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IV. SAMATHAKKHANDHAKAṂ  
 
 

1. SAMMUKHĀVINAYO  
 

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha-
piṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
asammukhībhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammāni karonti: tajjanīyampi 
niyassampi pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampi.1 Ye te 
bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū asammukhī-
bhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammāni karissanti: tajjanīyampi niyassampi 
pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampī ”ti?  

Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā 
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā 
bhikkhū paṭipucchi:*  

“Saccaṃ kira bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū asammukhībhūtānaṃ 
bhikkhūnaṃ kammāni karonti: tajjanīyampi niyassampi pabbājanīyampi 
paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: “Ananucchavikaṃ bhikkhave, tesaṃ moghapurisānaṃ ananulo-
mikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma 
te bhikkhave, moghapurisā asammukhībhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammāni 
karissanti: tajjanīyampi niyassampi pabbājanīyampi paṭisāraṇīyampi 
ukkhepanīyampi? Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Vigarahitvā ―pe―** dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na 
bhikkhave, asammukhībhūtānaṃ bhikkhūnaṃ kammaṃ kātabbaṃ 
tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ 
vā, yo kareyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

ADHAMMAVĀDĪNAVAKAṂ 2  
 

Adhammavādī puggalo, adhammavādī sambahulā,3 adhammavādī saṅ-
gho, dhammavādī puggalo, dhammavādī sambahulā, dhammavādī saṅgho.  

1. Adhammavādī puggalo dhammavādiṃ puggalaṃ4 saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhāvinaya-
patirūpakena.  

2. Adhammavādī puggalo dhammavādī sambahule saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. Evañce taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhāvinaya-
patirūpakena.  

                                                   
1 tajjaniyaṃ, pabbājaniyaṃ, paṭisāraṇiyaṃ, ukkhepaniyaṃ - PTS, evaṃ sabbattha. 
* Pāṭhoyaṃ sīhalamudditapotthake na dissati.  3 adhammavādisambahulā - Sī 1, 2.  
 ** Peyyālehi saṅkhittaṭṭhānāni kammakkhandhake āgatanayena veditabbāni. 
2 kaṇhapakkhanavakanti potthakesu dissate. 4 dhammavādipuggalaṃ - Sīmu, Sī 1, 2. 
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IV. CHƯƠNG DÀN XẾP: 
 
 

1. HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN: 
 

Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo đối với các vị tỳ khưu 
không có hiện diện. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có 
hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, 
xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện?”  
 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
đã hỏi các tỳ khưu rằng:  
 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có 
hiện diện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những 
kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho 
các tỳ khưu không có hiện diện? 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, 
―(như trên)― ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện; vị nào thực 
hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI SAI PHÁP:  
 

 Một người nói sai Pháp, nhiều người nói sai Pháp, hội chúng nói sai 
Pháp. Một người nói đúng Pháp, nhiều người nói đúng Pháp, hội chúng nói 
đúng Pháp.  
 

1. Một người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

2. Một người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
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3. Adhammavādī puggalo dhammavādiṃ saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti.1 Evañce taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhāvinaya-
patirūpakena.  

4. Adhammavādī sambahulā dhammavādiṃ puggalaṃ2 saññāpenti 
nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhā-
vinayapatirūpakena.  

5. Adhammavādī sambahulā dhammavādī sambahule saññāpenti 
nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. 
Evañce taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati 
sammukhāvinayapatirūpakena.  

6. Adhammavādī sambahulā dhammavādiṃ saṅghaṃ3 saññāpenti 
nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhā-
vinayapatirūpakena.  

7. Adhammavādī saṅgho dhammavādiṃ puggalaṃ saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhā-
vinayapatirūpakena.  

8. Adhammavādī saṅgho dhammavādī sambahule saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. Evañce taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhā-
vinayapatirūpakena.  

9. Adhammavādī saṅgho dhammavādiṃ saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, adhammena vūpasammati sammukhāvinayapati-
rūpakenā ‘ti.  

Adhammavādīnavakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

DHAMMAVĀDĪNAVAKAṂ  
 

1. Dhammavādī puggalo adhammavādiṃ puggalaṃ saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.  

                                                   
1 imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ti - katthaci. 
2 dhammavādipuggalaṃ - Sī 1, 2, Sīmu.  3 dhammavādisaṅghaṃ - Sī. 1. 2, Sīmu. 
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3. Một người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

4. Nhiều người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

5. Nhiều người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

6. Nhiều người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

7. Hội chúng nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

8. Hội chúng nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.  

9. Hội chúng nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.”  
 

Dứt chín trường hợp nói sai pháp. 
 

***** 
 
 

CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI ĐÚNG PHÁP: 
 

1. Một người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
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2. Dhammavādī puggalo adhammavādī sambahule saññāpeti nijjhāpeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.  

 
3. Dhammavādī puggalo adhammavādiṃ saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti 

pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.  

 
4. Dhammavādī sambahulā adhammavādiṃ puggalaṃ saññāpenti 

nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhā-
vinayena.  

 
5. Dhammavādī sambahulā adhammavādī sambahule saññāpenti 

nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. 
Evañce taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati 
sammukhāvinayena.  

 
6. Dhammavādī sambahulā adhammavādiṃ saṅghaṃ saññāpenti 

nijjhāpenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: ‘Ayaṃ dhammo, 
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce 
taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhā-
vinayena.  

 
7. Dhammavādī saṅgho adhammavādiṃ puggalaṃ saññāpeti nijjhāpeti 

pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.  

 
8. Dhammavādī saṅgho adhammavādī sambahule saññāpeti nijjhāpeti 

pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhatha, imaṃ rocethā ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayena.  

 
9. Dhammavādī saṅgho adhammavādiṃ saṅghaṃ saññāpeti nijjhāpeti 

pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: ‘Ayaṃ dhammo, ayaṃ vinayo, 
idaṃ satthusāsanaṃ, imaṃ gaṇhāhi, imaṃ rocehī ’ti. Evañce taṃ adhi-
karaṇaṃ vūpasammati, dhammena vūpasammati sammukhāvinayenā ”ti.  
 

Dhammavādīnavakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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2. Một người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

3. Một người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

4. Nhiều người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

5. Nhiều người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

6. Nhiều người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

7. Hội chúng nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

8. Hội chúng nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

9. Hội chúng nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: ‘Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.’ Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.”  
 

Dứt chín trường hợp nói đúng pháp. 
 

--ooOoo-- 
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2. SATIVINAYO  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe. Tena kho pana samayena āyasmatā dabbamallaputtena jātiyā 
sattavassena arahattā sacchikataṃ hoti. Yaṃ kiñci sāvakena pattabbaṃ, 
sabbaṃ tena anuppattaṃ hoti. Natthi cassa kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ,1 
katassa vā paticayo. Atha kho āyasmato dabbassa mallaputtassa rahogatassa 
patisallīnassa2 evaṃ cetaso parivitakko udapādi: “Mayā kho jātiyā satta-
vassena arahattaṃ sacchikataṃ. Yaṃ kiñci sāvakena pattabbaṃ, sabbaṃ 
mayā anuppattaṃ. Natthi ca me kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ, katassa vā 
paticayo. Kinnu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyyan ”ti? Atha kho 
āyasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: “Yannūnāhaṃ3 saṅghassa 
senāsanañca paññāpeyyaṃ,4 bhattāni ca uddiseyyan ”ti.  
 
 

 
2. Atha kho āyasmā dabbo mallaputto sāyaṇhasamayaṃ patisallānā 

vuṭṭhito yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā dabbo 
mallaputto bhagavantaṃ etadavoca: “Idha mayhaṃ bhante rahogatassa 
patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi: ‘Mayā kho jātiyā satta-
vassena arahattaṃ sacchikataṃ. Yaṃ kiñci sāvakena pattabbaṃ sabbaṃ 
mayā anuppattaṃ. Natthi ca me kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ, katassa vā 
paticayo. Kinnu kho ahaṃ saṅghassa veyyāvaccaṃ kareyyan ’ti? Tassa 
mayhaṃ bhante etadahosi: ‘Yannūnāhaṃ saṅghassa senāsanañca 
paññāpeyya, bhattāni ca uddiseyyan ’ti. Icchāmahaṃ bhante saṅghassa 
senāsanañca paññāpetuṃ, bhattāni ca uddisitun ”ti. “Sādhu sādhu dabba. 
Tena hi tvaṃ dabba, saṅghassa senāsanañca paññāpehi, bhattāni ca uddisāhī 
”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā dabbo mallaputto bhagavato paccassosi.  
 
 

 
3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave, saṅgho dabbaṃ 
mallaputtaṃ senāsanapaññāpakañca bhattuddesakañca sammannatu. 
Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ dabbo yācitabbo.5 
Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ senāsanapaññāpakañca bhattuddesa-
kañca sammanneyya. Esā ñatti.  
  

                                                   
1 uttari karaṇīyaṃ - Ma, Syā. 3 yaṃnūnāhaṃ - Ma, PTS. 4 paññapeyyaṃ - Ma. 
2 paṭisallīnassa - Ma, Syā, PTS. 5 paṭhamaṃ dabbo mallaputto yācitabbo - Ma.  
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2. HÀNH XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI NHỚ: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc.1 Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được đại đức 
Dabba Mallaputta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Vị ấy đã đạt được tất cả những 
gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì cao 
thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi ấy, 
đại đức Dabba Mallaputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc 
bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với 
ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm 
đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Rồi 
điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta nên phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?”  
 

 
2. Sau đó vào buổi tối, đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiền tịnh 

và 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 Dabba Mallaputta đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: ‘Phẩm vị A-la-hán đã 
được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử 
cần phải đạt đến. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần 
phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc 
phục vụ gì cho hội chúng?’ Bạch ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con: ‘Hay 
là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?’ Bạch 
ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - 
“Này Dabba, tốt lắm, tốt lắm! Chính vì điều ấy ngươi hãy phân bố chỗ cư ngụ 
và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Dabba 
Mallaputta đã đáp lại đức Thế Tôn.  
 

 
3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 

rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng 
hãy chỉ định Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, Dabba 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 chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị 
phân bố chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị.  

                                                   
1 Câu chuyện này được thấy ở điều học saṅghādisesa 8 nhưng đoạn kết khác biệt (TTPV 01, 
trang 416-425).  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ 
senāsanapaññāpakañca bhattuddesakañca sammannati. Yassāyasmato 
khamati āyasmato dabbassa mallaputtassa senāsanapaññāpakassa ca 
bhattuddesakassa ca sammuti,1 so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Sammato saṅghena āyasmā dabbo mallaputto senāsanapaññāpako ca 
bhattuddesako ca. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī 
’”ti.  
 
 

4. Sammato ca panāyasmā2 dabbo mallaputto sabhāgānaṃ sabhāgānaṃ 
bhikkhūnaṃ3 ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti: Ye te bhikkhū suttantikā 
tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti, ‘te aññamaññaṃ suttantaṃ 
saṅgāyissantī ’ti. Ye te bhikkhū vinayadharā tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ 
paññāpeti, ‘te aññamaññaṃ vinayaṃ vinicchinissantī ’ti.4 Ye te bhikkhū 
dhammakathikā tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti, ‘te aññamaññaṃ 
dhammaṃ sākacchissantī ’ti. Ye te bhikkhū jhāyino tesaṃ ekajjhaṃ 
senāsanaṃ paññāpeti, ‘te aññamaññaṃ na vyābādhissantī ’ti. Ye te bhikkhū 
tiracchānakathikā kāyadaḍḍhibahulā5 viharanti, tesampi ekajjhaṃ 
senāsanaṃ paññāpeti, ‘imāyapime6 āyasmanto7 ratiyā acchissantī ’ti. Yepi te8 
bhikkhū vikāle āgacchanti, tesampi tejodhātuṃ samāpajjitvā teneva ālokena 
senāsanaṃ paññāpeti.  
 
 

5. Apissu bhikkhū sañcicca vikāle āgacchanti ‘mayaṃ āyasmato dabbassa 
mallaputtassa iddhipāṭihāriyaṃ passissāmā ’ti. Te āyasmantaṃ dabbaṃ 
mallaputtaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: “Amhākaṃ āvuso dabba 
senāsanaṃ paññāpehī ”ti. Te āyasmā dabbo mallaputto evaṃ vadeti: “Kattha 
āyasmantā icchanti? Kattha paññāpemī ”ti? Te sañcicca dūre apadisanti: 
“Amhākaṃ āvuso dabba gijjhakūṭe pabbate9 senāsanaṃ paññāpehi. 
Amhākaṃ āvuso10 corapapāte senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso 
isigilipasse kāḷasilāyaṃ senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso vebhāra-
passe sattapaṇṇiguhāyaṃ senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso sītavane 
sappasoṇḍikapabbhāre senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso gotama-
kandarāyaṃ11 senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso tindukakandarāyaṃ12 
senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso tapodakandarāyaṃ13 senāsanaṃ 
paññāpehi. Amhākaṃ āvuso tapodārāme senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ 
āvuso jīvakambavane senāsanaṃ paññāpehi. Amhākaṃ āvuso madda-
kucchismiṃ14 migadāye senāsanaṃ paññāpehī ”ti.  

                                                   
1 sammati - Syā.     8 ye te - Sī 1, 2. 
2 sammato cāyasmā - Syā, PTS.   9 pabbate - PTS potthake natthi. 
3 sabhāgānaṃ bhikkhūnaṃ - Ma, PTS.  10 āvuso dabba - dabba iti saddo  
4 vinicchissantī ti - PTS.        Syā potthake ito paraṃ dissate. 
5 kāyadaḷhibahulā - Ma, Syā, Sīmu;   11 gomaṭakandarāyaṃ - Syā, PTS. 
   kāyadaḷhībahulā - PTS.   12 tiṇḍukakandarāyaṃ - Syā. 
6 imāyapi ime - Ma, PTS; imāyapīme - Syā. 13 kapotakandarāyaṃ - Syā, Sīmu. 
7 āyasmantā - Syā, PTS, Sī 1, 2, Sīmu.  14 maddakucchimhi - Ma, Syā. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định đại 
đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại 
đức nào đồng ý việc chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú 
và là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ 
trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”  
 
 
 
 

4. Và khi đã được chỉ định, đại đức Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về Kinh (nghĩ rằng): ‘Các vị sẽ 
tụng đọc Kinh với nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ 
khưu rành rẽ về Luật (nghĩ rằng): ‘Các vị sẽ xác định về Luật với nhau.’ Vị ấy 
phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên giảng Pháp (nghĩ 
rằng): ‘Các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung 
một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về thiền (nghĩ rằng): ‘Các vị sẽ không 
quấy rầy lẫn nhau.’ Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu 
chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân (nghĩ 
rằng): ‘Các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú vui ấy.’ Còn các tỳ khưu đi đến 
vào buổi tối, vị ấy thể nhập vào hỏa giới và phân bố chỗ trú cho các vị ấy 
bằng chính ánh sáng ấy.  
 
 
 
 

5. Cho nên, các tỳ khưu cố ý đi đến vào buổi tối (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ 
chứng kiến sự kỳ diệu về thần thông của đại đức Dabba Mallaputta.’ Sau khi 
đi đến gặp đại đức Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức 
Dabba, hãy phân bố chỗ trú cho chúng tôi.” Đại đức Dabba Mallaputta nói 
với các vị ấy như vầy: - “Các đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào?” 
Các vị ấy cố ý đề cập các chỗ xa xôi: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở núi Gijjhakūṭa. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở khe núi Kẻ Cướp. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Đen. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ 
trú ở sườn núi Vebhāra, hang Sattapaṇṇa. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở Sītavana, động Sappasoṇḍika. Này đại đức, hãy phân bố 
cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Gotama. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Tinduka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở hẻm núi Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
khu vườn Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở vườn 
xoài của Jīvaka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
Maddakucchi, nơi vườn nai.”  
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6. Tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto tejodhātuṃ samāpajjitvā aṅguliyā 
jalamānāya purato purato gacchati. Tepi teneva ālokena āyasmato dabbassa 
mallaputtassa piṭṭhito piṭṭhito gacchanti. Tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto 
evaṃ senāsanaṃ paññāpeti: “Ayaṃ mañco, idaṃ pīṭhaṃ, ayaṃ bhisi,1 idaṃ 
bimbohanaṃ,2 idaṃ vaccaṭṭhānaṃ, idaṃ passāvaṭṭhānaṃ, idaṃ pānīyaṃ, 
idaṃ paribhojanīyaṃ, ayaṃ kattaradaṇḍo, idaṃ saṅghassa katika-
saṇṭhānaṃ,3 imaṃ kālaṃ pavisitabbaṃ, imaṃ kālaṃ nikkhamitabban ”ti. 
Tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto evaṃ senāsanaṃ paññāpetvā punadeva 
veḷuvanaṃ paccāgacchati.  
 

7. Tena kho pana samayena mettiyabhummajakā4 bhikkhū navakā ceva 
honti appapuññā ca. Yāni saṅghassa lāmakāni senāsanāni tāni tesaṃ 
pāpuṇanti lāmakāni ca bhattāni. Tena kho pana samayena rājagahe manussā 
icchanti therānaṃ bhikkhūnaṃ abhisaṅkhārikaṃ dātuṃ - sappimpi telampi 
uttaribhaṅgampi. Mettiyabhummajakānaṃ pana bhikkhūnaṃ pākatikaṃ 
denti yathāraddhaṃ5 kaṇājakaṃ6 bilaṅgadutiyā. Te pacchābhattaṃ piṇḍa-
pātapaṭikkantā there bhikkhū pucchanti: “Tumhākaṃ āvuso bhattagge kiṃ 
ahosi, tumhākaṃ kiṃ ahosī ”ti?7 Ekacce therā evaṃ vadenti: “Amhākaṃ 
āvuso sappi ahosi, telaṃ ahosi, uttaribhaṅgaṃ ahosī ”ti. Mettiyabhum-
majakā3 pana bhikkhū evaṃ vadenti: “Amhākaṃ āvuso na kiñci ahosi, 
pākatikaṃ yathāraddhaṃ5 kaṇājakaṃ6 bilaṅgadutiyan ”ti.  
 

8. Tena kho pana samayena kalyāṇabhattiko gahapati saṅghassa catukka-
bhattaṃ deti niccabhattaṃ. So bhattagge saputtadāro upatiṭṭhitvā parivisati 
aññe odanena pucchanti, aññe sūpena pucchanti, aññe telena pucchanti, 
aññe uttaribhaṅgena pucchanti. Tena kho pana samayena kalyāṇabhatti-
kassa gahapatino bhattaṃ svātanāya mettiyabhummajakānaṃ bhikkhūnaṃ 
uddiṭṭhaṃ hoti. Atha kho kalyāṇabhattiko gahapati ārāmaṃ agamāsi 
kenacideva karaṇīyena. So yenāyasmā8 dabbo mallaputto tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho kalyāṇabhattikaṃ gahapatiṃ āyasmā 
dabbo mallaputto dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi 
sampahaṃsesi.  
 

9. Atha kho kalyāṇabhattiko gahapati āyasmatā dabbena mallaputtena 
dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito sampahaṃsito 
āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca: “Kassa bhante amhākaṃ 
ghare svātanāya bhattaṃ uddiṭṭhan ”ti? “Mettiyabhummajakānaṃ kho 
gahapati bhikkhūnaṃ tumhākaṃ ghare svātanāya bhattaṃ uddiṭṭhan ”ti. 
Atha kho kalyāṇabhattiko gahapati anattamano ahosi: “Kathaṃ hi nāma 
pāpabhikkhū amhākaṃ ghare bhuñjissantī ”ti? Gharaṃ gantvā dāsiṃ 
āṇāpesi: “Ye je sve bhattikā āgacchanti, te9 koṭṭhake āsanaṃ paññāpetvā 
kaṇājakena10 bilaṅgadutiyena parivisā ”ti. “Evaṃ ayyā ”ti kho sā dāsī 
kalyāṇabhattikassa gahapatino paccassosi.  

                                                   
1 bhisī - Syā, PTS.     
2 bibbohanaṃ - Ma.  5 yathārandhaṃ - Ma.  8 so - Syā, PTS natthi. 
3 katikasanthānaṃ - Sīmu. 6 kāṇājakaṃ - Syā.  9 te - Syā, PTS na dissate.  
4 mettiyabhūmajakā - Ma. 7 kiṃ nāhosī ti - Syā.  10 kāṇājakena - Syā. 
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6. Đối với các vị ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và 
đi ở phía trước với ngón tay đang được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, 
các vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba 
Mallaputta phân bố chỗ trú cho các vị ấy như vầy: - “Đây là giường, đây là 
ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiểu, đây là nước uống, 
đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là qui định của hội chúng: ‘Giờ này có 
thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’” Sau khi đã phân bố chỗ trú cho các vị ấy, đại 
đức Daba Mallaputta quay trở về lại Veḷuvana.  

 
7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị 

mới tu và phước báu ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú kém 
thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở 
Rājagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ 
thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: - “Này các đại 
đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì?” Một số trưởng lão 
trả lời như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần 
ăn thượng hạng.” Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.”  

 
8. Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon thường cúng 

dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn, và dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 
Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm 
nào đó. Vị ấy đã đi đến đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Dabba Mallaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi vị gia chủ có bữa ăn ngon 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon bằng bài 
Pháp thoại.  

 
9. Sau đó, khi đã được đại đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, 

khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Thưa ngài, bữa ăn 
vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho vị nào?” - “Này gia chủ, 
bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka.” Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được 
hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng 
ta?” rồi đã đi về nhà và dặn dò người tớ gái rằng: - “Này con, hãy xếp đặt chỗ 
ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy 
với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” - “Thưa ông chủ, xin vâng.” Người 
tớ gái ấy đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 1     Samathakkhandhakaṃ 

 344

10. Atha kho mettiyabhummajakā bhikkhū: “Hiyyo kho āvuso amhākaṃ 
kalyāṇabhattikassa gahapatino bhattaṃ uddiṭṭhaṃ. Sve amhe1 kalyāṇa-
bhattiko gahapati saputtadāro upatiṭṭhitvā parivisissati, aññe odanena 
pucchissanti, aññe sūpena pucchissanti, aññe telena pucchissanti, aññe 
uttaribhaṅgena pucchissantī ”ti. Te teneva somanassena na cittarūpaṃ 
rattiyā supiṃsu.  
 
 
 

11. Atha kho mettiyabhummajakā bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya yena kalyāṇabhattikassa gahapatino nivesanaṃ tenupa-
saṅkamiṃsu. Addasā kho sā dāsī mettiyabhummajake bhikkhū dūratova 
āgacchante. Disvāna koṭṭhake āsanaṃ paññāpetvā mettiyabhummajake 
bhikkhū etadavoca: “Nisīdatha bhante ”ti. Atha kho mettiyabhumma-
jakānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho na tāva bhattaṃ 
siddhaṃ bhavissati yathā mayaṃ koṭṭhake nisīdāpīyāmā ”ti.2 Atha kho sā 
dāsī kaṇājakena3 bilaṅgadutiyena upagañchi: “Bhuñjatha bhante ”ti. “Mayaṃ 
kho bhagini niccabhattikā ”ti. “Jānāmi ayyā ‘niccabhattikā ’ti.4 Api cāhaṃ 
hiyyova gahapatinā āṇattā: ‘Ye je sve bhattikā āgacchanti, te5 koṭṭhake 
āsanaṃ paññāpetvā kaṇājakena bilaṅkadutiyena parivisā ’ti. Bhuñjatha 
bhante ”ti.  
 
 
 

12. Atha kho mettiyabhummajakā bhikkhū: “Hiyyo kho āvuso, kalyāṇa-
bhattiko gahapati ārāmaṃ agamāsi dabbassa mallaputtassa santike. 
Nissaṃsayaṃ kho mayaṃ dabbena mallaputtena gahapatino antare6 
paribhinnā ”ti. Te teneva domanassena na cittarūpaṃ bhuñjiṃsu. Atha kho 
mettiyabhummajakā bhikkhū pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā ārāmaṃ 
gantvā pattacīvaraṃ paṭisāmetvā bahārāmakoṭṭhake saṅghāṭipallatthikāya 
nisīdiṃsu, tuṇhībhūtā7 pattakkhandhā adhomukhā pajjhāyantā appaṭibhānā.  
 
 
 

13. Atha kho mettiyā bhikkhunī yena mettiyabhummajakā bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca: 
“Vandāmi ayyā ”ti. Evaṃ vutte mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu.  
Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho mettiyā bhikkhunī mettiyabhummajake 
bhikkhū etadavoca: “Vandāmi ayyā ”ti. Tatiyampi kho mettiyabhummajakā 
bhikkhū nālapiṃsu. “Kyāhaṃ ayyānaṃ aparajjhāmi, kissa maṃ ayyā 
nālapantī ”ti? “Tathā hi pana tvaṃ bhagini, amhe dabbena mallaputtena 
viheṭhiyamāne ajjhupekkhasī ”ti. “Kyāhaṃ ayyā karomī ”ti? “Sace kho tvaṃ 
bhagini iccheyyāsi, ajje va bhagavā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ 
nāsāpeyyā ”ti. “Kyāhaṃ ayyā karomi, kiṃ mayā sakkā kātun ”ti?  

                                                   
1 sve amhākaṃ - PTS.    4 niccabhattikā - PTS. 
2 nisīdāpiyāmā ti - Ma, Syā;    5 te - Syā, PTS potthakesu na dissate. 
   nisīdāpeyyāmā ti - PTS, Sī 1, 2.   6 santike - Syā. 
3 kāṇājakena - Syā.    7 tuṇhībhūtā maṅkubhūtā - Ma, Syā, PTS. 
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10. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ 
và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ 
dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được 
như ý.  
 
 

11. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã 
nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy ngồi.” Khi ấy, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chắc hẳn đến giờ 
này bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như 
thế này!” Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” - “Này chị gái, chúng tôi 
là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ.” - “Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ 
nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua tôi đã được vị gia chủ 
dặn dò rằng: ‘Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày 
mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua.’ Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.”  
 
 

12. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Chắc chắn rằng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián 
với vị gia chủ!” Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được 
như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rồi ngồi xuống ôm 
đầu gối bằng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, rút 
vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 
 
 

13. Khi ấy, tỳ khưu ni Mettiyā đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được nói như 
thế, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ 
nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Mettiyā đã nói với các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
- “Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không 
nói chuyện với tôi?” - “Này chị gái, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tổn hại.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi làm 
được điều gì?” - “Này chị gái, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 
đức Thế Tôn có thể trục xuất Dabba Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi 
làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 1     Samathakkhandhakaṃ 

 346

14. “Ehi tvaṃ bhagini, yena bhagavā tenupasaṅkama, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ evaṃ vadehi: ‘Idaṃ bhante, nacchannaṃ nappatirūpaṃ. 
Yāyaṃ bhante disā abhayā anītikā anupaddavā, sāyaṃ disā sabhayā sa-ītikā 
sa-upaddavā. Yato nivātaṃ1 tato pavātaṃ.2 Udakaṃ maññe ādittaṃ. 
Ayyenamhi dabbena mallaputtena dūsitā ’”ti. “Evaṃ ayyā ”ti kho mettiyā 
bhikkhunī mettiyabhummajakānaṃ bhikkhūnaṃ paṭissutvā3 yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā4 mettiyā bhikkhunī bhagavantaṃ 
etadavoca: “Idaṃ bhante, nacchannaṃ nappatirūpaṃ. Yāyaṃ bhante disā 
abhayā anītikā anupaddavā, sāyaṃ disā sabhayā sa-ītikā sa-upaddavā. Yato 
nivātaṃ tato pavātaṃ. Udakaṃ maññe ādittaṃ. Ayyenamhi dabbena 
mallaputtena dūsitā ”ti.  
 
 

15. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ paṭipucchi: 
“Sarasi tvaṃ dabba, evarūpaṃ kattā yathāyaṃ bhikkhunī āhā ”ti? “Yathā 
maṃ bhante bhagavā jānātī ”ti. Dutiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ 
dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca: “Sarasi tvaṃ dabba, evarūpaṃ kattā 
yathāyaṃ bhikkhunī āhā ”ti? “Yathā maṃ bhante bhagavā jānātī ”ti. 
Tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca: 
“Sarasi tvaṃ dabba, evarūpaṃ kattā yathāyaṃ bhikkhunī āhā ”ti? “Yathā 
maṃ bhante bhagavā jānātī ”ti. “Na kho dabba, dabbā evaṃ nibbeṭhenti. 
Sace tayā kataṃ ‘katan ’ti vadehi, sace akataṃ ‘akatan ’ti vadehī ”ti. 
“Yatohaṃ bhante, jāto nābhijānāmi supinantenapi5 methunaṃ dhammaṃ 
patisevitā, pageva jāgaro ”ti. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Tena hi 
bhikkhave, mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsetha. Ime ca bhikkhū anuyuñjathā ”ti. 
Idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.  
 
 

16. Atha kho te bhikkhū mettiyaṃ bhikkhuniṃ nāsesuṃ. Atha kho 
mettiyabhummajakā bhikkhū te bhikkhū etadavocuṃ: “Mā āvuso,6 mettiyaṃ 
bhikkhuniṃ nāsetha. Na sā kiñci aparajjhati. Amhehi sā ussāhitā kupitehi 
anattamanehi cāvanādhippāyehī ”ti. “Kiṃ pana tumhe āvuso, āyasmantaṃ 
dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsethā ”ti? 
“Evamāvuso ”ti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ 
dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsessantī ”ti?  
 
 

17. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave, mettiyabhummajakā bhikkhū dabbaṃ mallaputtaṃ 
amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsentī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā ―pe― bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ 
tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  

                                                   
1 nīvātaṃ - Syā.   3 paṭissuṇitvā - Syā.  5 supinantenāpi - Syā, Sī 2. 
2 savātaṃ - Ma.   4 sā - Syā, PTS na dissate.  6 māvuso - Ma, PTS. 
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14. - “Này chị gái, hãy đến. Cô hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: ‘Bạch ngài, điều này là không đúng đắn, 
không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không 
có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa, 
và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng 
nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.’” - “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi tỳ khưu ni Mettiyā nghe 
theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 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, 
tỳ khưu ni Mettiyā đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức 
Dabba Mallaputta.”  

15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, 
ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này 
đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - 
“Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ 
khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn 
biết mà.” ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với đại đức 
Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm 
việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con 
như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba 
không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ nếu ngươi 
không làm, hãy nói: ‘Không làm.’” - “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra, con 
không thấy mình là kẻ đã thực hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, 
huống gì là tỉnh thức.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, chính vì điều ấy các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu ni Mettiyā và 
hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào trú xá.  

16. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Mettiyā. Khi ấy, các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Mettiyā, cô ta không làm sai 
điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi giục 
cô ta thôi.” - “Này các đại đức, có phải các vị bôi nhọ đại đức Dabba Malla-
putta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” - “Này các đại đức, đúng 
vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―nt― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?”  

17. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta với 
sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng ―(như trên)― Sau 
khi khiển trách, ―(như trên)― ngài đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp 
cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
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18. “Tena hi bhikkhave, saṅgho dabbassa mallaputtassa sativepullap-
pattassa sativinayaṃ detu. Evañca pana bhikkhave dātabbo: Tena 
bhikkhave, dabbena mallaputtena saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Ime maṃ bhante, mettiya-
bhummajakā bhikkhū amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. So ’haṃ 
bhante sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi 
yācitabbo. ―pe― Tatiyampi yācitabbo. ‘Ime maṃ bhante, mettiya-
bhummajakā bhikkhū amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. So ’haṃ 
sativepullappatto tatiyampi bhante saṅghaṃ sativinayaṃ yācāmī ’ti.1  
 

 
19. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante 

saṅgho. Ime mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ 
mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. Āyasmā dabbo 
mallaputto sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho āyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ime mettiyabhummajakā bhikkhū 

āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. 
Āyasmā dabbo mallaputto sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ yācati. 
Saṅgho āyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayaṃ 
deti. Yassāyasmato khamati āyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullap-
pattassa sativinayassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 

 
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ime mettiya-

bhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ amūlikāya 
sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. Āyasmā dabbo mallaputto sativepullappatto 
saṅghaṃ sativinayaṃ yācati. Saṅgho āyasmato dabbassa mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayaṃ deti. Yassāyasmato khamati āyasmato 
dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayassa dānaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dinno saṅghena āyasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 

sativinayo. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  

                                                   
1 sohaṃ bhante sativepullappatto tatiyam pi saṅghaṃ sativinayaṃ yācāmī ti - PTS. 
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18. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ đến Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự 
ghi nhớ.[*] Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, Dabba 
Mallaputta 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, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka này bôi 
nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ―(như trên)― Nên 
thỉnh cầu đến lần thứ ba. ‘Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka này bôi nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. 
Bạch các ngài, là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ lần thứ ba.’  
 

19. 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. Các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại 
đức Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu 
đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về 
giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức 
Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba 
Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ 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. Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka này bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về 
sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho đại đức 
Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
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Pañcimāni bhikkhave, dhammikāni sativinayassa dānāni: Suddho hoti 
bhikkhu anāpattiko, anuvadanti ca naṃ, yācati ca, tassa saṅgho sativinayaṃ 
deti, dhammena samaggena.1 Imāni kho bhikkhave, pañca dhammikāni 
sativinayassa dānānī ”ti.*  
 
 

Sativinayo niṭṭhito.  
 

--ooOoo-- 
 

3. AMŪḶHAVINAYO  
  

1. Tena kho pana samayena gaggo bhikkhu ummattako hoti cittavipari-
yāsakato. Tena ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇaṃ 
ajjhāciṇṇaṃ hoti bhāsitaparikantaṃ.2 Bhikkhū gaggaṃ bhikkhuṃ 
ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti: 
“Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ”ti? So evaṃ vadeti: “Ahaṃ kho 
āvuso, ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato. Tena me ummattakena 
cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. 
Nāhantaṃ sarāmi. Mūḷhena me etaṃ katan ”ti. Evampi naṃ vuccamānā 
codenteva: “Saratāyasmā evarūpaṃ āpattiṃ āpajjitā ”ti.  
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhū gaggaṃ bhikkhuṃ ummattakena cittavipariyāsa-
katena ajjhāciṇṇena āpattiyā codessanti: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ 
āpajjitā ’ti.3 So evaṃ vadeti: ‘Ahaṃ kho āvuso, ummattako ahosiṃ citta-
vipariyāsakato. Tena me ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Nāhantaṃ sarāmi. Mūḷhena 
me etaṃ katan ’ti. Evampi taṃ vuccamānā codenteva: ‘Saratāyasmā 
evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’”ti. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ”Saccaṃ kira bhikkhave, ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavā: ―pe― Vigarahitvā ―pe― dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi:  
 

3. Tena hi bhikkhave, saṅgho gaggassa bhikkhuno amūḷhassa amūḷha-
vinayaṃ detu. Evañca pana bhikkhave dātabbo: Tena bhikkhave, gaggena 
bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ 
paggahetvā evamassa vacanīyo: “Ahaṃ bhante, ummattako ahosiṃ 
cittavipariyāsakato. Tena me ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Maṃ bhikkhū4 ummattakena 
cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ 
āpattiṃ āpajjitā ’ti. Tyāhaṃ evaṃ vadāmi:  
                                                   
1 samaggo - PTS.  
* “Ettha suddhassa anāpattikassa dānaṃ ekaṃ, anuvaditassa ekaṃ, yācitassa ekaṃ, 
saṅghena dānaṃ ekaṃ, dhammena samaggadānaṃ ekanti evaṃ pañca. Etāni pana ekena 
aṅgavasena na labhanti. Tasmā desanāmattamevetaṃ” - Samantapāsādikā. 
2 bhāsitaparikkantaṃ - Ma, Syā, evaṃ sabbattha. 
3 āpajjitvā tipi pāṭho - Aṭṭhakathā.   4 taṃ maṃ bhikkhū - PTS. 
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Này các tỳ khưu, đây là năm sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ: Vị tỳ khưu được trong sạch không có phạm tội, các vị (khác) 
vu cáo vị ấy, vị ấy thỉnh cầu, hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ đến vị ấy đúng Pháp, với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm 
sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.”  
 

Dứt cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  
 

--ooOoo--  
 

3. HÀNH XỬ LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CUỒNG:  
 

1. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Gagga bị điên và bị thay đổi tâm tính. Nhiều 
việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi 
vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga 
với tội đã được thực hiện (bởi vị ấy) khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: - “Vị đại 
đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này không?” Vị ấy nói như vầy: - 
“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.” Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: - “Vị đại đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này 
không?”  
 

2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại khiển trách tỳ khưu Gagga với tội 
đã được thực hiện khi vị ấy bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã 
bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên 
cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: ‘Vị đại 
đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ―(như 
trên)― ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 

3. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Gagga 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, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-
môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị 
điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Tôi nói với các vị ấy như vầy:  




