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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
adhammena vaggā.  

 
2. So tamhā āvāsā aññaṃ1 āvāsaṃ gacchati. Tattha2 bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato adhammena 
vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā.  

 
3. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ3 gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā.  

 
4. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ3 gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena vaggā.  

 
5. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ3 gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammapatirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā 
”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena samaggā.  

 
6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 

vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
adhammena samaggā.  

 
7. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha2 bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato adhammena 
samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā.  

 
8. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ3 gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena vaggā.  

                                                   
1 aññampi - Syā.  
2 tatthapi - Ma, Syā.   3 tamhā āvāsā aññampi āvāsaṃ - Syā (evaṃ sabbattha).  
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm.  
 

2. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

3. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

4. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

5. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất.  
 

7. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

8. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
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9. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato dhamma-
patirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena samaggā.  

 
10. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 

vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammena 
vaggā.  

 
12. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha1 bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato dhammena 
vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena vaggā.  

 
13. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammapatirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā 
”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena samaggā.  

 
14. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
15. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 

evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā.  

 
16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti vivādakārako 

kalahakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
dhammapatirūpakena vaggā.  

                                                   
1 tatthapi - Ma, Syā. 
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9. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

10. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

12. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

13. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

14. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

15. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu cũng (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị 
tỳ khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2              Campeyyakkhandhakaṃ 

 286

17. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha1 bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato dhamma-
patirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena samaggā.  
 

18. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  
 

19. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā.  
 

20. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā.  
 

21. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhamma-
patirūpakena samaggā.  
 

22. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha1 bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato dhamma-
patirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  
 

23. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā.  
 

24. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammena vaggā.  
 

25. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa tajjanīyakammaṃ karonti dhammapatirūpakena vaggā.  

                                                   
1 tatthapi - Ma, Syā. 
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17. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  

18. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  

19. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  

20. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  

21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  

22. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  

23. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  

24. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  

25. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
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26. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bālo hoti avyatto āpattibahulo 
anapadāno gihīhi saṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Tatra 
ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu bālo avyatto 
āpattibahulo anapadāno gihīhi saṃsaṭṭho viharati ananulomikehi 
gihīsaṃsaggehi. Handassa mayaṃ niyassakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
niyassakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
27. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha1 bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena niyassakammakato adhammena 
vaggehi. Handassa mayaṃ niyassakammaṃ karomā ”ti. Te tassa niyassa-
kammaṃ karonti adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Yathā 
heṭṭhā tathā cakkaṃ kātabbaṃ.*  

 
28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladūsako hoti pāpasamācāro. Tatra 

ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu kuladūsako pāpa-
samācāro. Handassa mayaṃ pabbājanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
pabbājanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
29. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ pabbājanīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa pabbājanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā —pe— dhammena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.*  

 
30. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihī akkosati paribhāsati. Tatra ce 

bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu gihī akkosati paribhāsati. 
Handassa mayaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa paṭisāraṇīya-
kammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
31. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ karomā ”ti. Te 
tassa paṭisāraṇīyakammaṃ karonti adhammena samaggā —pe— dhammena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.*  

 
32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ 

passituṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passituṃ. Handassa mayaṃ āpattiyā 
adassane ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

                                                   
1 tatthapi - Ma, Syā.      * upagganthe vitthāritaṃ. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2       Chương Campā 

 289

26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

27. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ấy - sai Pháp 
có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên tương tợ phần dưới].  
 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia đình 
và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện 
hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

29. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi phe nhóm sai Pháp, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

30. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm.  
 

31. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

32. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
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33. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane ukkhepanīya-
kammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā adassane ukkhepanīya-
kammaṃ karonti adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ 
kātabbaṃ.  

 
34. Idha na bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ 

paṭikātuṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ. Handassa mayaṃ āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
35. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā —pe— 
dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhamma-
patirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  

 
36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ 

paṭinissajituṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu 
na icchati pāpikaṃ diṭṭhiṃ paṭinissajituṃ. Handassa mayaṃ pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  

 
37. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 

hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena samaggā 
—pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  

 
38. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 

vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  

 
39. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 

tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
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33. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

34. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm.  
 

35. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy 
sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

37. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

38. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.  
 

39. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
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40. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā.  

41. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā.  

42. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
dhammapatirūpakena vaggā.  

43. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammatirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā.  

44. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  

45. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena samaggā.  

46. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā.  

47. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
dhammapatirūpakena vaggā.  

48. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā.  

49. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso, bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūkena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
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40. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất.  

41. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm.  

42. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  

43. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  

44. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.  

45. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  

46. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm.  

47. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  

48. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  

49. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
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50. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

51. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu 
tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā.  
 

52. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
dhammapatirūpakena vaggā.  
 

53. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena vaggehi. Handasasa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā.  
 

54. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
 

55. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā.  
 

56. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

57. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena vaggā.  
 

58. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena vaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā.  
 

59. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
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50. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.  
 

51. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

52. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

53. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

54. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

55. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.  
 

57. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

58. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

59. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
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60. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā.  

61. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā.  

62. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  

63. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā.  

64. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammapatirūpakena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  

65. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā.  

66. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena samaggehi. Handassa mayaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā.  

67. So tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tatthapi bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena tajjanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ dhammena vaggehi. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
dhammapatirūpakena vaggā.  

68. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena niyassakammakato1 sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, niyassassa2 kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  

69. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
niyassakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
niyassassa kammassa2 paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
niyassakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa niyassakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  

                                                   
1 nissayakammaṃ kato - PTS.      2 nissayassa - PTS. 
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60. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

61. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.  
 

63. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

64. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

65. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

66. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

67. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

68. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy.  
 

69. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
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70. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena niyassakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ niyassakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa niyassakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  
 

71. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, pabbājanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

72. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa pabbājanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
 

73. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena pabbājanīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ pabbājanīya-
kammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa pabbājanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ 
kātabbaṃ.  
 

74. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, paṭisāraṇīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

75. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
paṭisāraṇīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa paṭisāraṇīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
 

76. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena paṭisāraṇīyakammaṃ 
paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa mayaṃ paṭisāraṇīya-
kammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa paṭisāraṇīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ 
kātabbaṃ.  
 

77. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
āpattiyā adassane ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

78. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, āpattiyā adassane ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
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70. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp có sự 
hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  

71. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi.  

72. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua 
đuổi, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  

73. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự xua đuổi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  

74. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải.  

75. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  

76. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  

77. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội.  

78. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm.  
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79. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa 
mayaṃ āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te 
tassa āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  
 

80. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

81. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ āpattiyā appaṭikamme ukkhepa-
nīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
 

82. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassaddhiṃ adhammena vaggehi. Handassa 
mayaṃ āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. 
Te tassa āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  
 

83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa 
kammassa paṭippassaddhiṃ yācati.  
 

84. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu 
saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhemā 
”ti. Te tassa pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā.  
 

85. So tamhā āvāsā aññaṃ āvāsaṃ gacchati. Tattha bhikkhūnaṃ evaṃ 
hoti: “Imassa kho āvuso bhikkhuno saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassaddhiṃ adhammena 
vaggehi. Handassa mayaṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena samaggā —pe— 
dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena samaggā. Cakkaṃ kātabbaṃ.  
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79. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai 
Pháp sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm 
―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

80. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi.  
 

81. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm.  
 

82. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
 

83. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác.  
 

84. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu 
này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị này.” Các 
vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm.  
 

 85. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên].  
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86. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ 
evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu bhaṇḍanakārako —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārako. Handassa mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
tajjanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā.  
 

87. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, 
akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti.  
 

88. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Adhammena 
vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino.  
 

89. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso 
bhikkhu bhaṇḍanakārako —pe— saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
adhammena samaggā.  
 

90. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, 
akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti.  
 

91. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Adhammena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino.  
 

92. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso 
bhikkhū bhaṇḍanakārako —pe— saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
dhammena vaggā.  
 

93. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, 
akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti.  
 

94. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammena 
vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino.  
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86. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng 
ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm.  
 

87. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.”  
 

88. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
 

89. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất.  
 

90. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.”  
 

91. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
 

92. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

93. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.”  
 

94. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường 
hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
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95. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso 
bhikkhu bhaṇḍanakārako —pe— saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
dhammapatirūpakena vaggā.  
 

96. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, 
akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti.  
 

97. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
vaggakamman ”ti,1 ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino.  
 

98. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhaṇḍanakārako hoti —pe— saṅghe 
adhikaraṇakārako. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso 
bhikkhu bhaṇḍanakārako —pe— saṅghe adhikaraṇakārako. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ karonti 
dhammapatirūpakena samaggā.  
 

99. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, 
adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, 
akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti.  
 

100. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapati-
rūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ 
kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhū dhammavādino.  
 

101. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bālo hoti avyatto āpattibahulo 
anapadāno gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Tatra ce 
bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu bālo avyatto āpattibahulo 
anapadāno gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Handassa 
mayaṃ niyassakammaṃ karomā ”ti. Te tassa niyassakammaṃ karonti 
adhammena vaggā —pe— adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —
pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. 
Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, adhammena 
samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te 
bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna 
kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā 
saṅkhittā.  

                                                   
1 samaggakamman ti - Ma, Tovi, Manupa. 
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95. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

96. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.”  
 

97. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
 

98. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

99. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.”  
 

100. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
 

101. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ―nt― sai Pháp có sự hợp nhất ―nt― đúng 
Pháp theo phe nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―nt― có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
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102. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladūsako hoti pāpasamācāro. Tatra 
ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu kuladūsako 
pāpasamācāro. Handassa mayaṃ pabbājanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa 
pabbājanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā —pe— adhammena 
samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena 
vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 

 
103. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihī akkosati paribhāsati. Tatra ce 

bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu gihī akkosati paribhāsati. 
Handassa mayaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa paṭisāraṇīya-
kammaṃ karonti adhammena vaggā. —pe— adhammena samaggā —pe— 
dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhamma-
patirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vagga-
kammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 
 

 
104. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ 

passituṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ passituṃ. Handassa mayaṃ āpattiyā 
adassane ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā —pe— adhammena 
samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena 
vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
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102. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia 
đình và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh 
kiểm xấu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị 
ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm 
―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 

103. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mắng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mắng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm ―(như trên)― sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp 
theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi 
rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 

104. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm ―nt― sai Pháp có sự hợp nhất ―nt― đúng Pháp 
theo phe nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―nt― có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
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105. Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ 
paṭikātuṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu 
āpattiṃ āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ. Handassa mayaṃ āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā —pe— 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpa-
kena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna 
kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammapatirūpakena samaggakakamman ”ti, ye ca te bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ 
kamman ”ti, ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 
 

106. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pāpikā diṭṭhiṃ 
paṭinissajjituṃ. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso bhikkhu 
na icchati pāpikā diṭṭhiṃ paṭinissajjituṃ. Handassa mayaṃ pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karomā ”ti. Te tassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karonti adhammena vaggā —
pe— adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapati-
rūpakena vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho 
vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, 
dhammena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dham-
mapatirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 
 

107. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Adhammena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ 
kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhū dhammavādino.  
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105. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ―(như trên)― sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng 
Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 

106. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― 
sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như 
trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 

107. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự phe nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp.  
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108. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Adhammena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ 
kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhū dhammavādino.  
 
 
 

109. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammena vaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ 
kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhū dhammavādino.  
 
 
 

110. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena vaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammapatirūpakena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhū dhammavādino.  
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108. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh 
cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự 
phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp.  

109. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị 
nói đúng Pháp.  

110. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp.  
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111. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā 
vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena tajjanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho 
vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, 
dhammena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ 
kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ 
kamman ”ti, ime tattha bhikkhū dhammavādino.  
 
 
 

 
112. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā 

vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, niyassassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, niyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa 
mayaṃ niyassakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa niyassakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— adhammena samaggā —pe— 
dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhamma-
patirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggak-
ammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ. Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 
 

 
113. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato 

sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, pabbājanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati, pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Handassa mayaṃ pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa 
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā.  
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111. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp.  
 
 

112. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ―(như trên)― sai Pháp có sự hợp nhất ―(như trên)― đúng 
Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 
 

113. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi, vậy chúng ta hãy thu 
hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy 
sai Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― sai Pháp có sự hợp nhất ―(như 
trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp theo 
phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất.  
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Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vaggakammaṃ, adhammena 
samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te 
bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna 
kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā 
saṅkhittā.  
 
 
 

114. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti netthāraṃ vattati, paṭisāraṇīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, 
bhikkhu saṅghena paṭisāraṇīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti 
netthāraṃ vattati, paṭisāraṇīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Handassa mayaṃ paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa 
paṭisāraṇīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañcavārā saṅkhittā.  
 
 
 

115. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena āpattiyā adassane 
ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
āpattiyā adassane ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra 
ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena āpattiyā 
adassane ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ 
vattati, āpattiyā adassane ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ 
yācati. Handassa mayaṃ āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ 
paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— adhammena samaggā —pe— 
dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— dhamma-
patirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena vagga-
kammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
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Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại.  
 

114. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ―nt― sai Pháp có sự hợp nhất ―nt― đúng Pháp theo phe 
nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―nt― hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm 
lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại.  
 

115. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ―nt― sai Pháp có sự hợp nhất 
―nt― đúng Pháp theo phe nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
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116. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso, bhikkhu saṅghena 
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Handassa mayaṃ āpattiyā appaṭikamme ukkhepa-
nīyakammaṃ paṭippassambhemā ”ti. Te tassa āpattiyā appaṭikamme 
ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— 
adhammena samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena 
vaggā —pe— dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: 
“Adhammena vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena 
vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhamma-
patirūpakena samaggakammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, 
puna kātabbaṃ kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Dhammapatirūpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: 
“Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhū dhammavādino. Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 
 
 
 
 

117. Idha pana bhikkhave, bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭi-
nissagge ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ 
vattati, pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: “Ayaṃ kho āvuso 
bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato 
sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Handassa mayaṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ 
paṭippassambhemā ”ti. Te tassa pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepa-
nīyakammaṃ paṭippassambhenti adhammena vaggā —pe— adhammena 
samaggā —pe— dhammena vaggā —pe— dhammapatirūpakena vaggā —pe— 
dhammapatirūpakena samaggā. Tatraṭṭho saṅgho vivadati: “Adhammena 
vaggakammaṃ, adhammena samaggakammaṃ, dhammena vaggakammaṃ, 
dhammapatirūpakena vaggakammaṃ, dhammapatirūpakena samagga-
kammaṃ, akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhū evamāhaṃsu: “Dhammapatirūpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhū evamāhaṃsu: “Akataṃ kammaṃ, 
dukkataṃ kammaṃ, puna kātabbaṃ kamman ”ti, ime tattha bhikkhū 
dhammavādino.1 Ime pañca vārā saṅkhittā.  
 

Campeyyakkhandhako niṭṭhito navamo. 
 

***** 

                                                   
1 dhammavādino ti - Syā, PTS. 
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116. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm ―nt― sai Pháp có sự hợp nhất ―nt― đúng Pháp theo 
phe nhóm ―nt― có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ―nt― có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại.  
 

117. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― sai Pháp có sự hợp 
nhất ―(như trên)― đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm ―(như trên)― có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại.  
 

Dứt chương Campā là thứ chín.  
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthūni chattiṃsa.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Campāyaṃ bhagavā āsi vatthu vāsabhagāmake,  
āgantukānaṃ ussukkaṃ akāsi icchitabbake.1  

 

2.  Pakataññuno ti ñatvā ussukkaṃ na kari tadā,  
ukkhitto na karotī ti sāgamā2 jinasantike.  

 

3.  Adhammena vaggakammaṃ samaggaṃ adhammena ca,  
dhammena vaggakammañca patirūpakena vaggakaṃ.  

 

4.  Patirūpakena samaggaṃ eko ukkhipatekakaṃ,  
eko ca dve sambahule saṅghaṃ ukkhipatekako.  

 

5.  Duvepi sambahulāpi saṅgho saṅghañca ukkhipi,  
sabbaññū pavaro sutvā adhamman ti paṭikkhipi.  

 

6.  Ñattivipannaṃ yaṃ kammaṃ sampuṇṇaṃ anusāvaṇaṃ,  
anusāvaṇavipannaṃ sampuṇṇaṃ ñattiyā ca yaṃ.  

 

7.  Ubhayena vipannañca aññatra dhammameva ca,  
vinā3 satthu paṭikuṭṭhaṃ kuppaṃ aṭṭhānārāhikaṃ.4  

 

8.  Adhammavaggaṃ sāmaggaṃ5 patirūpāni6 ye duve,  
dhammeneva ca sāmaggiṃ anuññāsi tathāgato.  

 

9.  Catuvaggo pañcavaggo dasavaggo ca vīsati,  
paro vīsativaggo ca7 saṅgho pañcavidho tathā.  

 

10.  Ṭhapetvā upasampadaṃ yañca kammaṃ pavāraṇaṃ,  
abbhānakammena saha catuvaggehi kammiko.  

 

11.  Duve kamme ṭhapetvāna majjhadesūpasampadaṃ,  
abbhānaṃ pañcavaggiko sabbakammesu kammiko.  

 

12.  Abbhānekaṃ ṭhapetvāna ye bhikkhū dasavaggikā,8  
sabbakammakaro saṅgho vīso sabbattha kammiko.  

 

13.  Bhikkhunī sikkhamānā ca sāmaṇero sāmaṇerikā,9  
paccakkhātantimavatthu10 ukkhittāpattidassane.  

 

14.  Appaṭikamme diṭṭhiyā paṇḍakatheyyasaṃvāsakaṃ,11  
titthiyatiracchānagataṃ12 mātu ca pitughātakaṃ.13  

 

15.  Arahaṃ bhikkhuṇīdūsiṃ14 bhedakaṃ lohituppādakaṃ,15  
byañjanaṃ nānāsaṃvāsaṃ16 nānāsīmāya iddhiyā.  

 

16.  Yassa saṅgho kare kammaṃ hontete catuvīsati,  
sambuddhena paṭikkhittā17 na hete gaṇapūrakā.  

                                                   
1 icchitabbako - Sīmu.    9  sāmaṇerī - Ma. 
2 agamā - Syā, PTS.     10 paccakkhātantimavatthū - Ma, Syā;  
3 vinayā - Ma; vinayaṃ - Syā.        paccakkhātantimavatthuṃ - PTS.  
4 aṭṭhānārahikaṃ - Ma, PTS;     11 paṇḍako theyyasaṃvāsakaṃ - Ma. 
   aṭṭhānarūpakaṃ - Syā.    12 titthiyā tiracchānagataṃ - Ma. 
5 samaggaṃ - Ma, PTS;     13 mātu pitu ca ghātakaṃ - Ma, Syā, PTS.  
   adhammavaggasamaggaṃ - Syā.  14 bhikkhunīdūsī - Ma. 
6 dhammapatirūpāni - Ma; patirūpena - Syā. 15 lohituppādaṃ - Ma, PTS.  
7 atirekavīsativaggo - Syā.   16 nānāsaṃvāsako - PTS.  
8 dasavaggiko - Avi, Javi.   17 paṭikkhittaṃ - Tovi, Manupa, Avi, Javi. 
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Trong chương này có ba mươi sáu sự kiện. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Campā, câu chuyện làng Vāsabha, vị đã 
thực hiện sự nỗ lực liên quan đến điều mong muốn của các vị vãng lai.  
 

2. Sau khi biết rằng: “Các vị đã biết làm,” từ đó đã không thể hiện sự nỗ 
lực. (Nghĩ rằng): “Vị không làm bị treo tội,” vị ấy đã đi đến gặp đấng Chiến 
Thắng.  
 

3. Hành sự phe nhóm sai Pháp, và hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm.  
 

4. Hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, một vị treo tội mỗi một vị, và một vị 
treo tội hai vị, (treo tội) một số vị, chỉ một vị treo tội cả hội chúng.  
 

5. Hai vị cũng vậy, một số vị cũng thế, và hội chúng treo tội hội chúng. 
Bậc Toàn Tri quý cao sau khi nghe được đã cấm đoán: “Là sai Pháp.”  
 

6. Về hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, và thiếu lời tuyên bố có 
lời đề nghị.  
 

7. Và thiếu cả hai phần, lại còn không thuộc về Pháp, không theo Luật, 
nghịch với bậc Đạo Sư, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì.  
 

8. (Hành sự) sai Pháp phe nhóm, có sự hợp nhất, hai có vẻ đúng pháp, 
và đức Như Lai cho phép về (hành sự) đúng Pháp có sự hợp nhất.  
 

9. Nhóm bốn vị, nhóm năm vị, nhóm mười vị, và hai mươi vị, và nhóm 
hơn hai mươi vị, hội chúng có năm hình thức như thế.  
 

10. Trừ ra sự tu bậc trên, và hành sự Pavāraṇā, cùng với hành sự giải 
tội, là thuộc về hành sự với nhóm bốn vị.  
 

11. Trừ đi hai hành sự là việc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự 
giải tội, còn tất cả hành sự là thuộc về hành sự liên quan đến nhóm năm vị.  
 

12. Trừ ra mỗi sự giải tội, là các tỳ khưu nào thuộc nhóm có mười vị. 
Hội chúng hai mươi vị là nhóm thực hiện tất cả các hành sự, có liên quan 
đến hành sự ở tất cả các nơi.  
 

13. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, vị đã xả bỏ (sự học tập), vị 
phạm tội cực nặng, vị bị án treo về việc không nhận thấy tội.  
 

14. (Vị bị án treo) về việc không sửa chữa (lỗi), về tà kiến, kẻ vô căn, kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu), ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, và cha.  
 

15. (Kẻ giết) A-la-hán, làm nhơ tỳ khưu ni, chia rẽ, làm chảy máu (đức 
Phật), kẻ lưỡng căn, vị thuộc nhóm cộng trú khác, ở ranh giới khác, với 
thần thông.  
 

16. Vị mà hội chúng thực hiện hành sự. Hai mươi bốn việc này là đã bị 
cấm đoán bởi đấng Toàn Giác bởi vì các việc này là không đầy đủ nhóm.  
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17.  Pārivāsikacatuttho parivāsaṃ dadeyya vā,  
mūlā mānattaṃ abbheyya akammaṃ na ca kāraṇaṃ.1  

18.  Mūlā arahamānattā abbhānārahameva ca,  
na kammakārakā2 pañca sambuddhena pakāsitā.  

19.  Bhikkhunī sikkhamānā ca sāmaṇero sāmaṇerikā,  
paccakkhantima ummattā khittavedanadassane.3  

20.  Appaṭikamme diṭṭhiyā paṇḍakā ceva4 byañjanā,  
nānāsaṃvāsikā sīmā vehāsaṃ yassa kamma ca.  

21.  Aṭṭhārasannaṃ etesaṃ5 paṭikkosaṃ na rūhati,  
bhikkhussa pakatattassa rūhati paṭikkosanā.  

22.  Suddhassa dunnissārito bālo hi sunissārito,  
paṇḍako theyyasaṃvāso6 pakkanto tiracchānagato.  

23.  Mātu pitu arahanta dūsako saṅghabhedako,  
lohituppādako ceva ubhatobyañjano ca yo.  

24.  Ekādasannaṃ etesaṃ osāraṇaṃ na yujjati,  
hatthapādaṃ7 tadubhayaṃ kaṇṇanāsaṃ8 tadubhayaṃ.9  

25.  Aṅgulī aḷakaṇḍaraṃ phaṇaṃ khujjo ca vāmano,  
gaṇḍī lakkhaṇakasā ca likhitako ca sīpadī.  

26.  Pāpaparisakāṇo ca10 kuṇī khañjo hatopi ca,  
iriyāpathadubbalo andho mūgo ca bādhiro.11  

27.  Andhamūgo andhabadhiro12 mūgabadhirameva ca,  
andhamūgabadhiro ca dvattiṃsete anūnakā.13  

28.  Tesaṃ osāraṇaṃ hoti sambuddhena pakāsitaṃ,  
daṭṭhabbā paṭikātabbā nissajetā14 na vijjati.  

29.  Tassa ukkhepanā kammā satta honti adhammikā,  
āpannaṃ anuvattantaṃ15 sattetepi16 adhammikā.  

30.  Āpannaṃ nānuvattantaṃ17 satta kammā sudhammikā,18  
sammukhā paṭipucchā ca paṭiññāya ca kāraṇā.19  

31.  Sati amūḷhapāpikā tajjanīyaniyassena ca,  
pabbājanīya paṭisāro20 ukkhepaparivāsa ca.  

32.  Mūlamānatta abbhānā tatheva upasampadā,  
aññaṃ kareyya aññassa soḷasete adhammikā.  

33.  Taṃ taṃ kareyya taṃ tassa soḷasete sudhammikā,  
paccāropeyya aññamaññaṃ21 soḷasete adhammikā.  

34.  Dve dve tammūlakantassa22 tepi soḷasadhammikā,  
ekekamūlakaṃ cakkaṃ adhammanti jino bravī.  

                                                   
1 karaṇaṃ - Ma, Syā, PTS, Tovi.  13 andhamūga-badhiro ca mūgabadhiraṃ eva ca  
2 akammakāraṇā - Syā, Sīmu, Avi, Javi.  andhabadhiramūgo ca dvattiṃs’ ete anūnakā- PTS. 
3 khittāvedanadassane - Ma, Tovi.   14 nissajjetaṃ - PTS, Tovi, Avi, Javi. 
4 paṇḍakāpi ca - Ma, PTS.     15 anuvattanti - Syā.  
5 sattavīsānametesaṃ - Syā.     16 satta tepi - Ma, Syā, PTS.  
6 theyyasaṃvāsaṃ - PTS.    17 nānuvattanti - Syā. 
7 hatthapādā - Syā, PTS; hatthāpādā - Tovi, Manupa. 18 sattakammesu dhammikā - PTS. 
8 kaṇṇanāsā - Syā, PTS.     19 kārakā - Syā, PTS.  
9 tadubhayā - PTS.     20 pabbājanīyapaṭisārā - Syā.   
10 hatthāpādā - Ma, Tovi.    21 aññaññaṃ - Ma;  
11 badhiro - Ma, PTS, Javi, Avi. Manupa, Tovi.      aññoññaṃ - Syā; aññañño - PTS. 
12 andhamūgandhabadhiro - Ma, Manupa, Tovi.  22 dve dve mūlā katā tassa - Syā. 
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17. Hoặc là vị đang chịu hình phạt pārivāsa là vị thứ tư mà ban cho hình 
phạt pārivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, hình phạt mānatta, sự giải 
tội, thì không phải là hành sự, và không phải là việc làm.  
 

18. Vị xứng đáng sự đưa về lại (hình phạt) ban đầu, hình phạt mānatta, 
và luôn cả vị xứng đáng sự giải tội, không thể là những vị thực hiện hành 
sự, năm hạng đã được bậc Toàn Giác giảng giải.  
 

19. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni, vị đã xả bỏ (điều học), vị 
phạm tội cực nặng, vị bị điên, bị loạn trí, bị thọ khổ hành hạ, không nhìn 
nhận tội.  
 

20. Vị không sửa chữa (lỗi), về tà kiến, kẻ vô căn, luôn cả kẻ lưỡng căn, 
vị thuộc nhóm cộng trú khác, về ranh giới, ở không trung, và hành sự là 
của vị này.  
 

21. Sự phản đối của mười tám hạng người này là không có giá trị, sự 
phản đối của vị tỳ khưu trong sạch là có giá trị.  
 

22. Đối với vị trong sạch, là đã bị mời ra sai, còn vị ngu si là đã được 
mời ra đúng. Kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), kẻ đi theo ngoại 
đạo, thú vật.  
 

23. Kẻ giết mẹ, cha, A-la-hán, kẻ làm ô uế, chia rẽ hội chúng, và luôn cả 
kẻ làm chảy máu (đức Phật), và kẻ nào là lưỡng căn.  
 

24. Mười một hạng người này không đáng sự nhận vào. (Kẻ có) cánh 
tay, bàn chân, hoặc cả hai, lỗ tai, lỗ mũi, hoặc cả hai (bị đứt).  
 

25. Kẻ có ngón tay, móng, và gân, tay liền ngón, gù lưng, và lùn tịt, có 
bướu cổ, bị đóng dấu, roi vọt, kẻ bị cáo thị tầm nã, và kẻ có chân bị phù.  
 

26. Kẻ có bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thể, bị chột mắt, và tứ chi bị co 
rút, bị què, bị liệt nửa thân, đi khập khiễng, già yếu, bị mù, câm, và điếc.  
 

27. Bị mù và câm, bị mù và điếc, và luôn cả bị câm và điếc, bị mù câm và 
điếc, các trường hợp này là ba mươi hai không thiếu sót.  
 

28. Việc nhận vào của các vị ấy đã được đấng Toàn Giác giảng giải. 
(Tội) cần phải nhìn nhận, cần phải sửa đổi, (tà kiến) cần phải từ bỏ không 
tìm thấy.  
 

29. Các hành sự án treo dành cho vị ấy có bảy trường hợp là sai Pháp. 
Đã vi phạm, rồi chấp nhận, cũng có bảy trường hợp sai Pháp.  
 

30. Đã vi phạm, không chấp nhận, có bảy hành sự hoàn toàn đúng 
Pháp. Có sự hiện diện, có sự tra hỏi, với sự thú nhận là các nguyên nhân.  
 

31. Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, khi không điên cuồng, theo tội, 
khiển trách, và chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo, và hình phạt parivāsa.  
 

32. Việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, hình phạt mānatta, sự giải tội, 
sự tu bậc trên là tương tợ như thế ấy, việc khác lại thực hiện cho tội khác, 
mười sáu trường hợp này là sai Pháp.  
 

33. Việc ấy thì hành xử việc ấy, việc ấy cho vị ấy, mười sáu trường hợp 
này là hoàn toàn đúng Pháp. Nếu thay đổi lại từng điều một thì mười sáu 
trường hợp này là sai Pháp.  
 

34. Theo nguồn gốc ấy từng đôi từng đôi (áp dụng) cho vị ấy, thì chúng 
cũng là mười sáu trường hợp đúng Pháp. Về sự luân phiên theo từng 
nguồn gốc một, đấng Chiến Thắng đã nói: “Là sai Pháp.”  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2              Campeyyakkhandhakaṃ 

 322

35.  Akāsi tajjanīyaṃ kammaṃ saṅgho bhaṇḍanakārake,1  
adhammena vaggakammaṃ aññaṃ āvāsaṃ gañchi so.  

 
36.  Tatthādhammena samaggā tassa tajjanīyaṃ karuṃ,  

aññattha vaggā dhammena tassa tajjanīyaṃ karuṃ.  

 
37.  Patirūpena2 vaggāpi samaggāpi tathā karuṃ,  

adhammena samaggā ca dhammena vaggameva ca.  

 
38.  Patirūpena3 vaggā ca samaggā ca ime padā,  

ekekamūlaṃ katvā cakkaṃ bandhe vicakkhaṇo.  

 
39.  Bālāvyattassa niyassaṃ pabbāje kuladūsakaṃ,  

paṭisāraṇīyaṃ kammaṃ kare akkosakassa ca.  

 
40.  Adassanāppaṭikamme yo ca diṭṭhiṃ na nissaje,  

tesaṃ ukkhepaniyakammaṃ4 satthavāhena bhāsitaṃ.  

 
41.  Uparinayakammānaṃ5 pañhe6 tajjanīyaṃ naye,  

tesaṃyeva anulomaṃ sammā vattati yācito.7  

 
42.  Passaddhiṃ8 tesaṃ kammānaṃ heṭṭhā kammanayena ca,  

tasmiṃ tasmiṃ tu9 kammesu tatraṭṭho ca vivādati.10  

 
43.  Akataṃ dukkatañceva puna kātabbakanti ca,  

kamme passaddhiyā cāpi te bhikkhū dhammavādino.  

 
44.  Vipattibyādhite disvā kammappatte mahāmuni,  

paṭippassaddhimakkhāsi sallakattova osadhan ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 bhaṇḍanakārako - Ma, Syā, PTS.  6 pañño - Ma, PTS.  
2 paṭirūpakena - Syā, PTS.    7 sammā vattati yācati - Syā;  
3 paṭirūpakena - Ma, Syā, PTS.      sammāvattantayācite - PTS, Manupa. 
4 ukkhepanaṃ kammaṃ - Syā, Sīmu.  8 passaddhi - Ma, PTS, Avi, Tovi.  
5 upavinayakammānaṃ - Syā;    9 tasmiṃ tasmiṃ hi - Syā. 
   ukkhepaniyakammānaṃ - PTS.  10 vivadati - Ma, PTS. 
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35. Hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách cho vị gây nên các sự 
xung đột, là hành sự phe nhóm sai Pháp nên vị ấy đã đi đến trú xứ khác.  
 

36. Tại đó, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách sai pháp có sự hợp 
nhất đến vị ấy. Ở một nơi khác, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách theo 
phe nhóm đúng Pháp đến vị ấy.  
 

37. Tương tợ, họ đã thực hiện (hành sự) có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm rồi có sự hợp nhất, sai Pháp có sự hợp nhất, và đúng Pháp theo phe 
nhóm nữa.  
 

38. Và có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, và luôn cả các trường 
hợp này có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng nguồn gốc một, vị có 
sự khéo léo có thể buộc thành sự luân phiên.  
 

39. Sự chỉ dạy là dành cho vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, về (hành sự) xua 
đuổi đối với vị làm hư hỏng các gia đình, và thực hiện hành sự hòa giải đến 
vị mắng nhiếc.  
 

40. Về vị không nhìn nhận (tội) và không sửa chữa (lỗi), và vị nào 
không từ bỏ tà kiến, hành sự án treo của các vị ấy đã được giảng giải bởi vị 
Hướng Dẫn đoàn xe.  
 

41. Các câu hỏi về các hành sự hướng dẫn ở phần trên nên áp dụng vào 
hành sự khiển trách. Đối với chính những điều ấy, vị làm bổn phận nghiêm 
chỉnh đúng đắn, đã thỉnh cầu.  
 

42. Sự thu hồi đối với các hành sự ấy và với phần hướng dẫn hành sự ở 
dưới, về các hành sự ở nơi này ở nơi kia, và (hội chúng) ngụ ở nơi đó tranh 
cãi.  
 

43. “Chưa được làm, và luôn cả đã được làm sai, cần phải được làm 
lại,” và cũng trong việc thu hồi hành sự, các tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp.  
 

44. Sau khi nhìn thấy sự hư hỏng, sự khiếm khuyết, (và) sự thành tựu 
hành sự, bậc Đại Hiền Sĩ đã nói về sự thu hồi, ví như nhà phẫu thuật chỉ 
dạy về phương thuốc trị bệnh.”  
 

--ooOoo-- 
 




