnh, có sự 

giận dữ, vọng động, bị chi phối bởi ưa thích, vị không thiện xảo là tương tợ y 
như thế.

về Giới bổn và về Pháp, về sự việc, về tội vi phạm và về sự tranh tụng, hai 
phân cho môi cặp, tát cả đã được giảng giải, hãy hiêu rõ phân tôi và phân sáng.

—ooOoo-

10. PHẨM GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG
1. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tô là không xứng đáng đê giải 

quyết tranh tụng?
—Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô là không xứng đáng đê giải quyêt 

tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không biết về tội, không biết về nguồn 
sanh tội, không biêt vê sự tiên hành của tội, không biêt vê cách giải quyêt tội, 
không khéo léo trong việc phán quyết tội. Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yếu 
tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là xứng đáng đê giải quy ét tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tiến 
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hành của tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này 
upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

2. Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng đê 
giải quyêt tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không biêt vê sự tranh tụng, 
không biêt vê nguồn sanh khởi của tranh tụng, không biêt vê cách tiên hành 
tranh tụng, không biêt vê cách giải quyêt tranh tụng, không khéo léo trong việc 
phán quyết về tranh tụng. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là không 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

Này Upãli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của 
tranh tụng, biêt vê cách tiên hành tranh tụng, biêt vê cách giải quyêt tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyêt vê tranh tụng. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

3. Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vi 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị vô liêm sỉ. Này upâli, vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này là không xứng đáng đê giải quyêt tranh tụng.

Này upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị có liêm sỉ. Này up互li, 
vi Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

4. Này upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng đê 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi thiên vi vì ưa thích, thiên vị vì 
sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị nghe ít. Này up互li, vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị nghe nhiều. Này Up互li, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

5. Này upãli, vi Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyêt tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không biêt vê sự việc, không 
biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ 
[trong câu], không biêt vê phương thức của lôi trình bày mạch lạc. Này upâli, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng.

Này upãli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là xứng đáng đê giải quy ét tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy 
đinh, biết về thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lối trình bày 
mạch lạc. Này Ưpâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng.
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6・ Này upãli, vị Tỳ-khiru có năm ỵếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyêt tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên vị 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị không khéo léo về Luật. 
Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này là không xứng đáng đê giải quyết 
tranh tụng.

Này Up 互 li, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là xứng đáng đê giải quy ét tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vi vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi, và là vị khéo léo ve Luật. Này 
Upâli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này là xứng đáng đê giải quyêt tranh tụng.

7. Này Up互li, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố khác nữa, là không xứng đáng để 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vi thiên vị vì ưa thích, thiên vi vì 
sân hận, thiên vi vì si mê, thiên vi vì sợ hãi, là vi tôn trọng cá nhân không tôn 
trọng hội chúng. Này Upãli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là không xứng đáng 
để giải quyết tranh tụng.

Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là xứng đáng đê giải quyêt tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vị vì ưa thích, không thiên vi vì sân 
hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi, là vi tôn trọng hội chúng, 
không tôn trọng cá nhân. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng 
đáng để giải quyết tranh tụng.

8. Này upãli, vi Tỳ-khưu có nam ỵếu tố khác nữa là không xứng đáng để 
giải quyêt tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vi 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vi tôn trọng tài vật không tôn 
trọng Chánh pháp. Này upãli, vị Tỳ-khiru có năm yếu tố này là không xứng 
đáng để giải quyêt tranh tụng.

Này upāli, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô là xứng đáng đê giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vi vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi, là vị tôn trọng Chánh pháp 
không tôn trọng tài vật. Này upâli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này là xứng đáng 
để giải quyết tranh tụng.

9. 一 Bạch Ngài, hội chúng bi chia rẽ với bao nhiêu biểu hiện?
一 Này upâli, hội chúng bi chia rẽ với năm biểu hiện. Với năm [biểu hiện] 

gì? Do hành sự, do sự đọc tụng [Giới bổn], trong khi phát biểu, do lời tuyên 
bố, do cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Up互li, hội chúng bị chia rẽ với năm 
biểu hiện này.

10. - Bạch Ngài, có điêu nói răng: "Sụ* bát đông trong hội chúng, sự bát 
đồng trong hội chúng.^, Bạch Ngài, cho đến như thế nào được gọi là sự bất đồng 
trong hội chúng, mà không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thế nào được 
gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng?

一 Này upãli, điều đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu vãng lai là phận sự 
của vi vãng lai. Này upâli, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, 
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các Tỳ-khưu vãng lai không thực hành các phận sự của vị vãng lai; này upāli, 
như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 
Này Up互li, điều đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu thường trú là phận sự 
của vi thường trú. Này upâli, khi điều học đã khéo được quy đinh bởi Ta như 
thế, các Tỳ-khiru thường trú không thực hành các phận sự của vi thường trú; 
này Upãli, như thế cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ 
hội chúng.

Này Ưpâli, điều đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu ở trong nhà ăn là phận 
Sự ở nhà ăn: Chô ngôi hạng nhát, nước uông hạng nhát, thức ăn hạng nhát tùy 
theo thâm niên, tùy theo [số lượng] đêm, tùy theo sự chính đáng. Này upãli, khi 
điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, các Tỳ-khưu mới tu chiếm chỗ 
ngồi của các Tỳ-khiru trưởng lão ở trong nhà ăn; này upâli, như thế cũng là sự 
bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. Này Ưpâli, điều đã 
được Ta quy định cho các Tỳ-khưu ở trong chỗ trú ngụ là phận sự đối với chỗ 
trú ngụ: Tùy theo thâm niên, tùy theo [số lượng] đêm, tùy theo sự chính đáng. 
Này upâli, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, các Tỳ-khưu mới 
tu chiêm chô tru ngụ của các Tỳ-khưu trưởng lão; này upâli, như thê cũng là 
sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. Này upâli, điều 
đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu ở trong ranh giới là chung lễ Uposatha, 
chung lễ Pavāranā. chung hành sự của hội chúng, chung hành sự có tính tiếp 
diễn. Này Upãli, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, ngay tại nơi 
ây5 ở trong ranh giới, sau khi tách riêng rẽ, sau khi két thành nhóm, roi thực hiện 
lễ Uposatha riêng rẽ, thực hiện lễ Pavāranā riêng rẽ, thực hiện hành sự của hội 
chúng riêng rẽ, thực hiện hành sự có tính tiếp diễn riêng rẽ; này Upãli, như thế 
cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng.

Phẩm í4Giải quyết tranh tụng" là thứ mười.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Tội vi phạm, sự tranh tụng, vì ưa thích, với vi nghe ít, sự việc, vị không 

khéo léo, cá nhân, băng tài vật, bị chia rẽ, sự bát đông hội chúng và sự chia rẽ 
hội chúng là tương tợ y như the.

-ooOoo—

11. PHẨM KẺ CHIA RẼ HÔI CHÚNG
1. 一 Bạch Ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ phải chịu sự 

bất hạnh, sanh vào địa ngục, bi đọa trọn kiếp, không thể khác được?
一 Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ phải chịu sự bất hạnh, 

sanh vào địa ngục, bi đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm [yếu tố] 
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gì? Này upãli, ở đây, vi Tỳ-khiru tuyên bố phi Pháp là "PhWp", tuyên bố Pháp 
là "phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là 46Luậf\ tuyên bố Luật là "phi Luậf \ đã che 
giâu quan diêm băng hành sự. Này upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tô 
này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được.

2. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Pháp", tuyên 
bố Pháp là "phi Pháp9\ tuyên bố phi Luật là C6Luậf \ tuyên bố Luật là "phi Luậf \ 
đã che giấu quan điểm bằng sự đọc tụng [Giới bổn]. Này upâli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chiu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa 
trọn kiếp, không thể khác được.

3. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chiu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Pháp”, tuyên 
bố Pháp l' "phi Pháp", tuyên bố phi Luật là 46Luậf\ tuyên bố Luật là "phi Lu" 
đã che giấu quan điểm trong khi phát biểu. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu to này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không thể khác được.

4. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này upâli, ở đây vi Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Pháp", tuyên bố 
Pháp là "phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là "Luật,,5 tuyên bố Luật là "phi Luậf\ 
đã che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bi đọa trọn kiếp, 
không thể khác được.

5. Này Up亘li, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chiu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không the khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này Ưpăli, ở đây vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là "Ph4p", tuyên bố 
Pháp là "phi Phap,9? tuyên bố phi Luật là atLuậf\ tuyên bố Luật là "phi Luậf\ 
đã che giấu quan điểm bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này upâli, kẻ chia 
rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, 
bị đọa trọn kiếp, không thể khác được.

6. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không the khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này Upãli, ở đây vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là tuyên bố 
Pháp là "phi Phap^, tuyên bố phi Luật là "Luậf\ tuyên bố Luật là uphi Luậf\ 
đã che giau điều mong mỏi bằng hành sự. ...(nt)..・ đã che giấu điều mong mỏi 
bang sự đọc tụng [Giới bổn]. ...(nt)... đã che giấu điều mong mỏi trong khi phát 
biểu. ...(nt)..・ đã che giấu điều mong mỏi bằng lời tuyên bố. ...(nt)... đã che giấu 
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điều mong mỏi bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yêu tô này là kẻ phải chịu sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bi đọa 
trọn kiếp, không thể khác được.

7. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chiu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiêp, không thê khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vi Tỳ-khiru tuyên bố phi Pháp là "Pháp”, tuyên 
bố Pháp là "phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là 66Luậf\tuyên bố Luật là "phi Luậf\ 
đã che giấu điều khao khát bằng hành sự. ...(nt)... đã che giấu điều khao khát 
bằng sự đọc tụng [Giới bổn]. ...(nt)... đã che giấu điều khao khát trong khi phát 
biểu. ...(nt)... đã che giấu điều khao khát bằng lời tuyên bố. ...(nt)... đã che giấu 
điêu khao khát băng cách phân phát thẻ biêu quyêt. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tố này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa 
trọn kiếp, không thể khác được.

8. Này Up瓦li, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bi đọa trọn kiếp, không the khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này upâli, ở dây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là uPháp,\ tuyên 
bố Pháp là "phi Pháp", tuyên bố phi Luật là "Luaf\tuyên bố Luật là "phi Luậf\ 
đã che giâu ý tưởng băng hành SỊT.…(nt)... đã che giâu ý tưởng băng sự đọc tụng 
[Giới bổn]. ...(nt)... đã che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. ...(nt)..・ đã che giấu 
ý tưởng băng lời tuyên b6....(nt)..・ đã che giâu ý tưởng băng cách phân phát thẻ 
biểu quyết. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng, có năm yếu tố này là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được.

Phẩm “ke chia rẽ hội chúng^ là thứ mười một.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, với sự đọc tụng và bằng lời phát 

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

—ooOoo-

12. PHẨM THỨ NHÌ VÈ KẺ CHIA RẼ HÔI CHÚNG
1. 一 Bạch Ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tố là kẻ không phải 

chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi 
khác được?

一 Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố là kẻ không phải chịu sự 
bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác 
được. Với năm [yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp 
là "Pháp", tuyên bố Pháp là "phi Pháp", tuyên bố phi Luật là uLuậf\ tuyên bố 
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Luật là "phi Luậf\ đã không che giấu quan điểm bằng hành sự. Này upâli, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yếu to này là kẻ không phải chiu sự bất hạnh, không 
sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có the đoi khác được.

2. Này upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là "Pháp", tuyên bố Pháp là "phi Pháp", tuyên bố phi Luật là 66Luậf\ f ■ r 9 x
tuyên bô Luật là "phi Luāf\ đã không che giâu quan diêm băng sự đọc tụng 
[Giới bổn]. Này upãli, kẻ chia rẽ hội chúng, có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được.

3・ Này upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỵ>khưu tuyên 
bố phi Pháp là 'Pháp”，tuyên bố Pháp là "phi Phap9\ tuyên bố phi Luật là 
"Luật,\ tuyên bố Luật là "phi Luậf\ đã không che giấu quan điểm trong khi 
phát biểu. Này upãli, kẻ chia rẽ hội chúng, có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đổi khác được.

4. Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chiu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này up互li, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là “PhAp”, tuyên bố Pháp là "phi PhQp”, tuyên bố phi Luật là 6Tuāf \ 
tuyên bố Luật là "phi Luậf\ đã không che giấu quan điểm bằng lời tuyên bố. 
Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng, có năm yếu tố này là kẻ không phải chiu sự bất 
hạnh, không sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có the đổi khác được.

5. Này upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chiu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là "Pháp", tuyên bố Pháp là "phi Pháp,\ tuyên bố phi Luật là ccLuậf\ 
tuyên bố Luật là "phi Luāf\ đã không che giấu quan điểm bằng cách phân phát 
thẻ biểu quyết. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được.

6・ Này upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bi đọa trọn kiếp, có thể 
đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là "Pháp", tuyên bố Pháp là "phi Phqp”, tuyên bố phi Luật là 66Luậf\ 
tuyên bo Luật là "phi Luậf\ đã không che giau điều mong mỏi bang hành sự. 
・..(nt)..・ đã không che giấu điều mong mỏi bằng sự đọc tụng [Giới bổn]. ...(nt)... 
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đã không che giấu điều mong mỏi trong khi phát biểu.…(nt)..・ đã không che 
giấu điều mong mỏi bằng lời tuyên bố. ...(nt)... đã không che giấu điều mong 
mỏi băng cách phân phát thẻ biêu quyêt. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng, có 
năm yếu tố này là kẻ không phải chiu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.

7. Này upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiêp5 có thê 
đổi khác được. Với năm [yếu tố] gì? Này upãli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là "Pháp”, tuyên bố Pháp là "phi Pháp9\ tuyên bố phi Luật là "Luaf9, 
tuyên bố Luật là "phi Luậf\ đã không che giấu điều khao khát bằng hành sự. 
...(nt)..・ đã không che giấu điều khao khát bằng sự đọc tụng [Giới bổn]. ...(nt)... 
đã không che giấu điều khao khát trong khi phát biểu. ...(nt)..・ đã không che 
giấu điều khao khát bằng lời tuyên b6....(nt)…đã không che giấu điều khao 
khát bang cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upâli, kẻ chia rẽ hội chúng, có 
năm yếu tố này là kẻ không phải chiu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bi đọa trọn kiếp, có the đoi khác được.

8. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tố khác nữa, là kẻ không phải 
chịu sự bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiêp? có thê đôi 
khác được. Với năm [yếu tố] gì?

Này upâli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp la "Pháp", tuyên bố Ph如 
là “phi Ph如"，tuyên bố phi Luật là "Luāf\ tuyên bố Luật là "phi Luậf \ đã 
không che giấu ý tưởng bằng hành sự. ...(nt)... đã không che giấu ý tưởng bằng 
sự đọc tụng [Giới bổn]. ...(nt)... đã không che giấu ý tưởng trong khi phát biểu. 
・..(nt)..・ đã không che giấu ý tưởng bằng lời tuyên bố. ...(nt)... đã không che giấu 
ý tưởng băng cách phân phát thẻ biêu quyêt. Này upâli, kẻ chia rẽ hội chúng, 
có năm yếu tố này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị đọa trọn kiếp, có thể đổi khác được.

Phẩm thứ nhì về kẻ chia rẽ hội chúng là thứ mười hai.

TÓM LƯỢC PHẢN NÀY
Sau khi che giấu quan điểm bằng hành sự, sự đọc tụng, bằng lời phát biểu, 

lời tuyên bố và bằng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan điểm.
Còn điều mong mỏi, sự khao khát và ý tưởng, ba đường hướng ấy là có năm 

phần. Giống như hai mươi phương thức tương đương này ở phần tối bên dưới, 
tương tợ như thê ây hãy hiêu rõ vê hai mươi sự tương đương ở phân sáng.

—ooOoo—
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13. PHẨM VỊ THƯỜNG TRÚ
1. 一 Bạch Ngài, vi Tỳ-khiru thường trú có bao nhiêu yêu tô bị đọa vào địa 

ngục như thế tương ứng với việc đã làm?
一 Này upâli, vi Tỳ-khưu thường trú có năm yếu tố bị đọa vào địa ngục như 

thê tương ứng với việc đã làm. Với năm [yêu tô] gì? Là vị thiên vi vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vi vì sợ hãi, vị sử dụng vật thuộc ve 
hội chúng như là vật dụng thuộc về cá nhân. Này Ưpãli, vị Tỳ-khxru thường trú 
có năm yếu tố này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm.

2. Này Up互li, vị Tỳ-khưu thường trú có năm yếu tố được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tố] gì? Là vi không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vi vì sân hận, không thiên vi vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, vị không sử dụng vật thuộc vê hội chúng như là vật dụng thuộc vê cá 
nhân. Này Upãli, vị Tỳ-khưu thường trú có năm yếu tố này được sanh vào cõi 
trời như thế tương ứng với việc đã làm.

3. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu cách giải thích Luật sai Pháp?
一 Này upăli, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. Thế nào là năm? Này 

Upãli, ở dây, vi Tỳ-khmi thuyết phục rằng phi Pháp là "Pháp", thuyết phục rằng 
Pháp là "phi Pháp", thuyết phục rằng phi Luật là uLuậf\ thuyết phục rằng Luật 
là "phi Luậf\ vị quy định điều chưa được quy định và hủy bỏ điều đã được quy 
định. Này Ưpãli, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp.

4. Này ưpãli, đây là năm cách giải thích Luật đúng Pháp. Thế nào là năm? 
Này upâli, ở đây vị Tỳ-khưu thuyết phục rằng phi Pháp là "phi Pháp”，thuyết 
phục rằng Pháp là "Pháp", thuyết phục rằng phi Luật là "phi Luậf\ thuyết 
phục răng Luật là "Luậf\ vị không quy định điêu chưa được quy định và 
không hủy bỏ điêu đã được quy định. Này Upâli, đây là năm cách giải thích 
Luật đúng Pháp.

5. 一 Bạch Ngài, vị sap xép bữa ăn có bao nhiêu yêu tô bị đọa vào địa ngục 
như thế tương ứng với việc đã làm?

一 Này Upāli, vi sap xép bữa ăn có năm yêu tô bị đọa vào địa ngục như thê 
tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên 
vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vi không biết [bữa ăn] đã 
được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này upâli, vi sắp xếp bữa ăn có năm yếu 
tố này, bi đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm.

6. Này Up互li, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu tố được sanh vào cõi trời như 
thê tương ứng với việc đã làm. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không thiên vị vì ưa 
thích, không thiên vi vì sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ
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hãi, là vi biêt [bữa ăn] đã được săp xép hay chưa được săp xép. Này Upâli, vị 
sáp xép bữa ăn có năm yêu tô này được sanh vào cõi trời như thê tương ứng với 
việc đã làm.
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7. Này upâli, vị phân bô chô trú ngụ ...(nt)..・ vị giữ kho đô đạc ・..(nt)... vị 
tiếp nhận y ...(nt)... vị phân chia y ・..(nt)..・ vi phân chia cháo ...(nt)... vị phân 
chia trái cây ...(nt)..・ vị phân chia thức ăn khô ...(nt)..・ vị phân chia vật linh tinh 
・..(nt)..・ vi tiếp nhận y khoác ngoài …(nt)... vị tiếp nhận bình bát ...(nt)... vị quản 
trị các người phụ việc chùa ...(nt)..・ vi quản trị các Sa-di có bao nhiêu yếu tố bi 
đọa vào địa ngục, tương ứng với việc đã làm như thế?

Này upāli, vị quản trị các Sa-di có năm yêu tô bị đọa vào địa ngục, như thê 
tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên 
vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không biết điều cần quản 
trị và điều không cần quản trị. Này upãli, vị quản trị các Sa-di có năm yếu tố 
này bi đọa vào địa ngục, như thế tương ứng với việc đã làm.

8. Này Up互li, vị quản trị các Sa-di có năm yếu tố được sanh vào cõi trời, 
như thê tương ửng với việc đã làm. Với năm [yêu tô] gì? Là vi không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không thiên vị vì si mê, không thiên vị 
vì sợ hãi, là vị biết điều cần quản tri và điều không cần quản tri. Này upâli, vị 
quản trị các Sa-di có năm yêu tô này được sanh vào cõi trời, như thê tương ứng 
với việc đã làm.

Phẩm uVị thường trú^ là thứ mười ba.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Vị [Tỳ-khưu] thường trú, các điều giải thích, sắp xếp bữa ăn, chỗ ngụ, đồ 

dạc, việc tiếp nhận y và vi phân chia y.
Cháo, trái cây, vật thực khô, vật linh tinh, vi tiếp nhận tấm choàng, bình bát 

luôn cả người phụ việc chùa, với Sa-di và vị quản trị.

—ooOoo—

14. PHẨM THÀNH Tựu KATHINA
L 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu điều thuận lợi trong việc thành tựu Kathinầl
一 Này Up互li, đây là năm điều thuận lợi trong việc thành tựu Kathỉna. Thế 

nào là năm? Việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo [đủ cả ba 
y], sự thọ thực thành nhóm, [sử dụng được nhiêu] y theo như nhu câu, sự phát
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sanh vê y tại nơi ây sẽ là của các vị ây. Này Upâli, đây là năm điêu thuận lợi 
trong việc thành tựu Kathỉna.

2. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu điêu bát lợi của vị có niệm bị xao lãng, không 
có sự giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ?

一 Này upâli, đây là năm điều bất lợi của vi có niệm bị xao lãng, không có 
sự giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vị [ấy] ngủ khổ sở, thức dậy 
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khổ sở, thấy mộng điều ác xấu, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất ra. Này 
upâli, đây là năm điều bất lợi của vi có niệm bi xao lãng, không có sự giác tỉnh 
và rơi vào giấc ngủ.

Này Upâli, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vi [ấy] ngủ an lạc, thức dậy an 
lạc, không thấy mộng điều ác xấu, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất ra. 
Này upâli, đây là năm điêu lợi ích của vi có niệm đã được thiêt lập, có sự giác 
tỉnh và rơi vào giấc ngủ.

3・ 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ?
一 Này upâli, đây là năm hạng người không nên được đảnh lễ. Thế nào là 

năm? Vị đã đi vào trong xóm nhà không nên được đảnh lễ, vị đi ở đường lộ 
không nên được đảnh lễ, vị ở trong bóng tối không nên được đảnh lễ, vị không 
chú ý đến [sự đảnh lễ] không nên được đảnh lễ, vi đã ngủ không nên được đảnh 
lễ. Này Upâli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.

4. Này upâli, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được đảnh lễ.r • -Ể r t ■< /K :Thê nào là năm? Khi húp cháo không nên được đảnh lê, ở trong nhà ăn không 
nên được đảnh lễ, vi tách riêng một mình [do oán giận] không nên được đảnh 
lễ, vi chú ý vào việc khác không nên được đảnh lễ, vị lõa thể không nên được 
đảnh lễ. Này upâli5 năm hạng người này không nên được đảnh lễ.

5. Này Up互li, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được đảnh lễ. 
Thế nào là năm? Vị đang nhai [vật thực cứng] không nên được đảnh lễ, vị đang 
ăn [vật thực mềm] không nên được đảnh lễ, vị đang đại tiện không nên được 
đảnh lễ? vị đang tiểu tiện không nên được đảnh lễ, vị bị án treo không nên được 
đảnh lễ. Này upãli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.

6. Này upâli, đây là năm hạng người khác nữa không nên được đảnh lễ. Thế 
nào là năm? Vị tu lên bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên 
trước, vi chưa tu lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị không đồng cộng trú 
thâm niên hơn nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, người nữ không nên được 
đảnh lễ, người vô căn không nên được đảnh lễ. Này Ưpâli, năm hạng người này 
không nên được đảnh lễ.

7. Này Upâli, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được đảnh lễ. 
Thể nào là năm? Vị thực hành hình phạt Parivãsa không nên được đảnh lễ, 
vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu không nên được đảnh lễ, vị 
xứng đáng hình phạt Mãnatta không nên được đảnh lễ, vị thực hành hình phạt 
Mãnatta không nên được đảnh lễ, vi xứng đáng sự giải tội không nên được 
đảnh lễ. Này Upãli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ.

8. 一 Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng người nên được đảnh lễ?
一 Này Upãli, đây là năm hạng người nên được đảnh lễ. Thế nào là năm? Vị 

tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị không đong 
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cộng trú thâm niên hơn nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, thầy dạy học nên được 
đảnh lễ5 thầy tế độ nên được đảnh lễ? trong thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi 
Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đen dòng dối Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, 
loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác nên được đảnh lễ. Này 
Up互li, năm hạng người này nên được đảnh lễ.

9. 一 Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu mới tu sau, trong khi đảnh lễ ở chân của vị Tỳ- 
khưu thâm niên hơn, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên đảnh 
lễ ở hai chân?

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

Phẩm “Thanh tựu KaỊhina" là thứ mười bốn.

TÓM LƯỢC PHÀN NÀY
Sự thành tựu Kathina và giấc ngủ, khoảng giữa [đường], [húp] cháo, khi 

[đang] nhai, vị tu trước, vi thực hành Parỉvãsa. vị đáng được đảnh lễ, liên quan 
đến việc nên đảnh lễ.

Dứt 4íNhóm nẳm về Upãli?5

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY
Không nương nhờ, hành sự, lời phát biểu, với sự trình bày, sự cáo tội và các 

pháp giũ bỏ, dối trá luôn cả Tỳ-khưu-ni.
Đại biểu, sự tranh tụng, kẻ chia rẽ [hội chúng], điều thứ năm ở trước, vị 

thường trú và lễ Kathina, mười bốn phần đã khéo được giải thích.

—ooOoo—
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