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1. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 
kosambiṃ piṇḍāya pāvisi. Kosambiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ 
piṇḍapātapaṭikkanto senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya saṅgha-
majjhe ṭhitakova imā gāthāyo abhāsi:  
 

2.  “Puthusaddo samajano na bālo koci maññatha,  
saṅghasmiṃ bhijjamānasmiṃ nāññaṃ bhiyyo amaññaruṃ.  

 

3.  Parimuṭṭhā paṇḍitābhāsā vācāgocarabhāṇino,  
yāvicchanti mukhāyāmaṃ1 yena nītā na taṃ vidū.  

 

4.  Akkocchi maṃ avadhi maṃ ajini maṃ ahāsi me,  
ye taṃ2 upanayhanti veraṃ tesaṃ na sammati.  

 

5.  Akkocchi maṃ avadhi maṃ ajini maṃ ahāsi me,  
ye taṃ na upanayhanti veraṃ tesūpasammati.  

 

6.  Na hi verena verāni sammantīdha kudācanaṃ,  
averena ca sammanti esa dhammo sanantano.  

 

7.  Pare ca na vijānanti mayamettha yamāmase, 3 
ye ca tattha vijānanti tato sammanti medhagā.  

 

8.  Aṭṭhicchinnā4 pāṇaharā gavāssadhanahārino,  
raṭṭhaṃ vilumpamānānaṃ tesampi hoti saṅgati.  
Kasmā tumhāka no siyā?5  

 

9.  Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ 
saddhiṃ caraṃ sādhu vihāri dhīraṃ,  
abhibhuyya sabbāni parissayāni 
careyya tenattamano satīmā.  

 

10.  No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ 
saddhiṃ caraṃ sādhu vihāri dhīraṃ,  
rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya  
eko care mātaṅgaraññeva nāgo.  

 

11.  Ekassa caritaṃ seyyo 
natthi bāle sahāyatā,  
eko care na ca pāpāni kayirā  
appossukko mātaṅgaraññeva nāgo ”ti.  

 

12. Atha kho bhagavā saṅghamajjhe ṭhitakova imā gāthāyo bhāsitvā yena 
bālakaloṇakāragāmo6 tenupasaṅkami.  
 

13. Tena kho pana samayena āyasmā bhagu bālakaloṇakāragāme viharati.  

                                                   
1 mukhāyāmā - Tovi. 
2 ye ca taṃ - Ma, Syā, PTS.    5 tumhākaṃ no siyā - PTS.  
3 yamāmhase - Syā.     6 bālakaloṇakagāmo - Ma;  
4 aṭṭhicchidā - Syā, Avi, Javi, Tovi.      bālakaloṇakārākagāmo - Syā. 
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1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành 
Kosambi để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Kosambi, trên 
đường khất thực trở về sau bữa ăn, đức Thế Tôn đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm 
y bát, rồi chỉ đứng giữa hội chúng nói lên những lời kệ này:  
 

2. “Trong đám người ồn ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu, 
hơn thế nữa, trong khi hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã 
biết đến.  
 

3. Lời nói của bậc trí đã bị hoàn toàn quên hẳn, chúng nói đủ mọi thứ 
chuyện. Có miệng há rộng theo như chúng muốn, chúng bị (sự náo động) 
lôi kéo đi mà chẳng biết.  
 

4. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy không 
được lặng yên.  
 

5. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai không ấp ủ điều ấy, sự thù hận ở những người ấy 
được lặng yên.  
 

6. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy 
luật cổ xưa.  
 

7. Và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kiềm chế. Và những người nào nhận thức được điều ấy, từ đó mà các sự 
tranh chấp được lặng yên.  
 

8. Đối với những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ là những kẻ đã chặt đứt 
xương (thịt), đã đoạt mạng sống, đã cướp bóc ngựa, bò, tài sản, mà còn có 
sự hòa hợp đối với chúng, vì sao các người lại không thể có được?  
 

9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt 
lành làm người đồng hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với 
người ấy (một cách) hoan hỷ có niệm.  
 

10. Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt 
lành làm người đồng hành, thì giống như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh 
phục, hãy nên sống một mình như là voi Mātaṅga (sống) ở trong rừng.  
 

11. Sống một mình là tốt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một 
mình hãy sống và không nên làm các điều ác, ít ham muốn như là voi 
Mātaṅga (sống) ở trong rừng.”  
 

12. Khi ấy, đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ 
này rồi đi đến ngôi làng Bālakaloṇakāra.  
 

13. Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhagu đang trú tại ngôi làng Bālakaloṇakāra.  
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14. Addasā kho āyasmā bhagu bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. 
Disvāna āsanaṃ paññāpesi, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ 
upanikkhipi, paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesi. Nisīdi bhagavā 
paññatte ādakena. Nisajja pāde pakkhālesi.  
 

15. Āyasmāpi kho bhagu bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaguṃ bhagavā etadavoca: “Kacci 
bhikkhu, khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kacci piṇḍakena na kilamasī ”ti? 
“Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. Na cāhaṃ bhante piṇḍakena 
kilamāmī ”ti.    

16. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ bhaguṃ dhammiyā kathāya 
sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā yena 
pācīnavaṃsadāyo tenupasaṅkami.  
 

17. Tena kho pana samayena āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo 
āyasmā ca kimbilo1 pācīnavaṃsadāye viharanti.  
 

18. Addasā kho dāyapālo bhagavantaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna 
bhagavantaṃ etadavoca: “Mā samaṇa, etaṃ dāyaṃ pāvisi. Santettha tayo 
kulaputtā attakāmarūpā viharanti. Mā tesaṃ aphāsumakāsī ”ti.  
 

19. Assosi kho āyasmā anuruddho dāyapālassa bhagavatā saddhiṃ 
mantayamānassa. Sutvāna dāyapālaṃ etadavoca: “Mā āvuso dāyapāla, 
bhagavantaṃ vāresi. Satthā no bhagavā anuppatto ”ti.  
 

20. Atha kho āyasmā anuruddho yenāyasmā ca nandiyo āyasmā ca 
kimbilo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ca nandiyaṃ 
āyasmantañca kimbilaṃ etadavoca: “Abhikkamathāyasmanto. 
Abhikkamathāyasmanto. Satthā no bhagavā anuppatto ”ti.  
 

21. Atha kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo 
bhagavantaṃ paccuggantvā eko bhagavato pattacīvaraṃ paṭiggahesi, eko 
āsanaṃ paññāpesi, eko pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upa-
nikkhipi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane. Nisajja pāde2 pakkhālesi.  
 

22. Tepi kho āyasmantā3 bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ anuruddhaṃ bhagavā 
etadavoca: “Kacci vo anuruddhā khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kacci 
piṇḍakena na kilamathā ”ti.  
 

“Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. Na ca mayaṃ bhante 
piṇḍakena kilamāmā ”ti.  
 

“Kacci pana vo anuruddhā samaggā sammodamānā avivadamānā 
khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharathā ”ti.  
 

“Taggha mayaṃ bhante4 samaggā sammodamānā avivadamānā 
khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharāmā ”ti.  
 

“Yathā kathampana tumhe anuruddhā samaggā sammodamānā 
avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi sampassantā 
viharathā ”ti.  

                                                   
1 kimilo - Ma.      3 āyasmanto - Ma, Syā.  
2 nisajja kho bhagavā pāde - Ma.    4 taggha te mayaṃ bhante - Syā. 
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14. Đại đức Bhagu đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã sắp đặt chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rồi đã đi ra đón và tiếp rước y bát. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, sau khi ngồi xuống đã rửa hai bàn chân.  

15. Đại đức Bhagu đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đại đức Bhagu đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Bhagu 
điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có tốt đẹp không? 
Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. 
Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, việc đi khất thực không 
có bị khó nhọc.”  

16. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Bhagu bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và đi đến khu vườn cây Pācīnavaṃsa.  

17. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức 
Kimbila trú tại khu vườn cây Pācīnavaṃsa.  

18. Người giữ vườn đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ông Sa-môn, chớ có đi 
vào khu vườn cây này. Ở đây, có ba người con trai gia đình danh giá và có 
tính tự trọng trú ngụ. Chớ có gây phiền nhiễu đến họ.”  

19. Đại đức Anuruddha đã nghe được người giữ vườn đang căn dặn đức 
Thế Tôn, sau khi nghe được đã nói với người giữ vườn điều này: - “Này đạo 
hữu giữ vườn, chớ ngăn cản đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư của chúng tôi là đức 
Thế Tôn đã đến.”  

20. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp đại đức Nandiya và đại đức 
Kimbila, sau khi đến đã nói với đại đức Nandiya và đại đức Kimbila điều này: 
- “Các đại đức hãy đi ra. Các đại đức hãy đi ra. Bậc Đạo Sư của chúng ta là 
đức Thế Tôn đã đến.”  

21. Khi ấy, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức Kimbila đã đi 
ra đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận lấy y và bình bát của đức Thế Tôn, một vị 
đã sắp xếp chỗ ngồi, một vị đã mang lại nước rửa chân, ghế kê chân, và tấm 
chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn, sau khi 
ngồi xuống đã rửa hai bàn chân.  

22. Rồi các vị đại đức ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đã ngồi xuống một 
bên. Khi đại đức Anuruddha đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với 
đại đức Anuruddha điều này: - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sức khoẻ có 
khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó 
nhọc không?”  

- “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc.”  

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau bằng những 
ánh mắt thương mến không?”  

- “Bạch Thế Tôn, chắc chắn là vậy! Chúng con sống có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng 
những ánh mắt thương mến.”  

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng những 
ánh mắt thương mến là như thế nào?”  
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23. “Idha mayaṃ bhante evaṃ hoti: ‘Lābhā vata me. Suladdhaṃ vata me. 
Yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmī ’ti. Tassa mayhaṃ 
bhante, imesu āyasmantesu mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ āvī ceva 
raho ca. Mettaṃ vacīkammaṃ —pe— Mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhi-
taṃ āvī ceva raho ca. Tassa mayhaṃ bhante, evaṃ hoti: ‘Yannūnāhaṃ sakaṃ 
cittaṃ nikkhipitvā imesaṃ yeva āyasmantānaṃ cittassa vasena vatteyyan ’ti. 
So kho ahaṃ bhante, sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃ yeva āyasmantānaṃ 
cittassa vasena vattāmi. Nānā hi kho no bhante kāyā, ekañca pana maññe 
cittan ”ti.  

 
24. Āyasmāpi kho nandiyo —pe— Āyasmāpi kho kimbilo bhagavantaṃ 

etadavoca: “Mayhampi kho bhante, evaṃ hoti: ‘Lābhā vata me. Suladdhaṃ 
vata me. Yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmī ’ti. Tassa 
mayhaṃ bhante, imesu āyasmantesu mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ 
āvī ceva raho ca. Mettaṃ vacīkammaṃ —pe— Mettaṃ manokammaṃ 
paccupaṭṭhitaṃ āvī ceva raho ca. Tassa mayhaṃ bhante, evaṃ hoti: 
‘Yannūnāhaṃ sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃ yeva āyasmantānaṃ 
cittassa vasena vatteyyan ’ti. So kho ahaṃ bhante, sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā 
imesaṃ yeva āyasmantānaṃ cittassa vasena vattāmi. Nānā hi kho no bhante, 
kāyā, ekañca pana maññe cittan ’ti. Evaṃ kho mayaṃ bhante, samaggā 
sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññaṃ piyacakkhūhi 
sampassantā viharāmā ”ti.  

 
25. “Kacci pana vo anuruddhā, appamattā ātāpino pahitattā viharathā ”ti? 

“Tagghaṃ mayaṃ bhante, appamattā ātāpino pahitattā viharāmā ”ti.  

 
26. “Yathā kathampana tumhe anuruddhā appamattā ātāpino pahitattā 

viharathā ”ti?  

 
27. “Idha bhante, amhākaṃ yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati, 

so āsanaṃ paññāpeti, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhi-
pati, avakkārapātiṃ dhovitvā upaṭṭhāpeti, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpeti. Yo pacchā gāmato piṇḍāya paṭikkamati, sace hoti bhuttāvaseso, 
sace ākaṅkhati, bhuñjati. No ce ākaṅkhati, appaharite vā chaḍḍeti, appāṇake 
vā udake opilāpeti. So āsanaṃ uddharati, pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pāda-
kaṭhalikaṃ paṭisāmeti, avakkārapātiṃ dhovitvā paṭisāmeti, pānīyaṃ 
paribhojanīyaṃ paṭisāmeti, bhattaggaṃ sammajjati. Yo passati pānīya-
ghaṭaṃ vā paribhojanīyaghaṭaṃ vā vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ, so 
upaṭṭhāpeti. Sacassa hoti avisayhaṃ, hatthavikārena dutiyaṃ2 āmantetvā 
hatthavilaṅghakena upaṭṭhāpeti.1 Natveva mayaṃ bhante, tappaccayā vācaṃ 
bhindāma. Pañcāhikaṃ kho pana mayaṃ bhante, sabbarattiyā dhammiyā 
kathāya sannisīdāma. Evaṃ kho mayaṃ bhante appamattā ātāpino pahitattā 
viharāmā ”ti.  

                                                   
1 upaṭṭhāpema - Ma, Syā, PTS.     2 dutiyampi - Syā. 
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 23. - “Bạch ngài, ở đây con khởi ý như vầy: ‘Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm hạnh như thế này!’ 
Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp 
đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, 
―(như trên)― sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc 
kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: ‘Hay là ta nên buông rơi 
tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?’ Bạch ngài, rồi 
con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm của các đại đức 
này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng 
chỉ có một tâm.”  

 
24. Rồi đại đức Nandiya ―(như trên)― Rồi đại đức Kimbila cũng đã nói 

với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây con cũng khởi ý như vầy: ‘Thật 
lợi ích cho ta! Thật đã khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm 
hạnh như thế này!’ Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con 
đây qua thân nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện 
qua khẩu nghiệp, ―(như trên)― sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện 
công khai hoặc kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: ‘Hay là ta 
nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?’ 
Bạch ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm 
của các đại đức này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng 
con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Bạch ngài, chúng con sống có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau 
bằng những ánh mắt thương mến là như thế ấy.”  

 
25. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 

có sự quyết tâm hay không?” - “Bạch ngài, chắc chắn là vậy! Chúng con sống 
ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm.”  

 
26. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 

có sự quyết tâm là như thế nào?”  

 
27. - “Bạch ngài, ở đây vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về 

trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống và nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực đã được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi 
lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ 
thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu 
nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, 
vị ấy đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, thì mời vị thứ hai lại với sự ra 
hiệu bằng tay và (chúng con) đem (nước) lại với dấu hiệu bằng tay. Bạch 
ngài, nhưng không vì lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch ngài, cứ mỗi 
năm ngày, chúng con ngồi lại cho việc thảo luận Giáo Pháp trọn đêm. Bạch 
ngài, chúng con sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm là như thế.”  
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28. Atha kho bhagavā āyasmantañca anuruddhaṃ āyasmantañca 
nandiyaṃ āyasmantañca kimbilaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā 
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā yena pārileyyakaṃ1 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena pārileyyakaṃ 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā pārileyyake viharati rakkhitavanasaṇḍe 
bhaddasālamūle.  
 

29. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso pari-
vitakko udapādi: “Ahaṃ kho pubbe ākiṇṇo na phāsuṃ2 vihāsiṃ tehi 
kosambakehi3 bhikkhūhi bhaṇḍanakārakehi kalahakārakehi vivādakārakehi 
bhassakārakehi saṅghe adhikaraṇakārakehi. So ’mhi etarahi eko adutiyo 
sukhaṃ phāsuṃ viharāmi aññatreva tehi kosambakehi bhikkhūhi 
bhaṇḍanakārakehi kalahakārakehi vivādakārakehi bhassakārakehi saṅghe 
adhikaraṇakārakehī ”ti.  
 

30. Aññataropi kho hatthināgo ākiṇṇo viharati hatthīhi hatthinīhi 
hatthikalabhehi4 hatthicchāpehi,5 chinnaggāni ceva tiṇāni khādati. 
Obhaggobhaggañcassa sākhābhaṅgaṃ khādanti. Āvilāni ca pānīyāni pivati. 
Ogāhā cassa uttiṇṇassa6 hatthiniyo kāyaṃ upanighaṃsantiyo gacchanti.  
 

31. Atha kho tassa hatthināgassa etadahosi: “Ahaṃ kho ākiṇṇo viharāmi 
hatthīhi hatthinīhi hatthikalabhehi hatthicchāpehi, chinnaggāni ceva tiṇāni 
khādāmi. Obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ khādanti. Āvilāni ca 
pānīyāni pivāmi. Ogāhā ca me uttiṇṇassa hatthiniyo kāyaṃ upanighaṃ-
santiyo gacchanti. Yannūnāhaṃ ekova gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyan ”ti.  
 

32. Atha kho so hatthināgo yūthā apakkamma yena pārileyyakaṃ 
rakkhitavanasaṇḍo bhaddasālamūlaṃ yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā soṇḍāya bhagavato pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti, 
appaharitañca karoti.  
 

33. Atha kho tassa hatthināgassa etadahosi: “Ahaṃ kho pubbe ākiṇṇo na 
phāsuṃ vihāsiṃ hatthīhi hatthinīhi hatthikalabhehi hatthicchāpehi, 
chinnaggāni ceva tiṇāni khādiṃ. Obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ 
khādiṃsu. Āvilāni ca pānīyāni apāyiṃ. Ogāhā ca me7 uttiṇṇassa hatthiniyo 
kāyaṃ upanighaṃsantiyo agamaṃsu. Somhi etarahi eko adutiyo sukhaṃ 
phāsuṃ viharāmi aññatreva hatthīhi hatthinīhi hatthikalabhehi 
hatthicchāpehī ”ti.  
 

34. Atha kho bhagavā attano ca pavivekaṃ viditvā tassa ca hatthināgassa 
cetasā ceto parivitakkamaññāya tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi:  
 

“Etaṃ8 nāgassa nāgena īsādantassa hatthino,  
sameti cittaṃ cittena yadeko ramatī vane ”ti.  

                                                   
1 pālileyyakaṃ - Ma.     
2 phāsu - Ma, PTS (evaṃ sabbattha). 6 ogāhañcassa otiṇṇassa - Syā.  
3 kosambikehi - Syā, Avi, Javi, Tovi.   ogāhantassa otiṇṇassa - PTS, Manupa. 
4 hatthikaḷabhehi - Ma, PTS.  7 ogāhañca me - Syā; ogāhantassa me - PTS. 
5 hatthicchāpakehi - PTS.   8 evaṃ - PTS, Manupa.  
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28. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức Kimbila bằng 
bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi du hành về phía 
Pārileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến Pārileyyaka. Tại nơi 
đó, ở Pārileyyaka đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ, dưới 
gốc cây Sāla xinh đẹp.  
 

29. Khi ấy, đức Thế Tôn trong khi thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trước đây, ta đã sống không thoải mái, bị 
quấy rầy bởi các tỳ khưu ở Kosambi ấy, là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không người thứ 
hai, thoát khỏi các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng.”  
 

30. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, 
bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé, và còn 
phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ 
gãy lượt này lượt khác. Và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt 
qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân.  
 

31. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Ta sống bị quấy rầy bởi 
những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những 
con voi bé, và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh 
cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy 
đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào 
thân. Hay là ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám đông?”  
 

32. Sau đó, con long tượng ấy đã tách khỏi bầy đi đến Pārileyyaka, chỗ 
khu rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sāla xinh đẹp, kề cận đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dùng vòi phục vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa, và dọn dẹp 
cây cỏ.  
 

33. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Trước đây ta đã sống bị 
quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, 
bởi những con voi bé, và đã nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các 
nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước 
đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy 
lại cọ xát vào thân. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, 
không kẻ thứ hai, thoát khỏi các con voi đực, các con voi cái, các con voi tơ, 
và các con voi bé.”  
 

34. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào lúc ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng rằng:  
 

“Tâm của con Long tượng, là con voi có ngà dài, cùng với chúa loài 
người có tâm được tương đồng về việc một mình vui thích ở khu rừng.”  
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35. Atha kho bhagavā pārileyyake yathābhirattaṃ viharitvā yena sāvatthi 
tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena sāvatthi 
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 
 

36. Atha kho kosambakā upāsakā:1 “Ime kho ayyā kosambakā bhikkhū 
bahuno amhākaṃ anatthassa kārakā. Imehi ubbāḷho bhagavā pakkanto. 
Handa mayaṃ ayye kosambake bhikkhū neva abhivādeyyāma, na 
paccuṭṭheyyāma, na añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ kareyyāma, na sakka-
reyyāma, na garu kareyyāma, na māneyyāma,2 na pūjeyyāma, upagatānampi 
piṇḍakaṃ3 na dadeyyāma,4 evaṃ ime amhehi asakkariyamānā agaruka-
riyamānā amāniyamānā5 apūjiyamānā asakkārapakatā pakkamissanti vā 
vibbhamissanti vā bhagavantaṃ vā pasādessantī ”ti.  
 
 

37. Atha kho kosambakā upāsakā kosambake bhikkhū neva abhivādesuṃ, 
na paccuṭṭhesuṃ, na añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ akaṃsu, na 
sakkariṃsu, na garu kariṃsu, na mānesuṃ,6 na pūjesuṃ, upagatānampi 
piṇḍakaṃ na adaṃsu.  
 
 

38. Atha kho kosambakā bhikkhū kosambakehi upāsakehi asakkariya-
mānā agarukariyamānā amāniyamānā5 apūjiyamānā asakkārapakatā 
evamāhaṃsu: “Handa mayaṃ āvuso, sāvatthiṃ gantvā bhagavato santike 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmā ”ti.7  
 
 

39. Atha kho kosambakā bhikkhū senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ 
ādāya yena sāvatthi tenupasaṅkamiṃsu.  
 
 

40. Assosi kho āyasmā sāriputto: “Te kira kosambakā bhikkhū bhaṇḍana-
kārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā 
sāvatthiṃ āgacchantī ”ti.  
 
 

41. Atha kho āyasmā sāriputto yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā sāriputto bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā 
sāvatthiṃ āgacchanti. Kathāhaṃ bhante, tesu bhikkhūsu paṭipajjāmī ”ti? 
“Tena hi tvaṃ sāriputta, yathā dhammo tathā tiṭṭhāhī ”ti.8 “Kathāhaṃ 
bhante, jāneyyaṃ dhammaṃ vā adhammaṃ vā ”ti?  

                                                   
1 kosambakānaṃ upāsakānaṃ etadahosi - Syā. 5 amāniyamānā abhajiyamānā - Ma. 
2 na māneyyāma na bhajeyyāma - Ma.  6 mānesuṃ na bhajesuṃ - Ma. 
3 piṇḍapātaṃ - PTS.    7 vūpasamemā ti - PTS. 
4 dajjeyyāma - Ma, Syā, PTS.   8 patiṭṭhāhī ti - Syā. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại Pārileyyaka theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành đến thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
thành Sāvatthi. Tại nơi đó ở thành Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anāthapiṇḍika.  
 
 

36. Khi ấy, các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này: “Các ngài tỳ khưu ở 
Kosambi này là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. 
Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi các vị này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không 
nên đảnh lễ các ngài tỳ khưu ở Kosambi nữa, không nên đứng dậy, không 
nên thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, 
không nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không 
nên bố thí đồ ăn khất thực cho các vị đi đến; như thế ấy các vị này trong khi 
không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không 
được cúng dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được trọng vọng các vị 
hoặc là sẽ bỏ đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi đức Thế Tôn.”  
 
 

37. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambi đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không 
thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí đồ ăn khất thực 
cho các vị đi đến.  
 
 

38. Khi ấy, các tỳ khưu ở Kosambi trong khi không được trọng vọng, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi các 
cư sĩ ở Kosambi, và khi đã không còn được trọng vọng nữa đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vậy thì chúng ta nên đi Sāvatthi và giải quyết sự tranh tụng 
này trong sự hiện diện của đức Thế Tôn.”  
 
 

39. Sau đó, các tỳ khưu ở Kosambi đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến thành Sāvatthi.  
 
 

40. Đại đức Sāriputta đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.”  
 
 

41. Khi ấy, đại đức Sāriputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sāriputta đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như 
trên)― và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Sāriputta, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?”  
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42. “Aṭṭhārasahi kho sāriputta, vatthūhi adhammavādī jānitabbo: Idha 
sāriputta, bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti 
dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ 
lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ 
tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, appaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, paññattaṃ tathāgatena appaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ 
āpattīti dīpeti, āpattiṃ anāpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti 
dīpeti, garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā 
āpattīti dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpeti, imehi kho sāriputta, aṭṭhārasahi vatthūhi adhammavādī jānitabbo.  
 
 
 
 
 

 
43. Aṭṭhārasahi ca kho sāriputta, vatthūhi dhammavādī jānitabbo: Idha 

sāriputta, bhikkhu adhammaṃ adhammoti dīpeti, dhammaṃ dhammoti 
dīpeti, avinayaṃ avinayoti dīpeti, vinayaṃ vinayoti dīpeti, abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ 
lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ 
tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, appaññattaṃ tathāgatena appaññattaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, paññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ 
anāpattīti dīpeti, āpattiṃ āpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti 
dīpeti, garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā 
āpattīti dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti 
dīpeti, imehi kho sāriputta, aṭṭhārasahi vatthūhi dhammavādī jānitabbo ”ti.  
 
 
 
 
 

 
44. Assosi kho āyasmā mahāmoggallāno: “Te kira kosambakā bhikkhū 

bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantī ”ti. 
—pe— Assosi kho āyasmā mahākassapo: —pe— Assosi kho āyasmā 
mahākaccāno: —pe— Assosi kho āyasmā mahākoṭṭhito: —pe— Assosi kho 
āyasmā mahākappino: —pe— Assosi kho āyasmā mahācundo: —pe— Assosi 
kho āyasmā anuruddho: —pe— Assosi kho āyasmā revato: —pe— Assosi kho 
āyasmā upāli: —pe— Assosi kho āyasmā ānando: —pe— Assosi kho āyasmā 
rāhulo: “Te kira kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantī ”ti.  
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42. - “Này Sāriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sāriputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phi Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được 
quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Phạm tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư 
sót;’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Này Sāriputta, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.  
 

43. Này Sāriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sāriputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp;’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Phi Luật;’ tuyên bố Luật là: 
‘Luật;’ tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức 
Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức 
Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định 
bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô 
tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ 
tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ Này 
Sāriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.”  
 

44. Rồi đại đức Mahāmoggallāna đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.” ―(như trên)― Rồi đại 
đức Mahākassapa đã nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức Mahākaccāna đã 
nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức Mahākoṭṭhita đã nghe rằng: ―(như 
trên)― Rồi đại đức Mahākappina đã nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức 
Mahācunda đã nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức Anuruddha đã nghe 
rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức Revata đã nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại 
đức Upāli đã nghe rằng: ―(như trên)― Rồi đại đức Ānanda đã nghe rằng: 
―(như trên)― Rồi đại đức Rāhula đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.”  
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45. Atha kho āyasmā rāhulo yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā rāhulo bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā 
sāvatthiṃ āgacchanti. Kathāhaṃ bhante tesu bhikkhūsu paṭipajjāmi ”ti? 
“Tena hi tvaṃ rāhula, yathā dhammo tathā tiṭṭhāhī ”ti.1 “Kathāhaṃ bhante, 
jāneyyaṃ dhammaṃ vā adhammaṃ vā ”ti?  
 

 
46. “Aṭṭhārasahi kho rāhula, vatthūhi adhammavādī jānitabbo: Idha 

rāhula bhikkhu, adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, abhāsitaṃ alapitaṃ 
tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ lapitaṃ 
tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ tathāgatena 
āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, appaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, paññattaṃ 
tathāgatena appaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ āpattīti dīpeti, 
āpattiṃ anāpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpeti, garukaṃ 
āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpeti, 
anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā 
āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti, imehi kho 
rāhula aṭṭhārasahi vatthūhi adhammavādī jānitabbo.  
 
 

 
47. Aṭṭhārasahi ca kho rāhula, vatthūhi dhammavādī jānitabbo: Idha 

rāhula, bhikkhu adhammaṃ adhammoti dīpeti, dhammaṃ dhammoti dīpeti, 
avinayaṃ avinayoti dīpeti, vinayaṃ vinayoti dīpeti, abhāsitaṃ alapitaṃ 
tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ lapitaṃ 
tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ tathāgatena 
anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, appaññattaṃ tathāgatena appaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, 
paññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ anāpattīti 
dīpeti, āpattiṃ āpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ lahukaṃ āpattīti dīpeti, 
garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti 
dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ 
duṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, 
imehi kho rāhula aṭṭhārasahi vatthūhi dhammavādī jānitabbo ”ti.  
 
 

 
48. Assosi kho mahāpajāpatī gotamī: “Te kira kosambakā bhikkhū 

bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantī ”ti.  

                                                   
1 patiṭṭhāhī ti - Syā. 
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45. Khi ấy, đại đức Rāhula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Rāhula đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như 
trên)― và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Rāhula, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?”  
 

46. - “Này Rāhula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rāhula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phi Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được 
quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Phạm tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư 
sót;’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Này Rāhula, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.  
 

47. Này Rāhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rāhula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Phi Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai;’ tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Vô tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên 
bố tội nặng là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên 
bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ Này Rāhula, người 
nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.”  
 

48. Rồi bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nghe rằng: : “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sāvatthi.”  
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49. Atha kho mahāpajāpatī gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ 
ṭhitā kho mahāpajāpatī gotamī bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā 
sāvatthiṃ āgacchanti. Kathāhaṃ bhante, tesu bhikkhūsu paṭipajjāmī ”ti? 
“Tena hi tvaṃ gotamī, ubhayattha dhammaṃ suṇa. Ubhayattha dhammaṃ 
sutvā ye tattha bhikkhū dhammavādino, tesaṃ diṭṭhiñca khantiñca ruciñca 
ādāyañca rocehi. Yaṃ ca kiñci bhikkhunīsaṅghena bhikkhusaṅghato 
paccāsiṃsitabbaṃ,1 sabbaṃ taṃ dhammavāditova paccāsiṃsitabban ”ti.  
 

 
50. Assosi kho anāthapiṇḍiko gahapati: “Te kira kosambakā bhikkhū 

bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantī ”ti.  
 

 
51. Atha kho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho anāthapiṇḍiko gahapati bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira 
bhante, kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchanti. Kathāhaṃ bhante, tesu bhikkhūsu 
paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ gahapati, ubhayattha dānaṃ dehi. Ubhayattha 
dānaṃ datvā ubhayattha dhammaṃ suṇa. Ubhayattha dhammaṃ sutvā ye 
tattha bhikkhū dhammavādino, tesaṃ diṭṭhiñca khantiñca ruciñca ādāyañca 
rocehī ”ti.  
 

 
52. Assosi kho visākhā migāramātā: “Te kira kosambakā bhikkhū 

bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchantī ”ti.  
 

 
53. Atha kho visākhā migāramātā yena bhagavā tenupasaṅkami, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinnā kho visākhā migāramātā bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā 
bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ āgacchanti. Kathāhaṃ 
bhante, tesu bhikkhūsu paṭipajjāmī ”ti? “Tena hi tvaṃ visākhe, ubhayattha 
dānaṃ dehi. Ubhayattha dānaṃ datvā ubhayattha dhammaṃ suṇa. 
Ubhayattha dhammaṃ sutvā ye tattha bhikkhū dhammavādino, tesaṃ 
diṭṭhiñca khantiñca ruciñca ādāyañca rocehī ”ti.  
 

 
54. Atha kho kosambakā bhikkhū anupubbena yena sāvatthi 

tadavasaruṃ.2  

                                                   
1 paccāsīsitabbaṃ - Ma.      2 tadavasariṃsu - Syā. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2                 Chương Kosambi 

 367

49. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói 
các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như 
trên)― và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Gotamī, như thế 
thì bà hãy nghe Pháp ở cả hai bên; sau khi nghe Pháp ở cả hai bên, các tỳ 
khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, điều 
mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội 
chúng tỳ khưu ni cần trông đợi từ hội chúng tỳ khưu thì nên trông đợi tất cả 
các điều ấy từ các vị nói đúng Pháp mà thôi.”  

 
50. Rồi gia chủ Anāthapiṇḍika đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 

Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.”  

 
51. Khi ấy, gia chủ Anāthapiṇḍika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 

đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
gia chủ Anāthapiṇḍika đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe 
nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi. Bạch 
ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này gia chủ, 
như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau khi dâng vật thí rồi 
hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp cả hai bên, các tỳ khưu bên nào 
là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong mỏi, điều 
khao khát, và ý định của các vị ấy.”  

 
52. Rồi bà Visākhā mẹ của Migāra đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 

Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sāvatthi.”  

 
53. Khi ấy, bà Visākhā mẹ của Migāra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 

đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, bà Visākhā mẹ của Migāra đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, 
nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang 
đi đến thành Sāvatthi. Bạch ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy 
như thế nào?” - “Này bà Visākhā, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả 
hai bên; sau khi dâng vật thí rồi hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp 
cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo 
quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy.”  

 
54. Sau đó, theo tuần tự các tỳ khưu ở Kosambi đã đến được thành 

Sāvatthi.  
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55. Atha kho āyasmā sāriputto yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā sāriputto bhagavantaṃ etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakā bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā 
bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā sāvatthiṃ anuppattā. Kathannu kho 
bhante, tesu bhikkhūsu senāsane1 paṭipajjitabban ”ti? “Tena hi sāriputta,2 
vivittaṃ senāsanaṃ dātabban ”ti. “Sace pana bhante, vivittaṃ na hoti, 
kathaṃ paṭipajjitabban ”ti? “Tena hi sāriputta, vivittaṃ katvāpi dātabbaṃ. 
Na tvevāhaṃ sāriputta, kenaci pariyāyena vuḍḍhatarassa bhikkhuno 
senāsanaṃ paṭibāhitabban ti vadāmi. Yo paṭibāheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. 
“Āmise pana bhante, kathaṃ paṭipajjitabban ”ti? “Āmisaṃ kho sāriputta, 
sabbesaṃ samakaṃ bhājetabban ”ti.  
 
 
 
 

56. Atha kho tassa ukkhittakassa bhikkhuno dhammañca vinayañca 
paccavekkhantassa etadahosi: “Āpatti esā, nesā anāpatti. Āpannomhi, namhi 
anāpanno. Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena 
ukkhitto akuppena ṭhānārahenā ”ti.  
 
 
 
 

57. Atha kho so ukkhittako bhikkhu yena ukkhittānuvattakā bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ukkhittānuvattake bhikkhū etadavoca: 
“Āpatti esā āvuso, nesā anāpatti. Āpannomhi, namhi anāpanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena ṭhānārahena. Etha, maṃ āyasmanto osārethā ”ti.  
 
 
 
 

58. Atha kho te ukkhittānuvattakā bhikkhū taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ 
ādāya yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū 
bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Ayaṃ bhante, ukkhittako bhikkhu evamāha: 
‘Āpatti esā āvuso, nesā anāpatti. Āpannomhi, namhi anāpanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena ṭhānārahena. Etha, maṃ āyasmanto osārethā ’ti. Kathannu kho 
bhante3 paṭipajjitabban ”ti? “Āpatti esā bhikkhave, nesā anāpatti. Āpanno 
eso bhikkhu, neso bhikkhu anāpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu 
anukkhitto. Dhammikena kammena ukkhitto akuppena ṭhānārahena. Yato 
ca kho so bhikkhave, bhikkhu āpanno ca, ukkhitto ca, passati ca, tena hi 
bhikkhave, taṃ bhikkhuṃ osārethā ”ti.  

                                                   
1 senāsanaṃ - Syā;      2 tenahi tayā sāriputta - Syā.  
  senāsanesu - katthaci.     3 kathannukho tehi bhante - PTS. 
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55. Khi ấy, đại đức Sāriputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh 
luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đã đến thành Sāvatthi. 
Bạch ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ cho các tỳ khưu ấy như thế nào?” 
- “Này Sāriputta, như thế thì nên cho chỗ trú ngụ được cách biệt.” - “Bạch 
ngài, nếu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào?” - “Này 
Sāriputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho. Này Sāriputta, 
nhưng ta không nói rằng: ‘Có thể xâm phạm chỗ trú ngụ của vị tỳ khưu thâm 
niên hơn vì một lý do nào đó’ vị nào xâm phạm thì phạm tội dukkaṭa.” - 
“Bạch ngài, nên thực hành như thế nào về tài vật?” - “Này Sāriputta, tài vật 
nên được chia phần đồng đều cho tất cả.”  
 
 
 

56. Sau đó, vị tỳ khưu bị án treo ấy trong khi suy xét về Pháp và Luật đã 
khởi ý điều này: “Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm 
(tội), ta không phải là không phạm (tội). Ta bị án treo, ta không phải là 
không bị án treo. Ta đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì.”  
 
 
 

57. Khi ấy, vị tỳ khưu bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: - 
“Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm 
(tội), tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là 
không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.”  
 
 
 

58. Khi ấy, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đưa vị tỳ khưu bị án treo 
ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị án treo này đã nói như vầy: ‘Này 
các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm (tội), 
tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị 
án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng 
được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.’ Bạch ngài, giờ nên 
được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy bị phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không 
bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm 
(tội), đã bị án treo, và nhìn nhận. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hãy phục 
hồi cho vị tỳ khưu ấy.”  
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59. Atha kho te ukkhittānuvattakā bhikkhū taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ 
osāretvā yena ukkhepakā bhikkhū tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā 
ukkhepake bhikkhū etadavocuṃ: “Yasmiṃ āvuso, vatthusmiṃ ahosi 
saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī 
saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, so eso bhikkhu āpanno ca, 
ukkhitto ca, passī ca, osārito ca. Handa mayaṃ1 āvuso tassa vatthussa 
vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ karomā ”ti.  
 

60. Atha kho te ukkhepakā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. 
Ekamantaṃ nisinnā kho te ukkhepakā bhikkhū2 bhagavantaṃ etadavocuṃ: 
“Te bhante, ukkhittānuvattakā bhikkhū evamāhaṃsu: ‘Yasmiṃ āvuso, 
vatthusmiṃ ahosi saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅgha-
bhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, so eso bhikkhu 
āpanno ca, ukkhitto ca, passī ca, osārito ca. Handa mayaṃ āvuso, tassa 
vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ karomā ’ti. Kathaṃ nu kho bhante, 
paṭipajjitabban ”ti? “Yato ca kho so bhikkhave, bhikkhu āpanno ca, ukkhitto 
ca, passī ca, osārito ca, tena hi bhikkhave, saṅghe tassa vatthussa 
vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ karotu. Evañca pana bhikkhave, kātabbo: 
Sabbeheva ekajjhaṃ sannipatitabbaṃ gilānehi ca agilānehi ca. Na kehici 
chando dātabbo. Sannipatitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  
 

61. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi saṅghassa 
bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅgha-
vavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, so eso bhikkhu āpanno ca, ukkhitto ca, 
passī ca, osārito ca. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho tassa vatthussa 
vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ kareyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yasmiṃ vatthusmiṃ ahosi saṅghassa 
bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅgha-
vavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, so eso bhikkhu āpanno ca, ukkhitto ca, 
passī ca, osārito ca. Saṅgho tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggiṃ 
karoti. Yassāyasmato khamati tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggiyā 
karaṇaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Katā saṅghena tassa vatthussa vūpasamāya saṅghasāmaggi, nihatā 
saṅgharājī, nihato saṅghabhedo.3 Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 

Tāvadeva uposatho kātabbo. Pātimokkhaṃ uddisitabban ”ti.  

                                                   
1 handassa mayaṃ - Avi, Javi, Manupa, Tovi. 
2 ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū - Ma, PTS.  
3 nihato saṅghabhedo nihatā saṅgharāji nihataṃ saṅghavavatthānaṃ nihataṃ saṅghanānā-
karaṇaṃ - Ma; nīhato saṅghabhedo nīhatā saṅgharāji nīhataṃ saṅghavavatthānaṃ nīhataṃ 
saṅghanānākaraṇaṃ - Syā.  
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59. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã phục hồi cho vị tỳ khưu 
bị án treo ấy rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với 
các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này các đại đức, trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành 
sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.”  
 

60. Sau đó, các tỳ khưu ban án treo ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, các tỳ khưu ban án treo ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã nói như vầy: ‘Này các đại đức, 
trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), 
đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng 
ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.’ Bạch ngài, 
giờ nên được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy 
đã phạm (tội), đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các tỳ 
khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải 
quyết sự kiện ấy. Và này các tỳ khưu, nên được tiến hành như vầy: Toàn bộ 
tất cả gồm các vị bị bệnh và không bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ, và không 
một ai được phép gởi lời tùy thuận. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

61. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đây 
là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng 
để giải quyết sự kiện ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành sự hợp nhất hội 
chúng để giải quyết sự kiện ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên.  
 

Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực 
hiện, sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn xếp, sự chia rẽ hội chúng đã 
được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.’  
 

Lập tức sau đó, lễ Uposatha nên được tiến hành. Giới bổn Pātimokkha 
nên được đọc tụng.”  
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62. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca: “Yasmiṃ bhante vatthusmiṃ hoti 
saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī 
saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, saṅgho taṃ vatthuṃ 
avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti, dhammikā nu 
kho sā bhante, saṅghasāmaggī ”ti?  
 

“Yasmiṃ upāli, vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho 
vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, 
saṅgho taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ 
karoti, adhammikā sā upāli, saṅghasāmaggī ”ti.  
 

“Yasmiṃ pana bhante, vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho 
viggaho vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānā-
karaṇaṃ, saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchinitvā mūlā mūlaṃ gantvā saṅgha-
sāmaggiṃ karoti, dhammikā nu kho sā bhante, saṅghasāmaggī ”ti.  
 

“Yasmiṃ upāli, vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho 
vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, 
saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchinitvā mūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ 
karoti, dhammikā sā upāli, saṅghasāmaggī ”ti.  
 

63. “Kati nu kho bhante, saṅghasāmaggiyo ”ti? “Dvemā1 upāli, saṅgha-
sāmaggiyo. Atthupāli saṅghasāmaggi atthāpetā byañjanūpetā. Atthupāli, 
saṅghasāmaggi atthupetā vyañjanūpetā ca.  
 

64. Katamā ca sā upāli, saṅghasāmaggi atthāpetā vyañjanūpetā? Yasmiṃ 
upāli, vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo 
saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, saṅgho 
taṃ vatthuṃ avinicchinitvā amūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ karoti, 
ayaṃ vuccati upāli, saṅghasāmaggi atthupetā vyañjanūpetā.  
 

65. Katamā ca sā upāli, saṅghasāmaggi atthūpetā2 vyañjanūpetā ca? 
Yasmiṃ upāli, vatthusmiṃ hoti saṅghassa bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho 
vivādo saṅghabhedo saṅgharājī saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ, 
saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchinitvā mūlā mūlaṃ gantvā saṅghasāmaggiṃ 
karoti, ayaṃ vuccati upāli, saṅghasāmaggi atthupetā vyañjanūpetā ca. Imā 
kho upāli, dve saṅghasāmaggiyo ”ti.  
 

66. Atha kho āyasmā upāli, uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:  
 

67.  “Saṅghassa kiccesu ca mantaṇāsu ca 
atthesu jātesu vinicchayesu ca,  
kathampakārodha naro mahatthiko 
bhikkhu kathaṃ hotidha paggahāraho ”ti.  

                                                   
1 dve - Syā.       2 atthupetā ca - Ma, Syā, PTS. 
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62. Sau đó, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upāli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội 
chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định 
nguyên nhân không đúng rồi tiến hành sự hợp nhất hội chúng; bạch ngài, có 
phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?”  

- “Này Upāli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không 
điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upāli, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai Pháp.”  

- “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; bạch 
ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?”  

- “Này Upāli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; này 
Upāli, sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp.”  

63. - “Bạch ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại?” - “Này Upāli, 
sự hợp nhất hội chúng có hai loại. Này Upāli, có sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ và có loại vừa đạt được mục 
đích vừa đạt được từ ngữ.  

64. Này Upāli, thế nào sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích 
chỉ đạt được từ ngữ? Này Upāli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong 
hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, 
hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi 
tiến hành sự hợp nhất; này Upāli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ.  

65. Này Upāli, thế nào sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích vừa 
đạt được từ ngữ? Này Upāli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội 
chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upāli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích 
vừa đạt được từ ngữ. Này Upāli, đây là hai sự hợp nhất hội chúng.”  

66. Sau đó, đại đức Upāli đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên 
vai, chắp tay lên cúi chào đức Thế Tôn, rồi trình lên đức Thế Tôn những lời 
kệ này:  

67. “Trong các phận sự thuộc về hội chúng, trong các cuộc thảo luận, 
trong những việc điều tra về những vấn đề đã sanh khởi, ở đây người như 
thế nào là người đem lại nhiều lợi ích? Ở đây vị tỳ khưu như thế nào là 
xứng đáng việc chủ trì?”  
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68.  “Anānuvajjo1 paṭhamena sīlato 
avekkhitācāro susaṃvutindriyo,  
paccatthikā nopavadenti2 dhammato 
na hissa taṃ hoti vadeyyu yena naṃ.  

 

69.  So tādiso sīlavisuddhiyā ṭhito 
visārado hoti visayha bhāsati,  
nacchambhati parisagato na vedhati 
atthaṃ na hāpeti anuyyutaṃ bhaṇaṃ.  

 

70.  Tatheva pañhaṃ parisāsu pucchito 
na ceva3 pajjhāyati na maṅku hoti,  
so kālāgataṃ4 byākaraṇārahaṃ vaco 
rañjeti viññūparisaṃ vicakkhaṇo.  

 

71.  Sagāravo vuḍḍhataresu bhikkhūsu 
ācerakamhi ca sake visārado,  
alaṃ pametuṃ paguṇo kathetave 
paccatthikānañca visandhikovido.5  

 

72.  Paccatthikā yena vajanti niggahaṃ                            
mahājano saññapanañca6 gacchati,  

         sakañca ādāyaṃ samayaṃ7 na riñcati 
so byākaraṃ8 pañhamanūpaghātikaṃ.  

 

73.  Dūteyya kammesu alaṃ samuggaho 
saṅghassa kiccesu ca āhu naṃ yathā,  
karaṃ vaco bhikkhugaṇena pesito 
ahaṃ karomī ti na tena maññati.  

 

74.  Āpajjate9 yāvatakesu vatthusu 
āpattiyā hoti yathā ca vuṭṭhiti,10  
ete vibhaṅgā ubhayessa sāgatā11  
āpattivuṭṭhānapadassa kovido.  

 

75.  Nissāraṇaṃ gacchati yāni cācaraṃ 
nissārito hoti yathā ca vatthunā,12  
osāraṇaṃ taṃvusitassa jantuno 
etampi jānāti vibhaṅgakovido.  

 

76.  Sagāravo vuḍḍhataresu bhikkhūsu 
navesu theresu ca majjhimesu,13  
mahājanassatthacarodha paṇḍito 
so tādiso bhikkhu idha paggahāraho ”ti.  

 

Kosambakkhandhako niṭṭhito dasamo.  
 

***** 

                                                   
1 ananuvajjo - Sīmu.     8 viyākaraṃ pañhaṃ - Ma;  
2 nūpavadanti - Ma; na upavadanti - Syā.    veyyākaraṃ pañhaṃ - Syā;  
3 na cāpi - Syā.        vyākaraṇapañhaṃ - PTS.   
4 kālagataṃ - Manupa, Tovi, Javi.   9 āpajjati - Ma, Syā, PTS. 
5 viraddhikovido - Ma, PTS.   10 vuṭṭhāti - PTS. 11 svāgatā - Ma. 
6 paññāpanañca - Syā, PTS.    12 vattanā - Ma, Manupa, Tovi. 
7 ādāyamayaṃ - Ma, Syā, PTS. 13 majjhimesu ca - Ma, Syā, PTS, Avi, Javi, Tovi, Manupa.  
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68. “Trước tiên về mặt giới hạnh, là vị không bị chê bai, có hành động 
đã được suy xét, có giác quan khéo được canh phòng. Về nguyên tắc thì 
những kẻ đối nghịch không thể bôi nhọ bởi vì điều gì mà họ có thể nói về vị 
ấy, thì vị này chẳng có điều ấy.  
 

69. Vị như thế đứng vững trong sự thanh tịnh của giới, là người có 
niềm tự tín, nói năng có tính thuyết phục, vị đi vào hội chúng không run, 
không sợ hãi, không bỏ rơi ý nghĩa trong khi nói về đề tài liên quan.  
 

70. Tương tợ y như thế, khi được hỏi câu hỏi ở các hội chúng, vị ấy 
không ngần ngại, và cũng không mắc cở, trong khi nói lời giải thích xứng 
đáng, đúng lúc, con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng các bậc tri 
thức.  
 

71. Vị ấy có sự tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng, và có niềm tin đối 
với vị thầy của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ về điều nên nói, là vị 
rành rẽ về yếu điểm của những kẻ đối nghịch.  
 

72. Vì thế, những kẻ đối nghịch lâm vào thế yếu, và đám đông người 
tuân theo sự chỉ dạy. Trong khi nắm giữ sự suy luận của mình, vị ấy không 
bỏ quên niềm tin tưởng của mình, và không gây tổn hại trong khi trả lời 
câu hỏi.  
 

73. Có khả năng trong các công việc đưa tin, có sự ghi nhớ tốt, đúng 
theo lời các vị đã nói với vị ấy về các phận sự của hội chúng. Được phái đi 
bởi nhóm các tỳ khưu, trong khi thực hiện lời dặn dò, không vì điều ấy mà 
suy nghĩ rằng: ‘Ta làm công việc.’  
 

74. Khi bị phạm tội về các sự việc dầu là thế nào chăng nữa, theo đó có 
phương thức thoát khỏi tội. Vị ấy khéo được truyền thừa cả hai bộ Phân 
Tích ấy, là vị biết về đường lối thoát khỏi tội.  
 

75. Trong khi phân xử các sự việc, vị ấy áp dụng sự mời ra, và người bị 
mời ra là đúng theo sự việc. Sự phục hồi là dành cho người đã trải qua việc 
ấy. Vị ấy cũng biết luôn cả điều ấy, là vị biết về Bộ Phân Tích.  
 

76. Vị ấy có sự tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng, các vị mới tu, các vị 
trưởng lão, và các vị trung niên. Người thực hiện việc lợi ích cho nhiều 
người ở đây là bậc sáng trí. Vị tỳ khưu như thế ấy xứng đáng việc chủ trì ở 
đây.” 
 

Dứt chương Kosambi là thứ mười.  
 

***** 
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TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Kosambiyaṃ jinavaro vivādāpattidassane,  
ukkhipeyya1 yasmiṃ tasmiṃ saddhāyāpatti2 desaye.  

 
 

2.  Antosīmāya3 tattheva bālakañceva vaṃsadā,4  
pārileyyañca5 sāvatthi sāriputto ca kolito.  

 
 

3.  Mahākassapakaccānā koṭṭhito kappinena ca,6  
mahācundo ca anuruddho revato upāli cūbhaye.7  

 
 

4.  Ānando rāhulo ceva gotamī ’nāthapiṇḍiko,  
visākhā migāramātā ca8 ....................................              
senāsanaṃ vivittañca āmisaṃ samakaṃ dade.9  

 
 

5.  Na kehi chando10 dātabbo upāliparipucchito,  
anānuvajjodhisīlena11 sāmaggi jinasāsane ”ti.  

 
--ooOoo-- 

 
 

MAHĀVAGGO SAMATTO.12 
 
 
 

 
 

                                                   
1 nukkhipeyya - Ma.     9 samakaṃ pica - Ma, Syā, PTS.  
2 tassa yāpatti - Syā, PTS.   10 na kena chando - PTS. 
3 antosīmāyaṃ - Ma, PTS.   11 anānuvajjo sīlena - Ma;  
4 pañcekañceva sampadā - PTS.       anuvajjo sīlena - Syā;  
5 pālileyyā ca - Ma, Syā, PTS.       anupavajji visīlena - PTS.  
6 kappinopi ca - katthaci.   12 mahāvaggapāḷi niṭṭhitā - Ma;  
7 upālicubho - Ma; upālivhayo - Syā, PTS.      mahāvaggaṃ samattaṃ - PTS.  
8 visākhā migāramātā ca - sīhalapotthakesu marammakkharapotthake ca na dissate. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Bậc Chiến Thắng cao quý ở tại Kosambi, sự tranh luận về việc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào (hội chúng) có thể phạt án treo thì 
trong trường hợp ấy (vị bị án treo) nên trình báo tội vì niềm tin (của các vị 
khác).  
 

2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ấy, luôn cả (ngôi làng) Bālaka, từ 
vườn cây (Pācīna), khu rừng Pārileyyā, và thành Sāvatthi, vị Sāriputta và 
vị Kolita.  
 

3. Vị Mahākassapa, vị Kaccāna, vị Koṭṭhita, và vị Kappina, vị Mahā-
cunda, vị Anuruddha, và cả hai vị Revata và Upāli.  
 

4. Vị Ānanda, và luôn cả vị Rāhula nữa, vị ni Gotamī, ông Anātha-
piṇḍika, và bà Visākhā mẹ của Migāra, ......................... và chỗ trú ngụ được 
cách biệt, nên cho tài vật đồng đều.  
 

5. Không vị nào được gởi trao sự tùy thuận, được vấn hỏi bởi vị Upāli, 
vị (tỳ khưu) không bị chê trách về tăng thượng giới, sự hợp nhất trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.” 
 

--ooOoo-- 
 
 

ĐẠI PHẨM ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ. 
 
 




