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IX. CAMPEYYAKKHANDHAKAṂ 
 

1. Tena kho pana samayena buddho bhagavā campāyaṃ viharati 
gaggarāya pokkharaṇiyā tīre. Tena kho pana samayena kāsīsu janapadesu 
vāsabhagāmo nāma hoti. Tattha kassapagotto nāma bhikkhu āvāsiko hoti 
tantibaddho ussukkaṃ āpanno: “Kinti anāgatā ca pesalā bhikkhū 
āgaccheyyuṃ, āgatā ca pesalā bhikkhū phāsuṃ1 vihareyyuṃ, ayañca āvāso 
vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyā ”ti?  

 
2. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kāsīsu cārikaṃ 

caramānā yena vāsabhagāmo tadavasaruṃ.2 Addasā kho kassapagotto 
bhikkhu te bhikkhū dūratova āgacchante. Disvāna āsanaṃ paññāpesi. 
Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakaṭhalikaṃ upanikkhipi. Paccuggantvā 
pattacīvaraṃ paṭiggahesi. Pānīyena āpucchi. Nāhāne ussukkaṃ akāsi. 
Ussukkampi akāsi yāguyā khādanīye bhattasmiṃ.  

 
3. Atha kho tesaṃ āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhaddako kho 

ayaṃ āvuso, āvāsiko bhikkhu. Nahāne ussukkaṃ karoti. Ussukkampi karoti 
yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. Handa mayaṃ āvuso idheva vāsabhagāme 
nivāsaṃ kappemā ”ti. Atha kho te āgantukā bhikkhū tattheva vāsabhagāme 
nivāsaṃ kappesuṃ.  

 
4. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: “Yo kho imesaṃ 

āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ āgantukakilamatho so paṭippassaddho. Yepime 
gocare appakataññuno, te ’dāni ’me gocare pakataññuno. Dukkaraṃ kho 
pana parakulesu yāvajīvaṃ ussukkaṃ kātuṃ. Viññatti ca manussānaṃ 
amanāpā. Yannūnāhaṃ na ussukkaṃ kareyyaṃ yāguyā khādanīye 
bhattasmin ”ti. So na ussukkaṃ akāsi yāguyā khādanīye bhattasmiṃ.  

 
5. Atha kho tesaṃ āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Pubbe 

khvāyaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu nahāne ussukkaṃ akāsi.3 Ussukkampi 
akāsi3 yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. So dānāyaṃ na ussukaṃ karoti yāguyā 
khādanīye bhattasmiṃ. Duṭṭho dānāyaṃ āvuso, āvāsiko bhikkhu. Handa 
mayaṃ āvuso, āvāsikaṃ bhikkhuṃ4 ukkhipāmā ”ti.  

 
6. Atha kho te āgantukā bhikkhū sannipatitvā kassapagottaṃ bhikkhuṃ 

etadavocuṃ: “Pubbe kho tvaṃ āvuso nahāne ussukkaṃ karosi. Ussukkampi 
karosi yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. Sodāni tvaṃ na ussukkaṃ karosi 
yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, passasetaṃ 
āpattin ”ti. “Natthi me āvuso āpatti yamahaṃ passeyyan ”ti.  

                                                   
1 phāsu - Ma, PTS, Tovi.     3 karoti - Syā.  
2 tadavasariṃsu - Syā.      4 imaṃ āvāsikaṃ bhikkhuṃ - Syā. 
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IX. CHƯƠNG CAMPĀ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Campā ở bờ hồ sen Gaggarā. Vào 
lúc bấy giờ, ở xứ sở Kāsi có ngôi làng tên là Vāsabha. Ở đó có vị tỳ khưu tên 
Kassapagotta là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực (nghĩ 
rằng): “Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, 
các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có 
thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?”  
 

2. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kāsi đã 
đến trú ngụ tại làng Vāsabha. Tỳ khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra đón, đã tiếp rước y 
bát, đã hỏi dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị 
ấy), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa.  
 

3. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc 
định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vāsabha.” Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy 
đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.  
 

4. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc 
đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này 
(trước đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các 
chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho 
những người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người 
hoan hỷ. Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa?” Vị ấy đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.  
 

5. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
trước đây vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn 
đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ 
khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy 
phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.”  
 

6. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này đại đức, trước đây chính đại đức đã thực hiện 
sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng tôi), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về 
vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không 
thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các 
đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.”  
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7. Atha kho te āgantukā bhikkhū kassapagottaṃ bhikkhuṃ āpattiyā 
adassane ukkhipiṃsu. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: 
“Ahaṃ kho etaṃ na jānāmi: āpatti vā esā anāpatti vā, āpanno camhi 
anāpanno vā, ukkhitto camhi anukkhitto vā, dhammikena vā adhammikena 
vā, kuppena vā akuppena vā, ṭhānārahena vā aṭṭhānārahena vā? Yan-
nūnāhaṃ campaṃ gantvā bhagavantaṃ etamatthaṃ puccheyyan ”ti?  

 
8. Atha kho kassapagotto bhikkhu senāsanaṃ saṃsāmetvā patta-

cīvaramādāya yena campā tena pakkāmi. Anupubbena yena campā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi.  

 
9. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi 

bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā kassapagottaṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kacci 
’si1 appakilamathena addhānaṃ āgato? Kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasī ”ti?  

 
10. “Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. Appakilamathena 

cāhaṃ bhante addhānaṃ āgato. Atthi bhante kāsīsu janapadesu vāsabha-
gāmo nāma. Tatthāhaṃ2 āvāsiko tantibaddho ussukkaṃ āpanno: ‘Kinti 
anāgatā ca pesalā bhikkhū āgaccheyyuṃ, āgatā ca pesalā bhikkhū phāsuṃ3 
vihareyyuṃ, ayañca āvāso vuddhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyā ’ti?  

 
11. Atha kho bhante, sambahulā bhikkhū kāsīsu cārikaṃ caramānā yena 

vāsabhagāmo tadavasaruṃ.4 Addasaṃ kho ahaṃ bhante, te bhikkhū 
dūratova āgacchante. Disvāna āsanaṃ paññāpesiṃ. Pādodakaṃ pādapīṭhaṃ 
pādakaṭhalikaṃ upanikkhipiṃ. Paccuggantvā pattacīvaraṃ paṭiggahesiṃ. 
Pānīyena āpucchiṃ. Nahāne ussukkaṃ akāsiṃ. Ussukkampi akāsiṃ yāguyā 
khādanīye bhattasmiṃ.  

 
12. Atha kho tesaṃ bhante, āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 

‘Bhaddako kho ayaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu. Nahāne ussukkaṃ karoti. 
Ussukkampi karoti yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. Handa mayaṃ āvuso 
idheva vāsabhagāme nivāsaṃ kappemā ’ti. Atha kho te bhante, āgantukā 
bhikkhū tattheva vāsabhagāme nivāsaṃ kappesuṃ.  

 
13. Tassa mayhaṃ bhante, etadahosi: ‘Yo kho imesaṃ āgantukānaṃ 

bhikkhūnaṃ āgantukakilamatho so paṭippassaddho. Yepime gocare 
appakataññuno, te ’dāni ’me gocare pakataññuno. Dukkaraṃ kho pana 
parakulesu yāvajīvaṃ ussukkaṃ kātuṃ. Viññatti ca manussānaṃ amanāpā. 
Yannūnāhaṃ na ussukkaṃ kareyyaṃ yāguyā khādanīye bhattasmin ’ti.5 So 
kho ahaṃ bhante, na ussukkaṃ akāsiṃ yāguyā khādanīye bhattasmiṃ.6  

                                                   
1 kacci - Ma, PTS.    3 phāsu - Ma, PTS.          5 bhattasmiṃ - Syā.  
2 tatthāhaṃ bhagavā - Ma, PTS.   4 tadavasariṃsu - Syā.          6 bhattasmin ti - Syā. 
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7. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo vị tỳ khưu 
Kassapagotta về việc không nhìn nhận tội. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã 
khởi ý điều này: “Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay 
không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không 
bị án treo, đúng Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi 
Campā và hỏi đức Thế Tôn về sự việc này?”  
 

8. Sau đó, tỳ khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi 
về phía Campā. Tuần tự, vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
 

9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có 
được tốt đẹp không? Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này 
tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?”  
 

10. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kāsi có 
ngôi làng tên là Vāsabha. Ở đó, con là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, 
đã có sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi 
đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, 
và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, và sự phát triển?’  
 

11. Bạch ngài, sau đó có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ sở 
Kāsi đã đến trú ngụ tại làng Vāsabha. Bạch ngài, con đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, 
dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị ấy), và 
cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn 
nữa.  
 

12. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này 
các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực 
trong việc tắm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp 
xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vāsabha.’ Bạch ngài, sau đó các vị tỳ 
khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.  
 

13. Bạch ngài, khi ấy con đây đã khởi ý điều này: ‘Sự mệt nhọc vì việc đi 
đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này (trước 
đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi 
khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những 
người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người hoan hỷ. 
Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa?’ Bạch ngài, con đây đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.  
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14. Atha kho tesaṃ bhante, āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: ‘Pubbe 
khvāyaṃ āvuso āvāsiko bhikkhu nahāne ussukkaṃ karoti. Ussukkampi 
karoti yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. So ’dānāyaṃ na ussukkaṃ karoti 
yāguyā khādanīye bhattasmiṃ. Duṭṭho ’dānāyaṃ āvuso, āvāsiko bhikkhu. 
Handa mayaṃ āvuso, āvāsikaṃ bhikkhuṃ1 ukkhipāmā ’ti.  
 

15. Atha kho te bhante, āgantukā bhikkhū sannipatitvā maṃ etadavocuṃ: 
‘Pubbe kho tvaṃ āvuso, nahāne ussukkaṃ karosi. Ussukkampi karosi yāguyā 
khādanīye bhattasmiṃ. So ’dāni tvaṃ na ussukkaṃ karosi yāguyā khādanīye 
bhattasmiṃ. Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, passasetaṃ āpattin ’ti. ‘Natthi me 
āvuso āpatti yamahaṃ passeyyan ’ti.  
 

16. Atha kho te bhante, āgantukā bhikkhū maṃ āpattiyā adassane 
ukkhipiṃsu. Tassa mayhaṃ bhante etadahosi: ‘Ahaṃ kho etaṃ na jānāmi: 
āpatti vā esā anāpatti vā, āpanno camhi anāpanno vā, ukkhitto camhi 
anukkhitto vā, dhammikena vā adhammikena vā, kuppena vā akuppena vā, 
ṭhānārahena vā aṭṭhānārahena vā. Yannūnāhaṃ campaṃ gantvā 
bhagavantaṃ etamatthaṃ puccheyyan ’ti. Tatohaṃ bhagavā āgacchāmī ”ti.  
 

17. “Anāpatti esā bhikkhu. Nesā āpatti. Anāpannosi. Nasi āpanno. 
Anukkhittosi. Nasi ukkhitto. Adhammikenāsi kammena ukkhitto kuppena 
aṭṭhānārahena. Gaccha tvaṃ bhikkhu, tattheva vāsabhagāme nivāsaṃ 
kappehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho kassapagotto bhikkhu bhagavato 
paṭissutvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena 
vāsabhagāmo tena pakkāmi.  
 

18. Atha kho tesaṃ āgantukānaṃ bhikkhūnaṃ ahudeva kukkuccaṃ ahu 
vippaṭisāro: “Alābhā vata no, na vata no lābhā, dulladdhaṃ vata no, na vata 
no suladdhaṃ, ye mayaṃ suddhaṃ bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ 
akāraṇe ukkhipimha. Handa mayaṃ āvuso, campaṃ gantvā bhagavato 
santike accayaṃ accayato desemā ”ti.  
 

19. Atha kho te āgantukā bhikkhū senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ 
ādāya yena campā tena pakkamiṃsu. Anupubbena yena campā yena 
bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdiṃsu.  
 

20. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi 
bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā te bhikkhū 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kaccittha2 
appakilamathena addhānaṃ āgatā? Kuto ca tumhe bhikkhave, āgacchathā 
”ti? “Khamanīyaṃ bhagavā. Yāpanīyaṃ bhagavā. Appakilamathena ca 
mayaṃ bhante, addhānaṃ āgatā. Atthi bhante kāsīsu janapadesu vāsabha-
gāmo nāma. Tato mayaṃ bhagavā āgacchāmā ”ti. “Tumhe bhikkhave, 
āvāsikaṃ bhikkhuṃ ukkhipitthā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti. “Kismiṃ bhikkhave, 
vatthusmiṃ kismiṃ3 kāraṇe ”ti? “Avatthusmiṃ bhagavā akāraṇe ”ti.  

                                                   
1 imaṃ āvāsikaṃ bhikkhuṃ - Syā. 
2 kacci - PTS.    3 kismiṃ ti padaṃ Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này 
các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực 
trong việc tắm (của chúng ta) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ 
lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ 
đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy 
chúng ta hãy phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.’  

15. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với 
con điều này: ‘Này đại đức, trước đây đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong 
việc tắm (của chúng tôi) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật 
thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực 
về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này đại đức, đại đức đã 
phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ ‘Này các đại đức, không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’  

16. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo về việc 
không nhìn nhận tội đến con. Bạch ngài, con đây đã khởi ý điều này: ‘Thật sự 
ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm 
tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay 
không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì 
hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campā và hỏi đức Thế Tôn về 
sự việc này?’ Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến.”  

17. - “Này tỳ khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là 
không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi 
không có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, 
không đáng được duy trì. Này tỳ khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định 
cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi vị tỳ khưu 
Kassapagotta nghe theo đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi về làng Vāsabha.  

18. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên 
sự ân hận: “Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta, 
rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt, là việc chúng 
ta đã phạt án treo không có cơ sở không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong 
sạch không có phạm tội. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi Campā và trình 
báo tội lỗi là tội lỗi ở nơi đức Thế Tôn.”  

19. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát 
ra đi về hướng Campā. Theo tuần tự, các vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  

20. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không ? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các tỳ 
khưu, các ngươi từ đâu đi đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế 
Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt 
nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kāsi có ngôi làng tên là Vāsabha. Bạch Thế Tôn, 
chúng con từ nơi đó đi đến.” - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạt án treo vị 
tỳ khưu thường trú có phải không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa phải.” - “Này các 
tỳ khưu, dựa trên cơ sở gì vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2              Campeyyakkhandhakaṃ 

 244

21. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ1 moghapurisā,2 ananu-
lomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi 
nāma tumhe moghapurisā, suddhaṃ bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ 
akāraṇe ukkhipissatha? Netaṃ moghapurisā, appasannānaṃ vā pasādāya —
pe— Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, 
suddho bhikkhu anāpattiko avatthusmiṃ akāraṇe ukkhipitabbo. Yo 
ukkhipeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
22. Atha kho te bhikkhū uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 

bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ: “Accayo no 
bhante, accagamā yathā bāle yathā mūḷhe yathā akusale, ye mayaṃ suddhaṃ 
bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ akāraṇe ukkhipimha. Tesaṃ no bhante 
bhagavā accayaṃ accayato patigaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā ”ti. “Taggha 
tumhe bhikkhave, accayo accagamā yathā bāle yathā mūḷhe yathā akusale, ye 
tumhe suddhaṃ bhikkhuṃ anāpattikaṃ avatthusmiṃ akāraṇe ukkhipittha. 
Yato ca kho tumhe bhikkhave, accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ 
paṭikarotha, taṃ vo mayaṃ patigaṇhāma. Vuddhi hesā bhikkhave, ariyassa 
vinaye yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti, āyatiñca3 
saṃvaraṃ āpajjatī ”ti.  
 

 
23. Tena kho pana samayena campāyaṃ bhikkhū evarūpāni kammāni 

karonti: adhammena vaggakammaṃ karonti, adhammena samaggakammaṃ 
karonti, dhammena vaggakammaṃ karonti, dhammapatirūpakena vagga-
kammaṃ karonti, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ karonti, ekopi 
ekaṃ ukkhipati, ekopi dve ukkhipati, ekopi sambahule ukkhipati, ekopi 
saṅghaṃ ukkhipati, dvepi ekaṃ ukkhipanti, dvepi dve ukkhipanti, dvepi 
sambahule ukkhipanti, dvepi saṅghaṃ ukkhipanti, sambahulāpi ekaṃ 
ukkhipanti, sambahulāpi dve ukkhipanti, sambahulāpi sambahule ukkhi-
panti, sambahulāpi saṅghaṃ ukkhipanti, saṅghopi saṅghaṃ ukkhipati.  
 

 
24. Ye te bhikkhū appicchā —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 

“Kathaṃ hi nāma campāyaṃ bhikkhū evarūpāni kammāni karissanti: 
adhammena vaggakammaṃ karissanti, adhammena samaggakammaṃ 
karissanti, dhammena vaggakammaṃ karissanti, dhammapatirūpakena 
vaggakammaṃ karissanti, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ 
karissanti, ekopi ekaṃ ukkhipissati, ekopi dve ukkhipissati, ekopi sambahule 
ukkhipissati, ekopi saṅghaṃ ukkhipissati, dvepi ekaṃ ukkhipissanti, dvepi 
dve ukkhipissanti, dvepi sambahule ukkhipissanti, dvepi saṅghaṃ 
ukkhipissanti, sambahulāpi ekaṃ ukkhipissanti, sambahulāpi dve 
ukkhipissanti, sambahulāpi sambahule ukkhipissanti, sambahulāpi saṅghaṃ 
ukkhipissanti, saṅghopi saṅghaṃ ukkhipissatī ”ti?  

                                                   
1 ananucchavikaṃ - Ma, Syā.       2 bhikkhave - Syā, PTS. 3 āyatiṃ - Ma, Syā, PTS.  
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21. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, thật 
không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại các ngươi lại phạt 
án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch 
không có phạm tội? Này những 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: - “Này các tỳ khưu, không nên phạt án 
treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không 
có phạm tội; vị nào phạt án treo thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

22. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, quỳ xuống đê đầu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con khiến 
chúng con như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
chúng con đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ 
khưu trong sạch không có phạm tội. Bạch ngài, đối với chúng con đây xin đức 
Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương lai.” - “Này 
các tỳ khưu, đúng như vậy. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy các ngươi khiến các 
ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên các 
ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu 
trong sạch không có phạm tội. Và này các tỳ khưu, chính từ việc đó các ngươi 
đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận 
điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong 
Luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.’”  
 

23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Campā thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng.  
 

24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Campā lại thực hiện các hành sự 
như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự 
hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành 
sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?”  
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25. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, campāyaṃ bhikkhū evarūpāni kammāni karonti: adhammena 
vaggakammaṃ karonti —pe— saṅghopi saṅghaṃ ukkhipatī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti.  
 

26. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ bhikkhave, tesaṃ 
moghapurisānaṃ ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ 
akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, moghapurisā evarūpāni 
kammāni karissanti: adhammena vaggakammaṃ karissanti —pe— saṅghopi 
saṅghaṃ ukkhipissati?  
 

27. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya —pe— Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Adhammena1 ce bhikkhave, 
vaggakammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Adhammena 2 samagga-
kammaṃ akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammena 2 vaggakammaṃ 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammapatirūpakena 2 vaggakammaṃ 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dhammapatirūpakena2 samaggakammaṃ 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Ekopi ekaṃ ukkhipati akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Ekopi dve ukkhipati akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Ekopi 
sambahule ukkhipati akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Ekopi saṅghaṃ ukkhipati 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dvepi ekaṃ ukkhipanti akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Dvepi dve ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dvepi 
sambahule ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dvepi saṅghaṃ 
ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Sambahulāpi ekaṃ ukkhipanti 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Sambahulāpi dve ukkhipanti akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Sambahulāpi sambahule ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Sambahulāpi saṅghaṃ ukkhipanti akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Saṅghopi 
saṅghaṃ ukkhipati akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.  
 

28. Cattārimāni bhikkhave, kammāni: adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhammena 
samaggakammaṃ.  
 

29. Tatra bhikkhave, yamidaṃ3 adhammena vaggakammaṃ, idaṃ 
bhikkhave, kammaṃ adhammattā vaggattā kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ. Na 
bhikkhave, evarūpaṃ kammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā evarūpaṃ kammaṃ 
anuññātaṃ.  
 

30. Tatra bhikkhave, yamidaṃ adhammena samaggakammaṃ, idaṃ 
bhikkhave, kammaṃ adhammattā kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ. Na bhikkhave, 
evarūpaṃ kammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā evarūpaṃ kammaṃ anuññātaṃ.  
 

31. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena vaggakammaṃ, idaṃ 
bhikkhave, kammaṃ vaggattā kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ. Na bhikkhave, 
evarūpaṃ kammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā evarūpaṃ kammaṃ anuññātaṃ.  

                                                   
1 dhammena - Syā.  
2 ce bhikkhave - Syā adhikaṃ.   3 yadidaṃ - Ma, Syā (evaṃ sabbattha).  
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25. 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 ở Campā thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ―nt― hội chúng cũng phạt 
án treo hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 

26. 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. Vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự 
phe nhóm sai Pháp, ―(như trên)― hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?  
 

27. 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 và 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị 
phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt 
án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt 
án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo 
một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo cả 
hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt 
án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện.  
 

28. Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất đúng Pháp.  
 

29. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có 
thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế 
không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép.  
 

30. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này 
các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành 
sự như thế không được ta cho phép.  
 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không 
đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và 
hành sự như thế không được ta cho phép.  
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32. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena samaggakammaṃ, idaṃ 
bhikkhave, kammaṃ dhammattā samaggattā akuppaṃ ṭhānārahaṃ. 
Evarūpaṃ bhikkhave, kammaṃ kātabbaṃ. Evarūpañca mayā kammaṃ 
anuññātaṃ. Tasmātiha bhikkhave, evarūpaṃ kammaṃ karissāma yadidaṃ 
dhammena samaggan ’ti. Evaṃ hi vo bhikkhave, sikkhitabban ”ti.  
 

33. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū evarūpāni kammāni 
karonti: adhammena vaggakammaṃ karonti, adhammena samaggakammaṃ 
karonti, dhammena vaggakammaṃ karonti, dhammapatirūpakena vagga-
kammaṃ karonti, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ karonti, ñatti-
vipannampi kammaṃ karonti anusāvanasampannaṃ, anusāvanavipannam 
pi kammaṃ karonti ñattisampannaṃ, ñattivipannampi anusāvana-
vipannampi kammaṃ karonti, aññatrāpi dhammā kammaṃ karonti, 
aññatrāpi vinayā kammaṃ karonti, aññatrāpi satthusāsanā kammaṃ 
karonti, paṭikuṭṭhakaṭampi1 kammaṃ karonti adhammikaṃ kuppaṃ 
aṭṭhānārahaṃ.  
 

34. Ye te bhikkhū appicchā —pe— te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū evarūpāni kammāni karissanti: 
adhammena vaggakammaṃ karissanti, adhammena samaggakammaṃ 
karissanti, dhammena vaggakammaṃ karissanti, dhammapatirūpakena 
vaggakammaṃ karissanti, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ 
karissanti, ñattivipannampi kammaṃ karissanti anusāvanasampannaṃ, 
anusāvanavipannampi kammaṃ karissanti ñattisampannaṃ, ñattivipannam 
pi anusāvanavipannampi kammaṃ karissanti, aññātrāpi dhammā kammaṃ 
karissanti, aññatrāpi vinayā kammaṃ karissanti, aññatrāpi satthusāsanā 
kammaṃ karissanti, paṭikuṭṭhakaṭampi kammaṃ karissanti adhammikaṃ 
kuppaṃ aṭṭhānārahan ”ti?  
 

35. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, chabbaggiyā bhikkhū evarūpāni kammāni karonti: adhammena 
vaggakammaṃ karonti, —pe— paṭikuṭṭhakaṭampi kammaṃ karonti 
adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahan ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. —pe—  
 

36. Vigarahitvā dhammiṃ kathā katvā bhikkhū āmantesi: “Adhammena 
ce bhikkhave, vaggakammaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Adhammena 2 
samaggakammaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Dhammena 2 vaggakammaṃ 
akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Dhammapatirūpakena 2 vaggakammaṃ 
akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Dhammapatirūpakena 2 samaggakammaṃ 
akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Ñattivipannaṃ ce bhikkhave, kammaṃ 
anusāvanasampannaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Anusāvanavipannaṃ ce 
bhikkhave, kammaṃ ñattisampannaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Ñatti-
vipannaṃ ce bhikkhave, kammaṃ anusāvanavipannaṃ ca akammaṃ, na ca 
karaṇīyaṃ. Aññatrāpi3 dhammā kammaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. 
Aññatrāpi3 vinayā kammaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Aññatrāpi3 
satthusāsanā kammaṃ akammaṃ, na ca karaṇīyaṃ. Paṭikuṭṭhakaṭañce 
bhikkhave, kammaṃ adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ akammaṃ, na ca 
karaṇīyaṃ.”  

                                                   
1 paṭikuṭṭhakatampi - Ma, Syā, PTS (evaṃ sabbattha).  
2 ce bhikkhave - Syā adhikaṃ.    3 aññatrāpi bhikkhave - Syā. 
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32. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng Pháp, có bản chất hợp nhất, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên 
được thực hiện và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó 
ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là ‘có sự hợp nhất đúng 
Pháp.’ Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế.”  

33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện 
hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị 
và thiếu cả lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành 
sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư, 
thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa 
đổi, không đáng được duy trì.  

34. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành 
sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành 
sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực 
hiện hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề 
nghị và thiếu luôn lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện 
hành sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo 
Sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng được duy trì?”  

35. 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 nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ―nt― thực hiện hành 
sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì, có đúng không vậy?” “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―nt―  

36. - Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không nên 
thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là 
hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề 
nghị có lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ 
khưu, nếu hành sự là thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị và 
thiếu luôn lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự 
nghịch với Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch 
với Luật không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời 
dạy của bậc Đạo Sư không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị 
chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy 
trì thì không là hành sự và không nên thực hiện.”  
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37. Chayimāni bhikkhave, kammāni: adhammakammaṃ, vaggakammaṃ, 
samaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, dhammena samaggakammaṃ.  
 

38. Katamañca bhikkhave, adhammakammaṃ? Ñattidutiye ce 
bhikkhave, kamme ekāya ñattiyā kammaṃ karoti, na ca kammavācaṃ 
anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

39. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme dvīhi ñattīhi kammaṃ karoti, na ca 
kammavācaṃ anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

40. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme ekāya kammavācāya kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ.  
 

41. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme dvīhi kammavācāhi kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ.  
 

42. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme ekāya ñattiyā kammaṃ karoti, na 
ca kammavācaṃ anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

43. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme dvīhi ñattīhi kammaṃ karoti, na 
ca kammavācaṃ anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

44. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme tīhi ñattīhi kammaṃ karoti, na ca 
kammavācaṃ anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

45. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme catūhi ñattīhi kammaṃ karoti, na 
ca kammavācaṃ anusāveti, adhammakammaṃ.  
 

46. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme ekāya kammavācāya kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ.  
 

47. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme dvīhi kammavācāhi kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ.  
 

48. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme tīhi kammavācāhi kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ.  
 

49. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme catūhi kammavācāhi kammaṃ 
karoti, na ca ñattiṃ ṭhapeti, adhammakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, 
adhammakammaṃ.  
 

50. Katamañca bhikkhave, vaggakammaṃ? Ñattidutiye ce bhikkhave, 
kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, te anāgatā honti, chandārahānaṃ 
chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, vaggakammaṃ.  
 

51. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, te 
āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā 
paṭikkosanti, vaggakammaṃ.  
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37. Này các tỳ khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự 
phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp.  

38. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các tỳ khưu, ở 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một lời đề 
nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.  

39. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

40. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp.  

41. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

42. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp.  

43. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

44. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

45. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp.  

46. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp.  

47. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

48. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp.  

49. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp.  

50. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi 
tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành 
sự phe nhóm.  

51. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm.  
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52. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, te 
āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā 
paṭikkosanti, vaggakammaṃ.  

 
53. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, 

te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā 
paṭikkosanti, vaggakammaṃ.  

 
54. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, 

te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā 
paṭikkosanti, vaggakammaṃ.  

 
55. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, 

te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā 
paṭikkosanti, vaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, vaggakammaṃ.  

 
56. Katamañca bhikkhave, samaggakammaṃ? Ñattidutiye ce bhikkhave, 

kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā honti, chandārahānaṃ 
chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na paṭikkosanti, samaggakammaṃ.  

 
57. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme yāvatikā bhikkhū kammappattā, 

te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na 
paṭikkosanti, samaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, samaggakammaṃ.  

 
58. Katamañca bhikkhave, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ? 

Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anusāveti, 
pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te anāgatā honti, 
chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ.  

 
59. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ 

anusāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā 
honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, 
dhammapatirūkena vaggakammaṃ.  

 
60. Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ 

anusāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā 
honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ.  

 
61. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ 

anusāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te anāgatā 
honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ.  
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52. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm.  

53. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận 
của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản 
đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.  

54. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm.  

55. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự phe 
nhóm.  

56. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy 
thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành 
sự hợp nhất.  

57. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự 
hợp nhất.  

58. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  

59. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  

60. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  

61. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  
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62. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ 
anusāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā 
honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ.  
 

63. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anu-
sāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā honti, 
chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, dhammapatirūpakena 
vaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, dhammapatirūpakena vagga-
kammaṃ.  
 

64. Katamañca bhikkhave, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ? 
Ñattidutiye ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ anusāveti, 
pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā honti, 
chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na paṭikkosanti, dhammapatirūpakena 
samaggakammaṃ.  
 

65. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ kammavācaṃ 
anusāveti, pacchā ñattiṃ ṭhapeti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā 
honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā na paṭikkosanti, 
dhammapatirūpakena samaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ.  
 

66. Katamañca bhikkhave, dhammena samaggakammaṃ? Ñattidutiye ce 
bhikkhave, kamme paṭhamaṃ ñattiṃ ṭhapeti, pacchā ekāya kammavācāya 
kammaṃ karoti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā honti, 
chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na paṭikkosanti, 
dhammena samaggakammaṃ.  
 

67. Ñatticatutthe ce bhikkhave, kamme paṭhamaṃ ñattiṃ ṭhapeti, pacchā 
tīhi kammavācāhi kammaṃ karoti, yāvatikā bhikkhū kammappattā, te āgatā 
honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na paṭikkosanti, 
dhammena samaggakammaṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, dhammena 
samaggakammaṃ.  
 

68. Pañca saṅghā: catuvaggo bhikkhusaṅgho, pañcavaggo bhikkhu-
saṅgho, dasavaggo bhikkhusaṅgho, vīsativaggo bhikkhusaṅgho, atireka-
vīsativaggo bhikkhusaṅgho.1  
 

69. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ catuvaggo bhikkhusaṅgho, ṭhapetvā tīṇi 
kammāni: upasampadaṃ pavāraṇaṃ abbhānaṃ, dhammena samaggo 
sabbakammesu kammappatto.  
 

70. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ pañcavaggo bhikkhusaṅgho, ṭhapetvā dve 
kammāni: majjhimesu janapadesu upasampadaṃ, abbhānaṃ, dhammena 
samaggo sabbakammesu kammappatto.  

                                                   
1 bhikkhusaṅgho ti - Syā.  
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62. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  
 

63. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây 
được gọi là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.  
 

64. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) 
tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu 
với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị 
cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, 
(như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.  
 

65. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, 
đây được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.  
 

66. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) xác định lời 
đề nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp.  
 

67. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn 
hành sự sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, 
sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện 
diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các tỳ 
khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp.  
 

68. Có năm hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị.  
 

69. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
ba hành sự: tu lên bậc trên, lễ Pavāraṇā, và sự giải tội.  
 

70. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm năm vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
hai hành sự: tu lên bậc trên ở các xứ sở ở trung tâm và sự giải tội.  
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71. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ dasavaggo bhikkhusaṅgho, ṭhapetvā ekaṃ 
kammaṃ: abbhānaṃ, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.  
 

72. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ vīsativaggo bhikkhusaṅgho, dhammena 
samaggo sabbakammesu kammappatto.  
 

73. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ atirekavīsativaggo bhikkhusaṅgho, 
dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.  
 

74. Catuvaggakaraṇaṃ ce bhikkhave, kammaṃ bhikkhunīcatuttho 
kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Catuvaggakaraṇaṃ ce 
bhikkhave, kammaṃ sikkhamānācatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na 
ca karaṇīyaṃ. —pe— Sāmaṇeracatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Sāmaṇerīcatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Sikkhaṃ paccakkhātakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ 
na ca karaṇīyaṃ. Antimavatthuṃ ajjhāpannakacatuttho kammaṃ kareyya, 
akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Āpattiyā adassane ukkhittakacatuttho kammaṃ 
kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Āpattiyā appaṭikamme ukkhittaka-
catuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhittakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ. Paṇḍakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Theyyasaṃvāsakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Titthiyapakkantakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Tiracchānagatacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Mātughātakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Pitughātakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Arahantaghātakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Bhikkhunīdūsakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Saṅghabhedakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Lohituppādakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Ubhatobyañjanakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Nānāsaṃvāsakacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Nānāsīmāyaṭhitacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Iddhiyā vehāse ṭhitacatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. 
Yassa saṅgho kammaṃ karoti, taṃcatuttho kammaṃ kareyya, akammaṃ na 
ca karaṇīyaṃ.1  
 

Catuvaggakaraṇaṃ.  
 

***** 
 

  

                                                   
1 § 74 - asmiṃ chede ―pe― peyyālato paraṃ catuvaggakaraṇaṃ ce bhikkhave, kammaṃ iti 
pativākyaṃ yojetabbaṃ.  
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71. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
một hành sự là sự giải tội.  
 

72. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm hai mươi vị này có 
thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự.  
 

73. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành 
sự.  
 

74. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ 
tư là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ tư 
là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. ―(như trên)― có vị thứ tư là sa di mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là sa di ni mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị đã xả bỏ sự 
học tập mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện 
hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự 
và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự thì 
không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là loài thú mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ 
chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ lưỡng căn mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng trên không 
trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Nếu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là 
vị thứ tư thì không là hành sự và không nên thực hiện.  
 

Công việc của nhóm bốn vị.  
 

***** 




