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3. 12. DUBBACASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 
Tena kho pana samayena āyasmā channo anācāraṃ ācarati. Bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Mā āvuso channa, evarūpaṃ akāsi. Netaṃ kappatī ”ti. So 
evaṃ vadeti: “Kinnu kho nāma tumhe āvuso, maṃ vattabbaṃ maññatha? 
Ahaṃ kho nāma tumhe vadeyyaṃ. Amhākaṃ buddho amhākaṃ dhammo 
amhākaṃ ayyaputtena dhamme abhisamito. Seyyathāpi nāma mahāvāto 
vāyanto tiṇakaṭṭhapaṇṇasaṭaṃ1 ekato ussādeyya,2 seyyathāpi vā pana nadī 
pabbateyyā saṅkhasevālapaṇakaṃ ekato ussādeyya, evameva tumhe 
nānānāmā nānāgottā nānājaccā nānākulā pabbajitā ekato ussāditā.3 Kinnu 
kho nāma tumhe āvuso, maṃ vattabbaṃ maññatha. Ahaṃ kho nāma tumhe 
vadeyyaṃ. Amhākaṃ buddho amhākaṃ dhammo amhākaṃ ayyaputtena 
dhammo abhisamito ”ti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā channo bhikkhūhi sahadhammikaṃ 
vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ karissatī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ channa, 
bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ karosī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ 
karissasi? ―pe― Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 
 

“Bhikkhu paneva dubbacajātiko hoti, uddesapariyāpannesu 
sikkhāpadesu bhikkhūhi sahadhammikaṃ vuccamāno attānaṃ 
avacanīyaṃ karoti, ‘Mā maṃ āyasmanto kiñci avacuttha, kalyāṇaṃ vā 
pāpakaṃ vā, ahampāyasmante na kiñci vakkhāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ 
vā, viramathāyasmanto mama vacanāyā ’ti. So bhikkhu bhikkhūhi 
evamassa vacanīyo: ‘Mā āyasmā attānaṃ avacanīyaṃ akāsi. 
Vacanīyamevāyasmā attānaṃ karotu. Āyasmāpi bhikkhū vadetu 
sahadhammena. Bhikkhūpi āyasmantaṃ vakkhanti sahadhammena. Evaṃ 
saṃvaddhā hi tassa bhagavato parisā, yadidaṃ aññamaññavacanena 
aññamaññavuṭṭhāpanenā ’ti. Evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno 
tatheva paggaṇheyya, so bhikkhu bhikkhūhi yāva tatiyaṃ 
samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāya. Yāva tatiyañce 
samanubhāsiyamāno taṃ paṭinissajeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajeyya, saṅghādiseso ”ti.  
  

                                                   
1 paṇṇakasaṭaṃ - PTS.   2 ussāreyya - Ma, PTS.  3 ussāritā - Ma, PTS. 
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3. 12. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambī, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ có làm điều như vậy. Việc 
ấy không được phép.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, điều gì khiến 
các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính tôi mới nên dạy bảo các ngươi. 
Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của chúng tôi, Giáo Pháp đã được 
thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi. Cũng giống như cơn gió mạnh thổi 
qua thì gom tụ cỏ, củi, lá cây, và rác rưởi đó đây chung lại thành đống; hoặc 
cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn núi thì gom tụ các loại rong rêu 
chung lại thành đống; tương tợ như thế, các ngươi có tên khác nhau, có họ 
khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có gia tộc khác nhau đã được xuất gia và 
quy tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? Chính 
tôi mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng tôi, Giáo Pháp là của 
chúng tôi, Giáo Pháp đã được thấu suốt bởi ngài thái tử của chúng tôi.” Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, đại 
đức Channa lại tỏ ra ương ngạnh?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này Channa, nghe nói trong khi được các 
tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp, 
ngươi lại tỏ ra ương ngạnh vậy? ―(như trên)― Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy, trong khi được dạy bảo bởi 
các tỳ khưu về các điều học thuộc về giới bổn lại tỏ ra ương ngạnh: ‘Các đại 
đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi dầu là tốt hay là xấu; tôi cũng sẽ 
không nói bất cứ điều gì đến các đại đức dầu là tốt hay là xấu. Các đại đức 
hãy kềm chế lại việc đề cập đến tôi.’ Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ 
khưu như vầy: ‘Đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người 
dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ khưu cũng 
sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như vậy hội chúng của đức Thế 
Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn 
nhau.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp 
giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ 
ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, 
như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa.” 
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2. Bhikkhu paneva dubbacajātiko hotī ’ti dubbaco hoti 
dovacassakaraṇehi dhammehi samannāgato akkhamo appadakkhiṇaggāhī 
anusāsaniṃ.  

 
Uddesapariyāpannesu sikkhāpadesū ’ti pātimokkhapariyāpannesu 

sikkhāpadesu.  

 
Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi.  

 
Sahadhammikaṃ nāma yaṃ bhagavatā paññattaṃ sikkhāpadaṃ etaṃ 

sahadhammikaṃ nāma. Tena vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ karoti: “Mā 
maṃ āyasmanto kiñci avacuttha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, ahampāyasmante 
na kiñci vakkhāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, viramathāyasmanto mama 
vacanāyā ”ti.  

 
So bhikkhū ’ti yo so dubbacajātiko bhikkhu.  

 
Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi, ye passanti ye suṇanti tehi vattabbo: 

“Mā āyasmā attānaṃ avacanīyaṃ akāsi. Vacanīyamevāyasmā attānaṃ 
karotu. Āyasmāpi bhikkhū vadetu sahadhammena. Bhikkhūpi āyasmantaṃ 
vakkhanti sahadhammena. Evaṃ saṃvaddhā hi tassa bhagavato parisā 
yadidaṃ aññamaññavacanena aññamaññavuṭṭhāpanenā ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. So 
bhikkhu saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbo: “Mā āyasmā attānaṃ 
avacanīyaṃ akāsi. Vacanīyamevāyasmā attānaṃ karotu. Āyasmāpi bhikkhū 
vadetu sahadhammena. Bhikkhūpi āyasmantaṃ vakkhanti sahadhammena. 
Evaṃ saṃvaddhā hi tassa bhagavato parisā yadidaṃ aññamaññavacanena 
aññamaññavuṭṭhāpanenā ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
paṭinissajati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭinissajati, āpatti dukkaṭassa. So 
bhikkhu samanubhāsitabbo. Evañca pana bhikkhave samanubhāsitabbo. 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu bhikkhūhi 

sahadhammikaṃ vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ karoti, so taṃ vatthuṃ na 
paṭinissajati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 
samanubhāseyya tassa vatthussa paṭinissaggāya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu bhikkhūhi 

sahadhammikaṃ vuccamāno attānaṃ avacanīyaṃ karoti, so taṃ vatthuṃ na 
paṭinissajati, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
samanubhāsanā tassa vatthussa paṭinissaggāya, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
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2. Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy: là vị khó dạy, là hội đủ 
các đức tính làm cho vị ấy trở thành khó dạy, không nhẫn nhịn, không 
nghiêm chỉnh thọ nhận sự giáo huấn. 
 

Về các điều học thuộc về giới bổn: về các điều học thuộc về giới bổn 
Pātimokkha.  
 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác.  
 

Đúng theo Pháp nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, 
điều ấy nghĩa là đúng theo Pháp. Khi được dạy bảo với điều ấy, lại tỏ ra ương 
ngạnh: “Các đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi dầu là tốt hay là xấu; tôi 
cũng sẽ không nói bất cứ điều gì đến các đại đức dầu là tốt hay là xấu. Các đại 
đức hãy kềm chế lại việc đề cập đến tôi.” 
 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy. 
 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ 
ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ 
khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như vậy hội chúng của 
đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích 
lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. 
Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkaṭa. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu 
ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại đức chớ tỏ ra 
ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy bảo các tỳ 
khưu đúng theo Pháp, các tỳ khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; 
bởi vì như vậy hội chúng của đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự 
dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; 
nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ấy nên được nhắc nhở. 
Và này các tỳ khưu, nên được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp lại tỏ ra ương 
ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc 
ấy. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được các tỳ khưu dạy bảo đúng theo Pháp lại tỏ ra ương 
ngạnh. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 
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Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi 
―pe― Samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

 
Ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā-

pariyosāne āpatti saṅghādisesassa, saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantassa ñattiyā 
dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.  

 
Saṅghādiseso ’ti ―pe― tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  

 
3. Dhammakamme dhammakammasaññī na paṭinissajati, āpatti 

saṅghādisesassa. Dhammakamme vematiko na paṭinissajati, āpatti 
saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññī na paṭinissajati 
āpatti saṅghādisesassa. Adhammakamme dhammakammasaññī ―pe― 
āpatti dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko ―pe― āpatti dukkaṭassa. 
Adhammakamme adhammakammasaññī ―pe― āpatti dukkaṭassa.  

 
4. Anāpatti asamanubhāsantassa, paṭinissajantassa, ummattakassa, 

ādikammikassā ”ti.  
 

Dubbacasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
  

3. 13. KULADŪSAKASIKKHĀPADAṂ 
 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena assajipunabbasukā 
nāma1 kīṭāgirismiṃ āvāsikā honti alajjino pāpabhikkhū. Te evarūpaṃ 
anācāraṃ ācaranti: mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, siñcantipi 
siñcāpentipi, ocinantipi ocināpentipi, ganthentipi ganthāpentipi, 
ekatovaṇṭikamālaṃ karontipi kārāpentipi, ubhatovaṇṭikamālaṃ karontipi 
kārāpentipi, mañjarikaṃ karontipi kārāpentipi, vidhūtikaṃ karontipi 
kārāpentipi, vaṭaṃsakaṃ karontipi kārāpentipi, āvelaṃ karontipi 
kārāpentipi, uracchadaṃ karontipi kārāpentipi, te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ 
kulakumārīnaṃ kulasuṇhānaṃ kuladāsīnaṃ ekatovaṇṭikamālaṃ harantipi 
harāpentipi, ubhatovaṇṭikamālaṃ harantipi harāpentipi, mañjarikaṃ 
harantipi harāpentipi, vidhūtikaṃ harantipi harāpentipi, vaṭaṃsakaṃ 
harantipi harāpentipi, āvelaṃ harantipi harāpentipi, uracchadaṃ harantipi 
harāpentipi.  

                                                   
1 nāma bhikkhū - itipi Sīmu. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)― Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã 
được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Tội dukkaṭa do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội saṅghādisesa. 
Đối với vị vi phạm tội saṅghādisesa, thì tội dukkaṭa do lời đề nghị và các tội 
thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực.  
 

Tội saṅghādisesa: ―nt― cũng vì thế được gọi là “tội saṅghādisesa.”  
 

3. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự sai Pháp, 
(lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, ―(như trên)― phạm tội dukkaṭa. Hành 
sự sai Pháp, có sự hoài nghi, ―(như trên)― phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai 
Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, ―(như trên)― phạm tội dukkaṭa.  
 

4. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  
 

Dứt điều học về sự khó dạy. 
--ooOoo-- 

 
 

3. 13. ĐIỀU HỌC  
VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH: 

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 

của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 
thường trú[*] tại Kīṭāgiri (núi Kīṭā) là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. 
Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc 
bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác 
hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng 
hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc 
bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái 
trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 
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Te kulitthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi kuladāsīhi saddhiṃ 
ekabhājanepi bhuñjanti, ekathālakepi pivanti, ekāsanepi nisīdanti, 
ekamañcepi tuvaṭṭenti, ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti, ekapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, 
ekattharaṇapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, vikālepi bhuñjanti, majjampi pivanti, 
mālāgandhavilepanampi dhārenti, naccantipi gāyantipi vādentipi lāsentipi, 
naccantiyāpi naccanti, naccantiyāpi vādenti, naccantiyāpi lāsenti, 
gāyantiyāpi naccanti, gāyantiyāpi gāyanti, gāyantiyāpi vādenti, gāyantiyāpi 
lāsenti, vādentiyāpi naccanti, vādentiyāpi gāyanti, vādentiyāpi vādenti, 
vādentiyāpi lāsenti, lāsentiyāpi naccanti, lāsentiyāpi gāyanti, lāsentiyāpi 
vādenti, lāsentiyāpi lāsenti, aṭṭhapadepi kīḷanti, dasapadepi kīḷanti, ākāsepi 
kīḷanti, parihārapathepi kīḷanti, santikāyapi kīḷanti, khalikāyapi kīḷanti, 
ghaṭikāyapi1 kīḷanti, salākahatthenapi kīḷanti, akkhenapi kīḷanti, 
paṅgacīrenapi2 kīḷanti, vaṅkakenapi kīḷanti, mokkhacikāyapi kīḷanti, 
ciṅgulakenapi kīḷanti, pattāḷhakenapi kīḷanti, rathakenapi kīḷanti, 
dhanukenapi kīḷanti, akkharikāyapi kīḷanti, manesikāyapi kīḷanti, 
yathāvajjenapi kīḷanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, 
rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, 
hatthissapi purato dhāvanti, assassapi purato dhāvanti, rathassapi3 purato 
dhāvanti, dhāvantipi ādhāvantipi, usseḷentipi4 appoṭhentipi5 nibbujjhantipi, 
muṭṭhīhipi yujjhanti, raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ6 evaṃ 
vadenti:7 “Idha bhagini naccassū ”ti, nalāṭikampi denti, vividhampi 
anācāraṃ ācaranti.  
 
 
 
 
 

2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kāsīsu vassaṃ vuttho 
sāvatthiṃ gacchanto bhagavantaṃ dassanāya yena kīṭāgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kīṭāgiriṃ 
piṇḍāya pāvisi pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokitena vilokitena 
sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhu iriyāpathasampanno. Manussā taṃ 
bhikkhuṃ passitvā evamāhaṃsu: “Kvāyaṃ abalabalo viya mandamando viya 
bhākuṭikabhākuṭiko viya, ko imassa upagatassa piṇḍakampi dassati. 
Amhākaṃ pana ayyā assajipunabbasukā saṇhā sakhilā sukhasambhāsā 
mihitapubbaṅgamā, ehi svāgatavādino abbhākuṭikā uttānamukhā pubba-
bhāsino, tesaṃ nāma piṇḍo dātābbo ”ti. Addasā kho aññataro upāsako taṃ 
bhikkhuṃ kīṭāgirismiṃ piṇḍāya carantaṃ, disvāna yena so bhikkhu 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā etadavoca: “Api 
bhante piṇḍo labbhatī ”ti “Na kho āvuso piṇḍo labbhatī ”ti. “Ehi bhante 
gharaṃ gamissāmā ”ti.  
 

                                                   
1 ghaṭikenapi - PTS.  4 usseḷhentipi - Syā, PTS.   
2 paṅkacīrenapi - Syā.   5 apphoṭentipi - Ma, Syā.  6 naccakiṃ - Ma, PTS. 
3 rathassa purato dhāvantipi ādhāvantipi - Ma.   7 vadanti - Ma, PTS. 
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Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn 
nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại 
còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. Họ 
còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng 
tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, họ 
chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò sấp 
ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ chơi 
trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi 
trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập 
bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, 
họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh 
nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ 
như vầy: “Này cô em, hãy nhảy múa ở đây,” họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ 
hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kāsi, trong khi đi đến thành Sāvatthī để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kīṭāgiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kīṭāgiri để khất thực. Vị ấy với mắt nhìn xuống, thành tựu các oai 
nghi, tạo được niềm tịnh tín khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động 
co duỗi. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người 
này là ai mà trông giống như kẻ ngu trong nhóm người ngu, giống như kẻ 
khờ trong nhóm người khờ, giống như kẻ ngớ ngẩn trong nhóm người ngớ 
ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
hợm hĩnh, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.” Có nam cư sĩ nọ đã nhìn 
thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng Kīṭāgiri, sau khi thấy đã đi đến 
gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - 
“Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” - “Này đạo hữu, đồ khất 
thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi về nhà.” 
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3. Atha kho so upāsako taṃ bhikkhuṃ gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca: 
“Kahaṃ bhante ayyo gamissatī ”ti? “Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi 
bhagavantaṃ dassanāyā ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pāde sirasā vandāhi, evañca vadehi: ‘Duṭṭho bhante kīṭāgirismiṃ āvāso, 
assajipunabbasukā nāma kīṭāgirismiṃ āvāsikā alajjino pāpabhikkhū. Te 
evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: mālāvacchaṃ ropentīpi ropāpentipi ―pe― 
vividhampi anācāraṃ ācaranti. Yepi te bhante manussā pubbe saddhā 
ahesuṃ pasannā, tepi etarahi assaddhā appasannā. Yānipi tāni saṅghassa 
pubbe dānapathāni, tānipi etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū. 
Nivasanti pāpabhikkhū. Sādhu bhante bhagavā kīṭāgiriṃ bhikkhū pahiṇeyya 
yathāyaṃ kīṭāgirismiṃ āvāso saṇṭhaheyyā ’”ti.  
 
 
 
 
 

4. “Evamāvuso ”ti kho so bhikkhu tassa upāsakassa paṭissutvā yena 
sāvatthī tena pakkāmi. Anupubbena yena sāvatthī jetavanaṃ 
anāthapiṇḍikassa ārāmo, yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ 
buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi bhikkhūhi saddhiṃ 
paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Kacci 
bhikkhu khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kaccisi appakilamathena addhānaṃ 
āgato, kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasī ”ti? “Khamanīyaṃ bhagavā, 
yāpanīyaṃ bhagavā, appakilamathena cāhaṃ bhante addhānaṃ āgato.  
 
 
 
 
 

5. Idāhaṃ bhante kāsīsu vassaṃ vuttho sāvatthiṃ āgacchanto 
bhagavantaṃ dassanāya yena kīṭāgiri tadavasariṃ. Atha khvāhaṃ bhante 
pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kīṭāgiriṃ piṇḍāya pāvisiṃ. 
Addasā kho maṃ bhante aññataro upāsako kīṭāgirismiṃ piṇḍāya carantaṃ, 
disvāna yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā 
etadavoca: “Api bhante piṇḍo labbhatī ”ti? “Na kho āvuso piṇḍo labbhatī ”ti. 
“Ehi bhante gharaṃ gamissāmā ”ti. Atha kho bhante so upāsako maṃ 
gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca: “Kahaṃ bhante ayyo gamissatī ”ti? 
“Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi bhagavantaṃ dassanāyā ”ti. “Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pāde sirasā vandāhi, evañca vadehi: 
‘Duṭṭho bhante kīṭāgirismiṃ āvāso, assajipunabbasukā nāma kīṭāgirismiṃ 
āvāsikā alajjino pāpabhikkhū. Te evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: 
mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi ―pe― vividhampi anācāraṃ ācaranti. 
Yepi te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā, tepi etarahi 
assaddhā appasannā. Yānipi tāni saṅghassa pubbe dānapathāni, tānipi 
etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū. Nivasanti pāpabhikkhū ’ti. 
Sādhu bhante bhagavā kīṭāgiriṃ bhikkhū pahiṇeyya yathāyaṃ kīṭāgirismiṃ 
āvāso saṇṭhaheyyā ’ti. Tato ahaṃ bhagavā āgacchāmī ”ti.  
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3. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã 
nói điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Sāvatthī để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: “Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có 
niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng 
dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra 
đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể 
phái các tỳ khưu đến vùng Kīṭāgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri có 
thể tồn tại.” 

 
4. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ấy 

đã ra đi về hướng thành Sāvatthī. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Sāvatthī, 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã là thông lệ của 
chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? 
Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc 
không? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe 
khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt 
lắm.”  

 
5. “Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kāsi, trong khi đi 

đến thành Sāvatthī để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kīṭāgiri. Bạch 
ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kīṭāgiri để 
khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kīṭāgiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lễ con và 
đã nói điều này: ‘Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?’ ‘Này đạo 
hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.’ ‘Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi 
về nhà.’ Bạch ngài, khi ấy nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi 
đã nói điều này: ‘Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?’ ‘Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi 
Sāvatthī để diện kiến đức Thế Tôn.’ ‘Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm 
Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, 
không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, 
―(như trên)― Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. Bạch ngài, những 
người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm 
tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián 
đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay 
nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng Kīṭāgiri, như vậy sự sinh 
sống ở vùng Kīṭāgiri có thể tồn tại.’ Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến.” 
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6. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave 
assajipunabbasukā nāma kīṭāgirismiṃ āvāsikā alajjino pāpabhikkhū, te 
evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi ―pe― 
vividhampi anācāraṃ ācaranti, yepi te bhikkhave manussā pubbe saddhā 
ahesuṃ pasannā, tepi etarahi assaddhā appasannā. Yānipi tāni saṅghassa 
pubbe dānapathāni, tānipi etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū. 
Nivasanti pāpabhikkhū ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. “Kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā evarūpaṃ anācāraṃ 
ācarissanti: mālāvacchaṃ ropessantipi ropāpessantipi, siñcissantipi 
siñcāpessantipi, ocinissantipi ocināpessantipi, ganthissantipi 
ganthāpessantipi, ekato vaṇṭikamālaṃ karissantipi kārāpessantipi, 
ubhatovaṇṭikamālaṃ karissantipi kārāpessantipi, mañjarikaṃ karissantipi 
kārāpessantipi, vidhūtikaṃ karissantipi kārāpessantipi, vaṭaṃsakaṃ 
karissantipi kārāpessantipi, āvelaṃ karissantipi kārāpessantipi, uracchadaṃ 
karissantipi kārāpessantipi, te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ 
kulasuṇhānaṃ kuladāsīnaṃ ekato vaṇṭikamālaṃ harissantipi 
harāpessantipi, ubhatovaṇṭikamālaṃ harissantipi harāpessantipi, 
mañjarikaṃ harissantipi harāpessantipi, vidhūtikaṃ harissantipi 
harāpessantipi, vaṭaṃsakaṃ harissantipi harāpessantipi, āvelaṃ harissantipi 
harāpessantipi, uracchadaṃ harissantipi harāpessantipi, te kulitthīhi 
kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi kuladāsīhi saddhiṃ ekabhājanepi 
bhuñjissanti, ekathālakepi pivissanti, ekāsanepi nisīdissanti, ekamañcepi 
tuvaṭṭissanti, ekattharaṇāpi tuvaṭṭissanti, ekapāpuraṇāpi tuvaṭṭissanti, 
ekattharaṇapāpuraṇāpi tuvaṭṭissanti, vikālepi bhuñjissanti, majjampi 
pivissanti, mālāgandhavilepanampi dhārissanti, naccissantipi, gāyissantipi, 
vādissantipi, lāsessantipi, naccantiyāpi naccissanti, naccantiyāpi gāyissanti, 
naccantiyāpi vādissanti, naccantiyāpi lāsessanti, gāyantiyāpi naccissanti, 
gāyantiyāpi gāyissanti, gāyantiyāpi vādissanti, gāyantiyāpi lāsessanti, 
vādentiyāpi naccissanti, vādentiyāpi gāyissanti, vādentiyāpi vādissanti, 
vādentiyāpi lāsessanti, lāsentiyāpi naccissanti, lāsentiyāpi gāyissanti, 
lāsentiyāpi vādissanti, lāsentiyāpi lāsessanti, aṭṭhapadepi kīḷissanti, 
dasapadepi kīḷissanti, ākāsepi kīḷissanti, parihārapathepi kīḷissanti, 
santikāyapi kīḷissanti, khalikāyapi kīḷissanti, ghaṭikāyapi kīḷissanti, 
salākahatthenapi kīḷissanti, akkhenapi kīḷissanti, paṅgacīrenapi kīḷissanti, 
vaṅkakenapi kīḷissanti, mokkhacikāyapi kīḷissanti, ciṅgulakenapi kīḷissanti, 
pattāḷhakenapi kīḷissanti, rathakenapi kīḷissanti, dhanukenapi kīḷissanti, 
akkharikāyapi kīḷissanti, manesikāyapi kīḷissanti, yathāvajjenapi kīḷissanti, - 
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6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây 
giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội 
chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ 
khưu tồi cư ngụ, có đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
 
 
 
 
 
 
 

7. - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại hành xử sai nguyên tắc 
có hình thức như thế? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng 
hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng 
hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực cho 
những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ 
gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô 
gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên 
một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung 
một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, 
xức nước hoa và phấn thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. 
Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy 
múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca 
hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu 
đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang 
vui đùa. Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn 
cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân 
cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi 
trò sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi 
trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, - 



Pārājikapāḷi          Kuladūsakasikkhāpadaṃ - 13 
 

 
 

474

hatthismimpi sikkhissanti, assasmimpi sikkhissanti, rathasmimpi 
sikkhissanti, dhanusmimpi sikkhissanti, tharusmimpi sikkhissanti, 
hatthissapi purato dhāvissanti, assassapi purato dhāvissanti, rathassapi 
purato dhāvissanti, dhāvissantipi ādhāvissantipi, usseḷissantipi1 
appoṭhessantipi,2 nibbujjhissantipi, muṭṭhihipi yujjhissanti, raṅgamajjhepi 
saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ evaṃ vakkhanti: ‘Idha bhagini naccassū ’ti, 
nalāṭikampi dassanti, vividhampi anācāraṃ ācarissanti. 
 

8. Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā sāriputtamoggallāne āmantesi: ‘‘Gacchatha tumhe 
sāriputtā kīṭāgiriṃ, gantvā assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā 
pabbājaniyakammaṃ3 karotha, tumhākaṃ ete saddhivihārikā ”ti. “Kathaṃ 
mayaṃ bhante assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā 
pabbājaniyakammaṃ karoma, caṇḍā te bhikkhū pharusā ”ti? “Tena hi tumhe 
sāriputtā bahukehi bhikkhūhi saddhiṃ gacchathā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho 
sāriputtamoggallānā bhagavato paccassosuṃ.  
 

9. Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ. Paṭhamaṃ assajipunabbasukā 
bhikkhū codetabbā, codetvā sāretabbā, sāretvā āpatti4 ropetabbā, āpattiṃ 
ropetvā, vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā 
pāpasamācārā, imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, kulāni ca 
imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājaniya-
kammaṃ kareyya ‘na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ’ti. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā 
pāpasamācārā, imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, kulāni ca 
imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Saṅgho assajipunabbasukānaṃ 
bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājaniyakammaṃ karoti ‘na assaji-
punabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ’ti. Yassāyasmato 
khamati assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājaniya-
kammassa karaṇaṃ ‘na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ’ti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati. So bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe―  

 
Kataṃ saṅghena assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā 

pabbājaniyakammaṃ ‘na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  

                                                   
1 usseḷessantipi - Ma; usseḷhessantipi - Syā; usseḷhissantipi - PTS, Sīmu.  
2 apphoṭessantipi - Ma, Syā;     3 pabbājanīyakammaṃ - Ma, Syā.  
   appoṭhissantipi - PTS.     4 āpattiṃ - Ma, PTS, Sīmu. 
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họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập 
đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy 
lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các 
nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi nói với cô vũ nữ như vầy: ‘Này 
cô em, hãy nhảy múa ở đây,’ họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ hành xử sai 
nguyên tắc theo nhiều cách. 
 

8. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ―(như trên)― Sau khi đã khiển trách, đức Thế Tôn đã nói Pháp 
thoại rồi bảo Sāriputta và Moggallāna rằng: - “Này Sāriputta và Moggallāna, 
hai ngươi hãy đi đến vùng Kīṭāgiri rồi hãy thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.”[*] - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka thì dữ tợn và thô lỗ, làm thế nào chúng con thực thi hành sự 
xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sāriputta 
và Moggallāna, chính vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - 
“Bạch ngài, xin vâng. Sāriputta và Moggallāna đã trả lời đức Thế Tôn.”  
 

9. - “Và này các tỳ khưu, nên thực thi như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Những hành động sai trái của các vị này không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì các vị này 
không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các 
tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kīṭāgiri.’ Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Những hành động sai trái của các vị này không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì các vị này 
không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không 
được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự 
xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  

 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không 
được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ đã được hội chúng thực thi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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Atha kho sāriputtamoggallānapamukho bhikkhusaṅgho kīṭāgiriṃ gantvā 
assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismiṃ1 pabbājaniyakammaṃ 
akāsi: “Na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ”ti. Te 
saṅghena pabbājaniyakammakatā na sammā vattanti, na lomaṃ pātenti, na 
netthāraṃ vattanti, bhikkhū na khamāpenti, akkosanti, paribhāsanti 
chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā pāpenti pakkamannipi 
vibbhamantipi. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājaniya-
kammakatā na sammā vattissanti na lomaṃ pātessanti, na netthāraṃ 
vattissanti, bhikkhū na khamāpessanti, akkosissanti, paribhāsissanti, 
chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā pāpessanti, 
pakkamissantipi vibbhamissantipī ”ti.  
 
 
 
 
 
 

11. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena 
pabbājaniyakammakatā na sammā vattanti ―pe― vibbhamantipī ”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma te 
bhikkhave moghapurisā saṅghena pabbājaniyakammakatā na sammā 
vattissanti, na lomaṃ pātessanti, na netthāraṃ vattissanti bhikkhū na 
khamāpessanti, akkosissanti, paribhāsissanti, chandagāmitā dosagāmitā 
mohagāmitā bhayagāmitā pāpessanti, pakkamissantipi vibbhamissanti ’pi. 
Netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 
 

“Bhikkhu paneva aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya 
viharati kuladūsako pāpasamācāro, tassa kho pāpakā samācārā dissanti 
ceva suyyanti ca, kulāni ca tena duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, so 
bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo: ‘Āyasmā kho kuladūsako 
pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, 
kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatāyasmā 
imamhā āvāsā, alaṃ te idha vāsenā ’ti. Evañca so bhikkhu bhikkhūhi 
vuccamāno te bhikkhū evaṃ vadeyya: ‘Chandagāmino ca bhikkhū 
dosagāmino ca bhikkhū mohagāmino ca bhikkhū bhayagāmino ca bhikkhū, 
tādisikāya āpattiyā ekaccaṃ pabbājenti, ekaccaṃ na pabbājentī ’ti.  

                                                   
1 kīṭāgirismā - Ma, Syā, PTS.  
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Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sāriputta và Moggallāna đã đi đến 
vùng Kīṭāgiri và đã thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với 
các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.” Khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các 
tỳ khưu hài lòng, họ mắng chửi, họ nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm 
bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn 
phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại 
nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị 
vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?”  
 
 
 
 

11. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình bày sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói khi được hội chúng thực thi hành 
sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm bổn phận 
một cách nghiêm chỉnh, ―(như trên)― họ hoàn tục, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuổi, lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại nói xấu, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, hoàn tục vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 

“Vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của 
vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia 
đình bị hư hỏng vì vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe 
đồn nữa. Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: ‘Chính đại 
đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành 
động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe 
đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy 
mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở 
đây đối với đại đức đã đủ rồi!’ Và khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vầy: ‘Các tỳ khưu có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi, 
cùng với tội như nhau họ lại xua đuổi vị này, họ lại không xua đuổi vị kia.’  
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So bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo: “Mā āyasmā evaṃ avaca, na 
ca bhikkhū chandagāmino na ca bhikkhū dosagāmino na ca bhikkhū 
mohagāmino na ca bhikkhū bhayagāmino, āyasmā kho kuladūsako 
pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, 
kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca pakkamatāyasmā 
imamhā āvāsā, alaṃ te idha vāsenā ”ti.  
 

Evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva paggaṇheyya, so 
bhikkhu bhikkhūhi yāva tatiyaṃ samanubhāsitabbo tassa paṭinissaggāya, 
yāva tatiyañceva samanubhāsiyamāno taṃ paṭinissajeyya, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce paṭinissajeyya saṅghādiseso ”ti. 

 
12. Bhikkhu paneva aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā ’ti gāmopi 

nigamopi nagarampi gāmo ceva nigamo ca.  
 

Upanissāya viharatī ’ti tattha paṭibaddhā honti cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārā.  
 

Kulaṃ nāma cattāri kulāni: khattiyakulaṃ brāhmaṇakulaṃ vessakulaṃ 
suddakulaṃ.  
 

Kuladūsako ’ti kulāni dūseti pupphena vā phalena vā cuṇṇena vā 
mattikāya vā dantakaṭṭhena vā veḷunā vā1 vejjikāya vā jaṅghapesanikena vā.  
 

Pāpasamācāro ’ti mālāvacchaṃ ropetipi ropāpetipi, siñcatipi 
siñcāpetipi, ocinātipi ocināpetipi, ganthetipi ganthāpetipi. ―pe―  
 

Dissanti ceva suyyayanti cā ’ti ye sammukhā te passanti, ye tirokkhā 
te suṇanti.  
 

Kulāni ca tena duṭṭhānī ’ti pubbe saddhā hutvā taṃ āgamma 
assaddhā honti, pasannā hutvā appasannā honti.  
 

Dissanti ceva suyyanti cā ’ti ye sammukhā te passanti, ye tirokkhā te 
suṇanti.  
 

So bhikkhū ’ti yo so kuladūsako bhikkhu.  
 

Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi. Ye passanti ye suṇanti, tehi vattabbo: 
“Āyasmā kho kuladūsako pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā 
dissanti ceva suyyanti ca, kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatāyasmā imamhā āvāsā, alaṃ te idha vāsenā ”ti. Evañca so 
bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno te bhikkhū evaṃ vadeyya: “Chandagāmino ca 
bhikkhū dosagāmino ca bhikkhū mohagāmino ca bhikkhū bhayagāmino ca 
bhikkhū tādisikāya āpattiyā ekaccaṃ pabbājenti ekaccaṃ na pabbājentī ”ti.  
 

So bhikkhū ’ti so kammakato bhikkhu.  
 
                                                   
1 veḷuyā - Ma, PTS.  
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Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: ‘Đại đức chớ có 
nói như thế. Các tỳ khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên 
vị vì ghét, không có sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính 
đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những 
hành động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn 
thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư 
trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!’  
 

Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y 
như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để 
dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như 
thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa.”  
 

12. Vị tỳ khưu (sống nương tựa) vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ: 
là ngôi làng, là thị trấn, là thành phố, là ngôi làng và luôn cả thị trấn. 
 

Sống nương tựa: các vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bịnh là phụ thuộc vào nơi ấy. 
 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-
la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 
 

Kẻ làm hư hỏng các gia đình: là kẻ làm các gia đình trở thành hư 
hỏng với bông hoa, hoặc với trái cây, hoặc với bột tắm, hoặc với đất sét, hoặc 
với gỗ chà răng, hoặc với tre, hoặc bằng cách thức chữa bệnh, hoặc bằng cách 
đi bộ đưa tin. 
 

Có hành động sai trái: vị trồng bông hoa, vị bảo kẻ khác trồng, vị tưới 
bông hoa, vị bảo kẻ khác tưới, vị hái bông hoa, vị bảo kẻ khác hái, vị kết lại 
bông hoa, vị bảo kẻ khác kết lại.  
 

Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa: 
Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 
 

Các gia đình bị hư hỏng vì vị ấy: Trước kia họ mộ đạo, vì vị ấy họ trở 
nên không còn mộ đạo. Họ đã có niềm tin trở thành không có niềm tin. 
 

Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa: 
Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 
 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình. 
 

Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình 
và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không những 
được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời 
khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Và khi được các tỳ 
khưu nói như thế, vị tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vầy: “Các tỳ 
khưu có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có 
sự thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau các vị lại xua đuổi vị này, các vị lại 
không xua đuổi vị kia.”  
 

Vị tỳ khưu ấy: là vị tỳ khưu được thực thi hành sự. 
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Bhikkhūhī ’ti aññehi bhikkhūhi. Ye passanti ye suṇanti, tehi vattabbo: 
“Mā āyasmā evaṃ avaca, na ca bhikkhū chandagāmino na ca bhikkhū 
dosagāmino na ca bhikkhū mohagāmino na ca bhikkhū bhayagāmino; 
āyasmā kho kuladūsako pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā 
dissanti ceva suyyanti ca, kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti 
ca, pakkamatāyasmā imamhā āvāsā alaṃ te idha vāsenā ”ti. Dutiyampi 
vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajjati, iccetaṃ kusalaṃ. No ce 
paṭinissajati, āpatti dukkaṭassa. Sutvā na vadanti, āpatti dukkaṭassa. So 
bhikkhu saṅghamajjhampi ākaḍḍhitvā vattabbo: “Mā āyasmā evaṃ avaca, na 
ca bhikkhū chandagāmino na ca bhikkhū dosagāmino na ca bhikkhū 
mohagāmino na ca bhikkhū bhayagāmino, āyasmā kho kuladūsako 
pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, 
kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatāyasmā 
imamhā āvāsā, alaṃ te idha vāsenā ”ti.  
 
 

Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace paṭinissajati, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce paṭinissajati, āpatti dukkaṭassa. So bhikkhu 
samanubhāsitabbo. Evañca pana bhikkhave samanubhāsitabbo. Vyattena 
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pabbājaniyakammakato bhikkhū chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā 
bhayagāmitā pāpeti, so taṃ vatthuṃ na paṭinissajati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ samanubhāsati tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho, ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pabbājaniyakammakato bhikkhū chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā 
bhayagāmitā pāpeti, so taṃ vatthuṃ na paṭinissajati. Saṅgho itthannāmaṃ 
bhikkhuṃ samanubhāsati tassa vatthussa paṭinissaggāya. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno samanubhāsanā, tassa vatthussa 
paṭinissaggāya, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi ―pe―  

 
 

Samanubhaṭṭho saṅghena itthannāmo bhikkhu tassa vatthussa 
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

13. Ñattiyā dukkaṭaṃ. Dvīhi kammavācāhi thullaccayā, kammavācā-
pariyosāne āpatti saṅghādisesassa. Saṅghādisesaṃ ajjhāpajjantassa ñattiyā 
dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi thullaccayā paṭippassambhanti.  
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Bởi các tỳ khưu: là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không 
có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị vì 
si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia 
đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại đức không 
những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức 
hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!” Nên được 
nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị sau khi 
nghe mà không nói thì phạm tội dukkaṭa. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến 
giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các tỳ 
khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có 
sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ làm hư 
hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị 
hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. 
Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!”  
 

Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) 
dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkaṭa. 
Vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên được 
nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) khi được hội chúng thực thi hình phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu 
có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ 
sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) khi được hội chúng thực thi hình phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu 
có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở 
vị tỳ khưu tên (như vầy) để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)―  

 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
 

13. Tội dukkaṭa do lời đề nghị. Các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
saṅghādisesa. Đối với vị vi phạm tội saṅghādisesa, thì tội dukkaṭa do lời đề 
nghị và các tội thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực.  



Pārājikapāḷi          Kuladūsakasikkhāpadaṃ - 13 
 

 
 

482

Saṅghādiseso ’ti saṅghova tassā āpattiyā parivāsaṃ deti mūlāya 
paṭikassati mānattaṃ deti abbheti, na sambahulā na ekapuggalo, tena 
vuccati saṅghādiseso ’ti. Tasseva āpattinikāyassa nāmakammaṃ 
adhivacanaṃ, tenapi vuccati saṅghādiseso ’ti.  

 
15. Dhammakamme dhammakammasaññī na paṭinissajati, āpatti 

saṅghādisesassa. Dhammakamme vematiko na paṭinissajati, āpatti 
saṅghādisesassa. Dhammakamme adhammakammasaññī na paṭinissajati, 
āpatti saṅghādisesassa. Adhammakamme dhammakammasaññī, āpatti 
dukkaṭassa. Adhammakamme vematiko āpatti dukkaṭassa. 
Adhammakamme adhammakammasaññī, āpatti dukkaṭassa.  

 
16. Anāpatti asamanubhāsantassa, paṭinissajantassa, ummattakassa,1 

ādikammikassā ”ti.  

 
Kuladūsakasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.  

--ooOoo-- 
 

17. Uddiṭṭhā kho āyasmanto terasa saṅghādisesā dhammā, nava 
paṭhamāpattikā, cattāro yāvatatiyakā, yesaṃ bhikkhu aññataraṃ vā 
aññataraṃ vā āpajjitvā yāvatihaṃ jānaṃ paṭicchādeti tāvatihaṃ tena 
bhikkhunā akāmā parivatthabbaṃ. Parivutthaparivāsena bhikkhunā uttari 
chārattaṃ bhikkhu mānattāya paṭipajjitabbaṃ. Ciṇṇamānatto bhikkhu 
yattha siyā vīsatigaṇo bhikkhusaṅgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
Ekenapi ce ūno vīsatigaṇo bhikkhusaṅgho taṃ bhikkhuṃ abbheyya, so ca 
bhikkhu anabbhito. Te ca bhikkhū gārayhā. Ayaṃ tattha sāmīci. 
Tatthāyasmante pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi 
kaccittha parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Terasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

 Vissaṭṭhi kāyasaṃsaggo duṭṭhullaṃ attakāmataṃ,  
 sañcarittaṃ kuṭī ceva vihāro ca amūlakaṃ.  
 Kiñci desañca bhedo ca tasseva anuvattakā,  
 dubbacaṃ kuladūsañca saṅghādisesā terasā ”ti.  

 
Saṅghādisesakaṇḍo niṭṭhito.  

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 khittacittassa vedanaṭṭhassa - Syā adhikaṃ. 
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Tội saṅghādisesa: Chỉ có hội chúng–không phải một số vị, không phải 
một cá nhân–ban cho hình phạt parivāsa của tội ấy, cho thực hành lại từ 
đầu, ban cho hình phạt mānatta, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội 
saṅghādisesa.” Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống 
như tội ấy; cũng vì thế được gọi là “tội saṅghādisesa.”  
 

15. Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành 
sự sai Pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội saṅghādisesa. Hành sự sai Pháp, 
(lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai Pháp, có 
sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai 
Pháp, phạm tội dukkaṭa.  
 

16. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.”  
 

Dứt điều học về vị làm hư hỏng các gia đình.  
--ooOoo-- 

 
17. Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa đã được đọc tụng xong, 

chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, bốn điều (khi được nhắc 
nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các 
điều này và che giấu biết được bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy phải chịu 
hình phạt parivāsa không theo ý muốn bấy nhiêu ngày. Vị tỳ khưu đã trải 
qua hình phạt parivāsa nên thực hành thêm sáu đêm mānatta dành cho tỳ 
khưu. Vị tỳ khưu có hình phạt mānatta đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị. Nếu hội 
chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị chỉ thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu 
ấy thì vị tỳ khưu ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu ấy bị khiển trách. Đây là 
điều đúng đắn trong trường hợp ấy. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức 
rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức 
được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
 

Dứt Chương Mười Ba Pháp.  
--ooOoo-- 

 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

 
 Sự xuất ra (tinh dịch), việc xúc chạm cơ thể, (nói lên) lời thô tục, tình dục 

cho bản thân, mai mối, và liêu cốc, trú xá, và không có nguyên cớ. 
 Điều nhỏ nhặt nào đó, sự chia rẽ (hội chúng), những kẻ ủng hộ vị ấy, vị 

khó dạy, và làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều học saṅghādisesa. 
 

Dứt Chương saṅghādisesa. 
--ooOoo-- 




