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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa 
bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthan-
nāmo bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ paṭippassambheti. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīya-
kammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Pabbājanīyakammaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. PAṬISĀRAṆĪYAKAMMAṂ  
 
 

1. Tena kho pana samayena āyasmā sudhammo macchikāsaṇḍe cittassa 
gahapatino āvāsiko hoti navakammiko dhuvabhattiko. Yadā citto gahapati 
saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā nimantetukāmo hoti, tadā1 na 
āyasmantaṃ sudhammaṃ anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā 
nimanteti.  
 
 

2. Tena kho pana samayena sambahulā therā bhikkhū: āyasmā ca 
sāriputto āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca mahākaccāno āyasmā ca 
mahākoṭṭhito āyasmā ca mahākappino āyasmā ca mahācundo āyasmā ca 
anuruddho āyasmā ca revato āyasmā ca upāli āyasmā ca ānando āyasmā ca 
rāhulo kāsīsu cārikaṃ caramānā yena macchikāsaṇḍo tadavasariṃsu.  

                                                   
1 tadā - Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên 
(như vầy) 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. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này 
tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự 
xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng thu 
hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.”  
 
 

Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. HÀNH SỰ HÒA GIẢI: 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom 
công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng 
Macchikāsaṇḍa. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, 
hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma.  
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như đại đức Sāriputta, đại 
đức Mahāmoggallāna, đại đức Mahākaccāna, đại đức Mahākoṭṭhika, đại đức 
Mahākappina, đại đức Mahācunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại 
đức Upāli, đại đức Ānanda, và đại đức Rāhula đang đi du hành trong xứ Kāsi 
và đã đến ngụ tại Macchikāsaṇḍa.  
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3. Assosi kho citto gahapati: “Therā kira bhikkhū macchikāsaṇḍaṃ 
anuppattā ”ti. Atha kho citto gahapati yena therā bhikkhū tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā there bhikkhū abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā sāriputto dhammiyā kathāya 
sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho citto gahapati 
āyasmatā sāriputtena dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito 
sampahaṃsito there bhikkhū etadavoca: “Adhivāsentu me bhante therā 
svātanāya āgantukabhattan ”ti. Adhivāsesuṃ kho therā bhikkhū1 
tuṇhībhāvena.  
 
 
 

 
4. Atha kho citto gahapati therānaṃ bhikkhūnaṃ adhivāsanaṃ viditvā 

uṭṭhāyāsanā there bhikkhū abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yenāyasmā 
sudhammo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sudhammaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho citto gahapati 
āyasmantaṃ sudhammaṃ etadavoca: “Adhivāsetu me bhante ayyo 
sudhammo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ therehī ”ti.  
 
 
 

 
5. Atha kho āyasmā sudhammo ‘pubbe khvāyaṃ citto gahapati yadā 

saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā nimantetukāmo na maṃ anapaloketvā 
saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā nimanteti. So ’dāni maṃ anapaloketvā 
there bhikkhū nimantesi. Duṭṭho ’dānāyaṃ citto gahapati anapekho viratta-
rūpo mayī ’ti cittaṃ gahapatiṃ etadavoca: “Alaṃ gahapati, na adhivāsemī 
”ti. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho citto gahapati āyasmantaṃ 
sudhammaṃ etadavoca: “Adhivāsetu me bhante ayyo sudhammo svātanāya 
bhattaṃ saddhiṃ therehī ”ti. “Alaṃ gahapati, na adhivāsemī ”ti. Atha kho 
citto gahapati ‘kiṃ me karissati ayyo sudhammo adhivāsento vā 
anadhivāsento vā ’ti āyasmantaṃ sudhammaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ 
katvā pakkāmi.  
 
 
 

 
6. Atha kho citto gahapati tassā rattiyā accayena therānaṃ bhikkhūnaṃ 

paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpesi. Atha kho āyasmā sudhammo 
‘yannūnāhaṃ cittassa gahapatino therānaṃ bhikkhūnaṃ paṭiyattaṃ 
passeyyan ’ti pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya yena cittassa 
gahapatino nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññātena āsane 
nisīdi.  

                                                   
1 te therā bhikkhū - Syā.  
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3. Gia chủ Citta đã nghe rằng: “Nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi 
đến Macchikāsaṇḍa.” Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu 
trưởng lão, sau khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống 
một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi xuống một bên, đại đức Sāriputta đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gia chủ Citta đã 
nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: - “Bạch các ngài, xin các trưởng 
lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị vãng lai vào ngày mai.” Các vị 
tỳ khưu trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng.  
 
 
 
 

4. Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lão, gia chủ 
Citta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh 
lễ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta 
đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức 
Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão.”  
 
 
 
 

5. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Trước đây, gia chủ Citta này 
mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì ông ta 
không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý 
kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị tỳ khưu 
trưởng lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn 
gắn bó với ta nữa,” nên đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, thôi 
đi. Ta không nhận lời.” Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, gia 
chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại 
đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng 
lão.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ 
rằng): “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều gì cho ta cho dù nhận lời hay không 
nhận lời?” nên đã đảnh lễ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi.  
 
 
 
 

6. Sau đó, khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, đại đức 
Sudhamma (nghĩ rằng): “Có lẽ ta nên xem qua vật đã được chuẩn bị cho các 
vị tỳ khưu trưởng lão của gia chủ Citta như thế nào?” nên vào buổi sáng đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.  
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7. Atha kho citto pahapati yenāyasmā sudhammo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sudhammaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā sudhammo etadavoca: 
“Pahūtaṃ kho te idaṃ gahapati khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ. Ekā ’va 
kho idha natthi yadidaṃ tilasaṅguḷikā ”ti. “Bahumhi vata me bhante ratane1 
buddhavacane vijjamāne ayyena sudhammena yadeva kiñci bhāsitaṃ 
yadidaṃ ‘tilasaṅguḷikā ’ti.  
 
 
 
 

8. Bhūtapubbaṃ bhante dakkhiṇāpathakā vāṇijā puratthimaṃ 
janapadaṃ agamaṃsu vaṇijjāya. Te tato kukkuṭiṃ ānesuṃ.2 Atha kho sā 
bhante kukkuṭī kākena saddhiṃ saṃvāsaṃ kappesi. Sā potakaṃ janesi. Yadā 
kho so bhante kukkuṭapotako kākavassaṃ vassitukāmo hoti, ‘kākakukkuṭā 
’ti3 vassati. Yadā kukkuṭavassaṃ vassitukāmo hoti, ‘kukkuṭakākā ’ti4 vassati. 
Evameva kho bhante bahumhi ratane buddhavacane vijjamāne ayyena 
sudhammena yadeva kiñci bhāsitaṃ yadidaṃ ‘tilasaṅguḷikā ’”ti.  
 
 
 
 

9. “Akkosasi maṃ tvaṃ gahapati. Paribhāsasi maṃ tvaṃ gahapati. Eso te 
gahapati āvāso. Pakkamissāmī ”ti.5 “Nāhaṃ bhante ayyaṃ sudhammaṃ 
akkosāmi, na paribhāsāmi.6 Vasatu bhante7 ayyo sudhammo macchikāsaṇḍe. 
Ramaṇīyaṃ ambāṭakavanaṃ.8 Ahaṃ ayyassa sudhammassa ussukkaṃ 
karissāmi cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānan ”ti. 
Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho āyasmā sudhammo cittaṃ gahapatiṃ 
etadavoca: “Akkosasi maṃ tvaṃ gahapati. Paribhāsasi maṃ tvaṃ gahapati. 
Eso te gahapati āvāso. Pakkāmissāmī ”ti. “Kahaṃ bhante ayyo sudhammo 
gamissatī ”ti? “Sāvatthiṃ kho ahaṃ gahapati gamissāmi bhagavantaṃ 
dassanāyā ”ti. “Tena hi bhante yañca attanā bhaṇitaṃ, yañca mayā 
bhaṇitaṃ, taṃ sabbaṃ bhagavato ārocehi. Anacchariyaṃ kho panetaṃ 
bhante yaṃ ayyo sudhammo punadeva macchikāsaṇḍaṃ paccāgaccheyyā ”ti.  
 
 
 
 

10. Atha kho āyasmā sudhammo senāsanaṃ saṃsāmetvā patta-
cīvaramādāya yena sāvatthi tena pakkāmi. Anupubbena yena sāvatthi 
jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo, yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinno kho āyasmā sudhammo yañca attanā bhaṇitaṃ, yañca cittena 
gahapatinā bhaṇitaṃ, taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.  

                                                   
1 ratane - Syā potthake na dissate, evaṃ sabbattha.      5 tamhā āvāsā pakkamissāmī ti - Syā.  
2 te vaṇijjā tato kukkuṭiṃ ānesuṃ - Syā.           6 akkosāmi paribhāsāmi - Ma, PTS. 
3 kākākukkuṭī ti - Syā; kukkuṭakā ti - PTS.          7 vasatu kho bhante - Syā.  
4 kukkuṭīkākā ti - Syā; kākā ti - PTS.     8 macchikāsaṇḍe ramaṇīye ambāṭakavane - Syā.  
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7. Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi 
xuống một bên, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này 
gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đã được ngươi chuẩn bị thật là đầy 
đủ. Còn một thứ ở đây không có, đó là ‘Bánh mè.’” - “Thưa ngài, trong khi rất 
nhiều điều cao quý được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều gì 
đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’  
 
 
 
 

8. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đã 
đi đến xứ sở phía đông vì việc buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem về một con gà 
mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đã được cho ở chung với con quạ. Nó 
đã sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của 
con quạ thì nó kêu: ‘quạ quạ ò-ó-ooo;’ khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của 
con gà trống thì nó kêu: ‘ò-ó-ooo quạ quạ.’ Thưa ngài, tương tợ y như thế, 
trong khi rất nhiều điều quý báu được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, 
vậy mà điều gì đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh 
mè.’”  
 
 
 
 

9. - “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. 
Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, con không có 
mắng nhiếc, con không có gièm pha ngài đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Sudhamma hãy cư ngụ ở Macchikāsaṇḍa. Khu rừng xoài thật là 
khả ái! Con sẽ ra sức đối với ngài đại đức Sudhamma về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú, và thuốc men khi bị bệnh.” Đến lần thứ nhì, ―(như 
trên)― Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: 
- “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia 
chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, ngài đại đức 
Sudhamma sẽ đi đâu?” - “Này gia chủ, ta sẽ đi đến Sāvatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy nên điều gì ngài đã nói và điều gì con 
đã nói, tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc 
ngài đại đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikāsaṇḍa một lần nữa là điều không 
kỳ lạ.”  
 
 
 
 

10. Sau đó, đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến Sāvatthi. Theo tuần tự, đại đức Sudhamma đã đi đến Sāvatthi, Jetavana, 
tu viện của ông Anāthapiṇḍika 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 
Sudhamma đã trình lên đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì 
gia chủ Citta đã nói.  
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11. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchavikaṃ moghapurisa ananu-
lomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi 
nāma tvaṃ moghapurisa cittaṃ gahapatiṃ saddhaṃ pasannaṃ dāyakaṃ 
kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃsessasi, hīnena vambhessesi? 
Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 
 
 

12. Tena hi bhikkhave, saṅgho sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ karotu: ‘Citto te gahapati khamāpetabbo ’ti.1 Evañca pana 
bhikkhave kātabbaṃ:  
 
 
 
 
 

Paṭhamaṃ sudhammo bhikkhu codetabbo. Codetvā sāretabbo. Sāretvā 
āpatti āropetabbā.2 Āpattiṃ āropetvā3 vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ gahapatiṃ 
saddhaṃ pasannaṃ dāyakaṃ kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃsesi, 
hīnena vambhesi. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho sudhammassa 
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: ‘Citto te gahapati khamāpetabbā 
’ti. Esā ñatti.  
 
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ gahapatiṃ 
saddhaṃ pasannaṃ dāyakaṃ kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃsesi, 
hīnena vambhesi. Saṅgho sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ 
karoti: ‘Citto te gahapati khamāpetabbo ’ti. Yassāyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyassa kammassa karaṇaṃ: ‘Citto te 
gahapati khamāpetabbo ’ti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  

                                                   
1 khamāpetabbo - Syā, iti saddo na dissate. 
2 āpattiṃ āropetabbo - Ma; āpattiṃ ropetabbo - PTS.   3 ropetvā - PTS. 
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11. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật là không 
đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại sỉ vả một cách 
thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm 
tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như 
trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 
 
 

12. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy:  
 
 
 
 
 
 

Trước hết, tỳ khưu Sudhamma 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 kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 
 
 
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này 
sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí 
chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi.’ Đây là lời đề nghị.  
 
 
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ 
vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ 
có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
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Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi.  
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ gahapatiṃ 
saddhaṃ pasannaṃ dāyakaṃ kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃsesi, 
hīnena vambhesi. Saṅgho sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ 
karoti: ‘Citto te gahapati khamāpetabbo ’ti. Yassāyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyassa kammassa karaṇaṃ: ‘Citto te 
gahapati khamāpetabbo ’ti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Kataṃ saṅghena sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ: ‘Citto 
te gahapati khamāpetabbo ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  

 
***** 

 
 

ADHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: 
Asammukhā kataṃ hoti, apaṭipucchā kataṃ hoti, apaṭiññāya kataṃ hoti. 
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Anāpattiyā 
kataṃ hoti, adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, desitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. ―pe―  
 
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Acodetvā kataṃ hoti, asāretvā kataṃ hoti, 
āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Asammukhā kataṃ hoti, adhammena 
kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Apaṭipucchā kataṃ hoti, adhammena 
kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Apaṭiññāya kataṃ hoti, adhammena kataṃ 
hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe― 
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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. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia 
chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là 
người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên.  
 

Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia 
chủ Citta thứ lỗi’ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

***** 
 
 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 
 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. ―(như trên)―  
 
 

3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi 
chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―  
 
 

4. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 
 

5. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 
 

6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
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7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Anāpattiyā kataṃ hoti, adhammena kataṃ 
hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Desitāya āpattiyā kataṃ hoti, adhammena 
kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Acodetvā kataṃ hoti, adhammena kataṃ 
hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Asāretvā kataṃ hoti, adhammena kataṃ 
hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

Paṭisāraṇīyakamme  
adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
DHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  

 
1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ  

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Sammukhā 
kataṃ hoti, paṭipucchā kataṃ hoti, paṭiññāya kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ dhamma-
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiyā 
kataṃ hoti, desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, adesitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. ―pe―  
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Codetvā kataṃ hoti, sāretvā kataṃ hoti, 
āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti. ―pe―  
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7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 

8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
―(như trên)―  
 

9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hối, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 

10. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 

11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 

12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi.  
 

Dứt mười hai hành sự sai pháp  
thuộc hành sự hòa giải.  

 
***** 

 
MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP:  

 
1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―  
 

3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. ―(như trên)―  
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4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Sammukhā kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Paṭipucchā kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhamma-kammañ ca hoti ―pe― Paṭiññāya kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiyā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, 
samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Adesitāya āpattiyā kataṃ hoti, dhammena 
kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Codetvā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, 
samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Sāretvā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, 
samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― paṭisāraṇīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti, dhammena 
kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

Paṭisāraṇīyakamme  
dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 

***** 
 

ĀKAṄKHAMĀNACATUKKAṂ  
 

1. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 
saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: Gihīnaṃ alābhāya parisakkati, 
gihīnaṃ anatthāya parisakkati, gihīnaṃ avāsāya1 parisakkati, gihīnaṃ2 
akkosati paribhāsati, gihī gihīhi bhedeti. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ 
kareyya.  

                                                   
1 anāvāsāya - Ma, Syā.       2 gihī - Ma, Syā, PTS.  
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4. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

5. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, 
được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như 
trên)―  
 

9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

10. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như 
trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp ―(như 
trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

Dứt mười hai trường hợp  
hành sự đúng pháp thuộc hành sự hòa giải. 

 

***** 
 

BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 
 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ra sức làm cho các người tại 
gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, vị ra sức 
làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các 
người tại gia, vị chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối 
với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: Gihīnaṃ buddhassa 
avaṇṇaṃ bhāsati, gihīnaṃ dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, gihīnaṃ saṅghassa 
avaṇṇaṃ bhāsati, gihī hīnena khuṃseti, gihī hīnena vambheti,1 gihīnaṃ 
dhammikaṃ paṭissavaṃ na saccāpeti. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ 
kareyya.  
 
 

3. Pañcannaṃ bhikkhave, bhikkhūnaṃ ākaṅkamānaṃ saṅgho 
paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: Eko gihīnaṃ alābhāya parisakkati, eko 
gihīnaṃ anatthāya parisakkati, eko gihīnaṃ avāsāya parisakkati, eko 
gihīnaṃ akkosati paribhāsati, eko gihī gihīhi bhedeti. Imesaṃ kho 
bhikkhave, pañcannaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīya-
kammaṃ kareyya.  
 
 

4. Aparesampi bhikkhave, pañcannaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno 
saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ kareyya: Eko gihīnaṃ buddhassa avaṇṇaṃ 
bhāsati, eko gihīnaṃ dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko gihīnaṃ saṅghassa 
avaṇṇaṃ bhāsati, eko gihī hīnena khuṃseti gihī hīnena vambheti, eko 
gihīnaṃ dhammikaṃ paṭissavaṃ na saccāpeti. Imesaṃ kho bhikkhave, 
pañcannaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho paṭisāraṇīyakammaṃ 
kareyya.  
 
 

Ākaṅkhamānacatukkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

PAṬISĀRAṆĪYAKAMME AṬṬHĀRASAVATTAṂ  
 

1-18. Paṭisāraṇīyakammakatena bhikkhave, bhikkhunā sammā 
vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ sammā vattanā: Na upasampādetabbaṃ, na nissayo 
dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo, na bhikkhunovādakasammuti 
sāditabbā, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbā, yāya āpattiyā saṅghena 
paṭisāraṇīyakammaṃ kataṃ hoti sā āpatti na āpajjitabbā, aññā vā tādisikā, 
tato vā pāpiṭṭhatarā, kammaṃ na garahitabbaṃ, kammikā na garahitabbā, 
na pakatattassa bhikkhuno uposatho ṭhapetabbo, na pavāraṇā ṭhapetabbā, 
na savacanīyaṃ kātabbaṃ, na anuvādo paṭṭhapetabbo, na okāso kāretabbo, 
na codetabbo, na sāretabbo, na bhikkhūhi sampayojetabban ”ti.  
 

Paṭisāraṇīyakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 hīnena vambheti - Ma, PTS potthakesu gihī iti saddo na dissate.  
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2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các 
người tại gia, vị chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, vị sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, vị không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các 
tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu: Hạng ra sức làm cho các người 
tại gia bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, 
hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, hạng mắng nhiếc 
gièm pha các người tại gia, hạng chia rẽ các người tại gia với các người tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu này.  
 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật 
trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người 
tại gia, hạng chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, hạng sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này 
các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa 
giải đối với năm hạng tỳ khưu này.  
 

Dứt bốn trường hợp trong khi mong muốn.  
 

***** 
 

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ HÒA GIẢI:  
 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự hòa giải nên làm 
phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội 
nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Uposatha, không nên đình chỉ hành lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc 
khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc 
tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.”  
 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự hòa giải. 
 

***** 
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1. Atha kho saṅgho sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ 
akāsi: ‘Citto te gahapati khamāpetabbo ’ti. So saṅghena paṭisāraṇīyakamma-
kato macchikāsaṇḍaṃ gantvā maṅkubhūto nāsakkhi cittaṃ gahapatiṃ 
khamāpetuṃ. So1 punadeva sāvatthiṃ paccāgañchi. Bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Khamāpito tayā āvuso sudhamma, citto gahapatī ”ti. “Idhāhaṃ āvuso 
macchikāsaṇḍaṃ gantvā maṅkubhūto nāsakkhiṃ cittaṃ gahapatiṃ 
khamāpetun ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
2. Tena hi bhikkhave, saṅgho sudhammassa bhikkhuno anudūtaṃ detu 

cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ. Evaṃ ca pana bhikkhave dātabbo: 
Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 

 
“Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ sudhammassa bhikkhuno anudūtaṃ dadeyya 
cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ 

sudhammassa bhikkhuno anudūtaṃ deti cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno sudhammassa bhikkhuno 
anudūtassa dānaṃ cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dinno saṅghena itthannāmo bhikkhu sudhammassa bhikkhuno anudūto 

cittaṃ gahapatiṃ khamāpetuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  
 

 
3. Tena bhikkhave, sudhammena bhikkhunā anudūtena bhikkhunā 

saddhiṃ macchikāsaṇḍaṃ gantvā citto gahapati khamāpetabbo: “Khama 
gahapati, pasādemi tan ”ti. Evaṃ ce vuccamāno khamati, iccetaṃ kusalaṃ. 
No ce khamati, anudūtena bhikkhunā vattabbo: “Khama gahapati imassa 
bhikkhuno, pasādeti tan ”ti. Evaṃ ce vuccamāno khamati, iccetaṃ kusalaṃ. 
No ce khamati, anudūtena bhikkhunā vattabbo: “Khama gahapati imassa 
bhikkhuno. Ahaṃ taṃ pasādemī ”ti. Evaṃ ce vuccamāno khamati, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce khamati, anudūtena bhikkhunā vattabbo: “Khama gahapati 
imassa bhikkhuno saṅghassa vacanenā ”ti. Evaṃ ce vuccamāno khamati, 
iccetaṃ kusalaṃ.  

                                                   
1 so - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị ấy đã đi đến Macchikāsaṇḍa nhưng vì 
xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy đã quay trở lại Sāvatthi 
lần nữa. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Sudhamma, đại đức đã 
yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi chưa?” - “Này các đại đức, trong trường hợp này 
tôi đã đi đến Macchikāsaṇḍa nhưng vì xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

 
2. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy cho sứ giả cùng đi với 

tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Và này các tỳ khưu, nên 
ban cho như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 
hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 

hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đây là lời đề 
nghị.  
 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng cho vị tỳ khưu 

tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ 
Citta thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

 
Vị tỳ khưu tên (như vầy) là sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu 

cầu gia chủ Citta thứ lỗi đã được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

 
3. Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sudhamma ấy và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên 

đi đến Macchikāsaṇḍa và nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lỗi. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà 
vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ 
giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Vị ấy 
đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế 
việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói 
rằng: - “Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Tôi đang làm cho người 
hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. 
Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này vì lời nói của hội chúng.” Nếu được nói 
như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp.  
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No ce khamati, anudūtena bhikkhunā sudhammaṃ bhikkhuṃ1 cittassa 
gahapatino dassanūpacāraṃ avijahāpetvā savaṇūpacāraṃ avijahāpetvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ kārāpetvā ukkuṭikaṃ nisīdāpetvā añjaliṃ 
paggaṇhāpetvā sā āpatti desāpetabbā ”ti.2  
 
 

4. Atha kho āyasmā sudhammo anudūtena bhikkhunā saddhiṃ 
macchikāsaṇḍaṃ gantvā cittaṃ gahapatiṃ khamāpesi. So sammā vattati, 
lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadeti: 
“Ahaṃ āvuso saṅghena paṭisāraṇīyakammakatā sammā vattāmi, lomaṃ 
pātemi, netthāraṃ vattāmi. Kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Tena hi bhikkhave, saṅgho 
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetu.  
 
 

***** 
 
 

NAPAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Upasampādeti, nissayaṃ deti, 
sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, bhikkhunovādakasammutiṃ sādiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa 
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
paṭisāraṇīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena 
paṭisāraṇīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, 
tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ 
na paṭippassambhetabbaṃ.  
 

3. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Pakatattassa bhikkhuno uposathaṃ 
ṭhapeti, pavāraṇaṃ ṭhapeti, savacanīyaṃ karoti, anuvādaṃ paṭṭhapeti, 
okāsaṃ kāreti, codeti, sāreti, bhikkhūhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  
 

Paṭisāraṇīyakamme  
na paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

                                                   
1 sudhammo bhikkhu - Ma, PTS.    2 taṃ āpattiṃ desāpetabbo ti - Ma. 
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Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi không nên dẫn tỳ khưu 
Sudhamma đi khỏi tầm nhìn, không nên dẫn đi khỏi tầm nghe của gia chủ 
Citta, nên bảo đắp thượng y một bên vai, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay 
lên, và bảo sám hối tội ấy.”  
 
 

4. Sau đó, đại đức Sudhamma và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã đi đến 
Macchikāsaṇḍa và đã yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy làm phận sự đúng 
đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và 
nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, 
giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự hòa 
giải đối với tỳ khưu Sudhamma.  
 

***** 
 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 

3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ 
lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.  
 

Dứt mười tám trường hợp  
không nên thu hồi thuộc hành sự hòa giải.  

 
*****  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 1       Kammakkhandhakaṃ 

 84

PAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Na upasampādeti, na nissayaṃ deti, na 
sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, na bhikkhunovādakasammutiṃ sādiyati, sammato 
’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannā-
gatassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena 
paṭisāraṇīyakammaṃ kataṃ hoti, taṃ āpattiṃ na āpajjati, aññaṃ vā 
tādisikaṃ, tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 

3. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Na pakatattassa bhikkhuno uposathaṃ 
ṭhapeti, na pavāraṇaṃ ṭhapeti, na savacanīyaṃ karoti, na anuvādaṃ 
paṭṭhapeti, na okāsaṃ karoti, na codeti, na sāreti, na bhikkhūhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 

Paṭisāraṇīyakamme 
paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
[PAṬIPPASSAMBHANAṂ]  

 
1. Evañca pana bhikkhave, paṭippassambhetabbaṃ: Tena1 bhikkhave, 

sudhammena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante saṅghena paṭisāraṇīya-
kammakato sammā vattāmi, lomaṃ pātemi, netthāraṃ vattāmi, 
paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācāmī ”ti.  
 

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu saṅghena 
paṭisāraṇīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ 
paṭippassambheyya. Esā ñatti.  
 

                                                   
1 tenahi - Syā, Sīmu. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Hành Sự 

 85

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này.  
 

2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 
 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi  
thuộc hành sự hòa giải.  

 
*****  

 
[VIỆC THU HỒI]  

 
1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 

Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
nói như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tôi 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải.”  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành 
sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu saṅghena 
paṭisāraṇīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho sudhammassa 
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhi, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sudhammo bhikkhu saṅghena 
paṭisāraṇīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho sudhammassa 
bhikkhuno paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhi, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena sudhammassa bhikkhuno paṭisāraṇīya-
kammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Paṭisāraṇīyakammañ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

5. ĀPATTIYĀ ADASSANE  
UKKHEPANĪYAKAMMAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme. 

Tena kho pana samayena āyasmā channo āpattiṃ āpajjitvā na icchati 
āpattiṃ passituṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā channo āpattiṃ āpajjitvā na icchissati 
āpattiṃ passitun ”ti? Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
channo bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passitun ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti.  
 
 

3. Vigarahi buddho bhagavā: “Kathaṃ hi nāma so bhikkhave, 
moghapuriso āpattiṃ āpajjitvā na icchissati āpattiṃ passituṃ? Netaṃ 
bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma 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. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma đã được hội chúng thu hồi. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.”  
 

Dứt hành sự hòa giải là thứ tư.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

5. HÀNH SỰ ÁN TREO  
VỀ VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI:  

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc 

bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn 
nhận tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 
 

2. 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 tỳ 
khưu Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ 
dại này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  




