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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghena āpattiyā 
appaṭikamme ukkhepanīkammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, 
netthāraṃ vattati. Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭi-
kamme ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati 
channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi.  

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ channo bhikkhu saṅghena āpattiyā appaṭi-
kamme ukkhepanīkammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ 
vattati. Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ 
yācati. Saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīya-
kammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati channassa bhikkhuno 
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

 
Paṭippassaddhaṃ saṅghena channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme 

ukkhepanīyakammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ”ti.  
 
 

Āpattiyā appaṭikamme  
ukkhepanīyakammaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.  

 
--ooOoo-- 

 
 

7. PĀPIKĀYA DIṬṬHIYĀ APPAṬINISSAGGE 
UKKHEPANĪYAKAMMAṂ  

 
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati, jetavane anātha-

piṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena ariṭṭhassa nāma bhikkhuno 
gaddhabādhipubbassa1 evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti: 
“Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā ye ’me antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti.  
 
 

2. Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū: “Ariṭṭhassa nāma kira bhikkhuno 
gaddhabādhipubbassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: 
‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā ye ’me antarāyikā 
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti.  

                                                   
1 gandhabādhipubbassa - Syā. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa 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. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ 
khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ 
khưu Channa 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. 
Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu 
Channa. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên.  
 
 

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa đã 
được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 
 

Dứt hành sự án treo  
về việc không sửa chữa lỗi là thứ sáu. 

 
--ooOoo-- 

 
 

7. HÀNH SỰ ÁN TREO  
VỀ VIỆC KHÔNG TỪ BỎ TÀ KIẾN ÁC:  

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của 

ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Ariṭṭha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.”  
 
 

2. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe rằng: - “Nghe nói tỳ khưu tên Ariṭṭha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như 
ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho 
người thực hành.’”  
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3. Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo, 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhi-
pubbaṃ etadavocuṃ:  
 
 

“Saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: Yathā yeme 
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti?  
 
 

“Evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: 
Yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ”ti.  
 
 

4. “Mā āvuso ariṭṭha evaṃ avaca. Mā bhagavantaṃ abbhācikkhi. Na hi 
sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ. Na hi bhagavā evaṃ vadeyya. Aneka-
pariyāyena āvuso antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca 
pana te paṭisevato antarāyāya.  
 
 

Appassādā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā,1 ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 
 

Aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, 
ādīnavo ettha bhiyyo.  
 
 

Maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, 
ādīnavo ettha bhiyyo.  
 
 

Tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 
 

Aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, 
ādīnavo ettha bhiyyo.  
 
 

Supiṇakūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 
 

Yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  

                                                   
1 bahupāyāsā - Ma. 
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3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây 
là người huấn luyện chim ưng điều này:  
 
 

- “Này đại đức Ariṭṭha, nghe nói đại đức đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?”  
 
 

- “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”  
 
 

4. - “Này đại đức Ariṭṭha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế 
Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không 
có nói như thế. Này đại đức Ariṭṭha, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.  
 
 

Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
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Rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, 
ādīnavo ettha bhiyyo.  

 
Asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 

ettha bhiyyo.  

 
Sattisūlūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 

ettha bhiyyo.  

 
Sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 

ettha bhiyyo ”ti.  

 
5. Evampi kho ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo tehi bhikkhūhi 

vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmassa1 
abhinivissa voharati: “Evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ 
desitaṃ ājānāmi: Yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te 
paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ”ti.  

 
Yato ca kho te bhikkhū2 nāsakkhiṃsu ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhi-

pubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ. Atha kho te bhikkhū yena 
bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
6. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-

saṅghaṃ sannipātāpetvā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ 
paṭipucchi: “Saccaṃ kira te ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: Yathā ye ’me 
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’”ti?  

 
“Evaṃ byā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: 

Yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ 
antarāyāyā ”ti.  

 
“Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ 

ājānāsi? Nanu mayā moghapurisa anekapariyāyena antarāyikā dhammā 
antarāyikā vuttā, alañca pana te paṭisevato antarāyāya.  

 
7. Appassādā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 

bhiyyo.  
 

                                                   
1 parāmāsā - Ma.      2 yato kho te bhikkhū - PTS. 
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Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  

 
Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ 

đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  

 
Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ 

đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  

 
Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ 

đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.”  

 
5. Khi được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là 

người huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác 
ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.”  

 
Bởi vì các vị tỳ khưu ấy không thể giúp cho tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là 

người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy, sau đó, các vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 

chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng: - “Này Ariṭṭha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự 
chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?”  

 
- “Bạch ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế 

Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”  

 
- “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 

thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành hay sao?  

 
7. Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, 

nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
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Aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 

Maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 

Tiṇukkūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 

Aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 

Sūpiṇakūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 

Yācitakūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 

Rukkhaphalūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo 
ettha bhiyyo.  
 

Asisūnūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 

Sattisūlūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 

Sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā bahūpāyāsā, ādīnavo ettha 
bhiyyo.  
 
 

8. Atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā duggahitena1 amhe ca2 
abbhācikkhasi, attānañca khaṇasi, bahuñca apuññaṃ pasavasi. Taṃ hi te 
moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi:  
 

“Tena hi bhikkhave, saṅgho ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karotu asambhogaṃ 
saṅghena.  
 

Evañca pana bhikkhave, kātabbaṃ: Paṭhamaṃ ariṭṭho bhikkhu 
gaddhabādhipubbo codetabbo.3 Codetvā sāretabbo. Sāretvā āpatti 
āropetabbā. Āpattiṃ āropetvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  

                                                   
1 duggahitena diṭṭhigatena - Syā. 
2 amhe ceva - Ma, Syā, PTS.    3 ariṭṭho bhikkhu codetabbo - Ma, PTS.  
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Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
 

 Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 

Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.  
 
 

8. Này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự sai lạc 
của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều 
bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, chính điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng.  
 
 

Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Ariṭṭha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng cần được quở trách; sau khi quở 
trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định 
tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
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9. “Suṇātu me bhante saṅgho. Ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhi-
pubbassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā 
dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: Yathā ye ’me antarāyikā dhammā vuttā 
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’ti. So taṃ diṭṭhaṃ nappaṭi-
nissajjati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho ariṭṭhassa bhikkhuno 
gaddhabādhipubbassa pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ kareyya, asambhogaṃ saṅghena. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa 
evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā dham-
maṃ desitaṃ ājānāmi: Yathā ye ’me antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te 
paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’ti. So taṃ diṭṭhaṃ nappaṭinissajjati. Saṅgho 
ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa pāpikāya diṭṭhiyā appaṭi-
nissagge ukkhepanīyakammaṃ karoti asambhogaṃ saṅghena. Yassāyasmato 
khamati ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa karaṇaṃ asambhogaṃ saṅghena, 
so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa 
evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ: ‘Tathāhaṃ bhagavatā 
dhammaṃ desitaṃ ājānāmi: Yathā ye ’me antarāyikā dhammā vuttā 
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā ’ti. So taṃ diṭṭhiṃ nappaṭi-
nissajjati. Saṅgho ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ karoti asambhogaṃ saṅghena. 
Yassāyasmato khamati ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa karaṇaṃ 
asambhogaṃ saṅghena, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Kataṃ saṅghena ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ asambhogaṃ saṅghena. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

10. Āvāsaparamparañca bhikkhave, saṃsatha: “Ariṭṭho bhikkhu 
gaddhabādhipubbo saṅghena1 pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammakato asambhogaṃ saṅghenā ”ti.  
 

***** 

                                                   
1 saṅghena - PTS potthake na dissate. 
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9. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Ariṭṭha này, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời 
đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Ariṭṭha này, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo 
như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu 
Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Ariṭṭha này trước đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà 
kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả 
năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiến ác ấy. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

10. Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng.”  
 

***** 
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ADHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭi-
nissagge ukkhepanīyakammaṃ adhammakammañ ca1 hoti avinayakammañ 
ca duvūpasantañ ca: Asammukhā kataṃ hoti, apaṭipucchā kataṃ hoti, 
apaṭiññāya kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ adhammakammañ ca hoti avinaya-
kammañ ca duvūpasantañ ca: Anāpattiyā kataṃ hoti, adesanāgāminiyā 
āpattiyā kataṃ hoti, desitāya āpattiyā kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

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

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

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

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Apaṭiññāya kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Anāpattiyā kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

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

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

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

 

                                                   
1 ceva - Syā, evaṃ sabbattha. 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: 
Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và 
đã được giải quyết tồi.  
 

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

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

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

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

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. ―(như trên)―  
 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ―(như trên)―  
 

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

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

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ―(như trên)―  
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11. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Asāretvā kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Āpattiṃ anāropetvā kataṃ 
hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 
 

Adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

DHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅghehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭi-
nissagge ukkhepanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca 
suvūpasantañ ca: Sammukhā kataṃ hoti, paṭipucchā kataṃ hoti, paṭiññāya 
kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti vinaya-
kammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiyā kataṃ hoti, desanāgāminiyā āpattiyā 
kataṃ hoti, adesitāya āpattiyā kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Codetvā kataṃ hoti, sāretvā 
kataṃ hoti, āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Sammukhā kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

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

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Paṭiññāya kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Āpattiyā kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
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11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ―(như trên)―  
 

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

Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai pháp.  
 

***** 
 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được 
thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

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

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. ―(như trên)―  
 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ―(như trên)―  
 

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

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

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ―(như trên)―  
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8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Desanāgāminiyā āpattiyā 
kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 
 

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

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

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

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

Dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

ĀKAṄKHAMĀNACHAKKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 
saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya: 
Bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe 
adhikaraṇakārako, bālo hoti avyatto āpattibahulo anapadāno, gihīsaṃsaṭṭho 
viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.  
 
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ kareyya: Adhisīle sīlavipanno hoti, ajjhācāre ācāravipanno hoti, 
atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.  
 
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ kareyya: Buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ 
bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya.  
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8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

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

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

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

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

Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng pháp.  
 

*****  
 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 
 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.  
 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
này.  
 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.  
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4. Tiṇṇaṃ bhikkhave, bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya: Eko bhaṇḍanakārako 
hoti kalahakārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako, 
eko bālo hoti avyatto āpattibahulo anapadāno, eko gihīsaṃsaṭṭho viharati 
ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Imesaṃ kho bhikkhave, tiṇṇaṃ 
bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammaṃ kareyya.  
 
 

5. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya: Eko 
adhisīle sīlavipanno hoti, eko ajjhācāre ācāravipanno hoti, eko atidiṭṭhiyā 
diṭṭhivipanno hoti. Imesaṃ kho bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ 
ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ kareyya.  
 
 

6. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ kareyya: Eko 
buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko 
saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imesaṃ kho bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ 
ākaṅkhamāno saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammaṃ kareyya.  
 

Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakamme 
ākaṅkhamānachakkaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
TECATTĀRĪSAVATTAṂ  

 
1-43. Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakatena 

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

Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakamme 
tecattārīsavattaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 
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4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những 
giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với ba hạng tỳ khưu này.  
 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu 
này.  
 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội 
Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này.  
 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn  
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.  

 

***** 
 

BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ:  
 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, ―(như trên)― đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), 
không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.”  
 

Dứt bốn mươi ba phận sự  
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

 

***** 
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1. Atha kho saṅgho ariṭṭhassa bhikkhuno gaddhabādhipubbassa pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ akāsi asambhogaṃ saṅghena. 
So saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato 
vibbhami.  
 
 

2. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo saṅghena pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato vibbhamissatī ”ti? Atha kho 
te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

3. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭi-
nissagge ukkhepanīyakammakato vibbhamī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 

4. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma so bhikkhave, 
moghapuriso saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammakato vibbhamissati? Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: Tena hi 
bhikkhave, saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ 
paṭippassambhetu.  
 

***** 
 

NAPAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 
 

5. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: 
Upasampādeti, nissayaṃ deti, sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, bhikkhunovādaka-
sammutiṃ sādiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 

6. Aparehi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassam-
bhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, 
tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.  

                                                   
1 vibbhamatī ti - Ma, Syā.  
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị ấy đã hoàn tục.  
 
 

2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác lại hoàn tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn.  
 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đã hoàn tục, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 

4. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, 
vì sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.  
 

***** 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI:  
 
 

5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này.  
 
 
 
 
 

6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 1       Kammakkhandhakaṃ 

 148

7. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: 
Pakatattassa bhikkhuno uposathaṃ ṭhapeti, pavāraṇaṃ ṭhapeti, savaca-
nīyaṃ karoti, anuvādaṃ paṭṭhapeti, okāsaṃ karoti, codeti, sāreti, bhikkhūhi 
sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa 
bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  
 

Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakamme 
na paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

PAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Na 
upasampādeti, na nissayaṃ deti, na sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, na bhikkhuno-
vādakasammutiṃ sādiyati, sammato ’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 
 

2. Aparehi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhe-
tabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepa-
nīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ na āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, tato 
vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ na garahati, kammike na garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 
 

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

Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakamme 
paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với 
vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.  
 
 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi  
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

 
***** 

 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI:  
 

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

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành 
sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này.  
 
 
 

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

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi  
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

 
***** 
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[PAṬIPPASSAMBHANAṂ]  
 

1. Evañca pana bhikkhave, paṭippassambhetabbaṃ: Tena bhikkhave, 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakatena bhikkhunā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ 
bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo:  
 

“Ahaṃ bhante saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīya-
kammakato sammā vattāmi, lomaṃ pātemi, netthāraṃ vattāmi. Pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācāmī 
”ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā.  
 

2. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato sammā vattati, 
lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati. Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīya-kammaṃ paṭippassambheyya. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena pāpikāya 
diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati. Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa 
kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambheti. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
itthannāmo bhikkhu saṅghena pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati. 
Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyassa kammassa 
paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato 
khamati itthannāmassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhepanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhāseyya.  
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge  
ukkhepanīyakammaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.  

 

Kammakkhandhako niṭṭhito paṭhamo.  
 

***** 
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[VIỆC THU HỒI] 
 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
trình với hội chúng như vầy:  
 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

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

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề 
nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)―  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 

Dứt hành sự án treo  
về việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy.  

 

Dứt Chương Hành Sự là thứ nhất. 
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu satta.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Paṇḍulohitakā bhikkhū sayaṃ bhaṇḍanakārakā 
tādise upasaṅkamma ussahiṃsu ca bhaṇḍane.  

 
2.  Anuppannāni jāyanti1 uppannāni ca vaḍḍhare,2 

appicchā pesalā bhikkhū ujjhāyanti parīsato.3  

 
3.  Saddhammaṭṭhitiko buddho sayambhū aggapuggalo 

āṇāpesi tajjanīyakammaṃ sāvatthiyaṃ jino.  

 
4.  Asammukhāpaṭipucchāpaṭiññāya kataṃ ca yaṃ 

anāpatti adesane desitāya kataṃ ca yaṃ.  

 
5.  Acodetvā asāretvā nāropetvā ca yaṃ kataṃ 

asammukhā adhammena vaggena cāpi4 yaṃ kataṃ.  

 
6.  Appaṭipucchā ’dhammena puna vaggena5 yaṃ kataṃ 

appaṭiññāyādhammena vaggena cāpi6 yaṃ kataṃ.  

 
7.  Anāpatti7 adhammena vaggena cāpi8 yaṃ kataṃ 

adesanāgāminiyā adhammavaggameva ca.  

 
8.  Desitāya adhammena vaggenāpi tatheva ca 

acodetvā adhammena vaggenāpi tatheva ca.  

 
9.  Asāretvā adhammena vaggenāpi tatheva ca 

āropetvā adhammena vaggenāpi tatheva ca.  

 
10.  Kaṇhavāranayeneva sukkavāraṃ vijāniyā,9 

saṅgho ākaṅkhamāno ca10 tassa tajjanīyaṃ kare.  

 
11.  Bhaṇḍanaṃ bālo saṃsaṭṭho adhisīle ajjhācāre 

atidiṭṭhivipanno ’ssa11 saṅgho tajjanīyaṃ12 kare.  
 

                                                   
1 anuppannāpi jāyanti - Ma, PTS. 
2 uppannānipi vaḍḍhare - Ma, Syā;    7 anāpattiyā - Syā. 
uppannāpi pavaḍḍhanti - PTS.    8 vaggenāpi ca - Syā. 
3 padassato - Ma; padassako - PTS;    9 sukkavārampi jāniyaṃ - PTS. 
parassato - Sīmu.     10 va - Syā. 
4 vaggenāpi ca - Syā.     11 atidiṭṭhivipannassa - Ma, PTS;  
5 vaggenāpi ca - Syā.         atidiṭṭhiyā vipannassa - Syā. 
6 vaggenāpi ca - Syā.     12 tajjaniyaṃ - Ma, PTS. 
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Trong chương này có bảy sự việc.  
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. Các tỳ khưu thuộc nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là 
những vị thường gây nên các sự xung đột, đã đi đến các vị có sở hành 
tương tợ và ra sức tạo ra các sự xung đột.  
 

2. Các sự xung đột chưa xảy ra thì các vị tạo ra, và đã xảy ra rồi thì làm 
cho tăng trưởng. Các vị tỳ khưu tốt lành, ít ham muốn, phàn nàn. Bậc Pháp 
Chủ, -  
 

3. - đấng duy trì Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, Nhân Vật Tối Cao, 
đấng Chiến Thắng ở thành Sāvatthi ra lệnh làm hành sự khiển trách.  
 

4. Việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiếu sự tra hỏi, với sự 
không thừa nhận, và việc ấy được thực hiện với tội không có vi phạm, 
không sám hối được, đã được sám hối.  
 

5. Việc ấy được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác 
định tội, và việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, không theo Pháp, và 
còn theo phe nhóm nữa.  
 

6. Việc ấy được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo Pháp, và còn theo 
phe nhóm nữa. Và việc ấy còn được thực hiện với sự không thừa nhận, 
không theo Pháp, và còn theo phe nhóm nữa.  
 

7. Và việc ấy còn được thực hiện với tội không có vi phạm, không theo 
Pháp, và còn theo phe nhóm nữa. Và còn với tội đưa đến việc không sám 
hối được, không theo Pháp, và theo phe nhóm nữa.  
 

8. Và tương tợ như thế ấy với tội đã được sám hối, không theo Pháp, 
còn theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa quở trách, không 
theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa.  
 

9. Và tương tợ như thế ấy khi chưa nhắc nhở, không theo Pháp, còn 
theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa xác định, không theo 
Pháp, còn theo phe nhóm nữa.  
 

10. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. Và trong khi mong muốn hội chúng có thể thực hiện việc 
khiển trách đến vị ấy.  
 

11. Sự xung đột, vị ngu si, sống thân cận, vị bị hư hỏng về tăng thượng 
giới, về tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tà kiến cực đoan, hội chúng nên 
thực hiện việc khiển trách.  
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12.  Buddhadhammassa saṅghassa avaṇṇaṃ yo ca bhāsati 
tiṇṇannampi ca bhikkhūnaṃ saṅgho tajjanīyaṃ kare.  

 
13.  Bhaṇḍanakārako eko bālo saṃsagganissito 

adhisīle ajjhācāre tatheva atidiṭṭhiyā.  

 
14.  Buddhadhammassa saṅghassa avaṇṇaṃ yo ca bhāsati 

tajjanīyakammakatassevaṃ sammānuvattanā.  

 
15.  Upasampadānissayā sāmaṇera-upaṭṭhanā,1 

ovādaṃ sammatocāpi2 na kare tajjanīkato.  

 
16.  Nāpajje taṃ ca āpattiṃ tādisaṃ ca tato paraṃ 

kammañ ca kammike cāpi3 garahe na tathāvidho.4  

 
17.  Uposathaṃ pavāraṇaṃ pakatattassa naṭṭhape 

savacaniṃ anuvādo5 okāso codanena ca.  

 
18.  Sāraṇaṃ sampayogañca na kareyya tathāvidho 

upasampadānissayaṃ sāmaṇera-upaṭṭhanaṃ.6  

 
19.  Ovādasammatenāpi pañcaṅgehi na sammati,7 

taṃ cāpajjati āpattiṃ8 tādisiṃ ca9 tato paraṃ.  

 
20.  Kammañ ca kammike cāpi garahanto na sammati.  

uposathaṃ pavāraṇaṃ savacanīyaṃ anuvādo.10  

 
21.  Okāso codanā ceva sāraṇā sampayojanā.  

imehaṭṭhahaṅgehi yo yutto tajjanā nūpasammati.  

 
22.  Kaṇhavāranayeneva sukkavāraṃ vijāniyā.  

bālo āpattibahulo saṃsaṭṭho ’pi ca seyyaso.  

                                                   
1 sāmaṇeraṃ upaṭṭhanā - Ma. 
2 ovādasammatenāpi - Ma, PTS; bhikkhunovādakasammato - Syā.  
3 kammike ceva - Syā.  
4 na garahe tathāvidho - Ma, Syā, PTS. 
5 na savacanīyaṃ anuvādo - Syā; savacani-anuvādo - PTS.  
6 sāmaṇeraṃ upaṭṭhanā - Ma; sāmaṇeraupaṭṭhanā - Syā, PTS. 
7 pañcahaṅgehi sammati - Syā; pañcaaṅgo na sammati - PTS.  
8 taṃ āpajjat’ āpattiñ ca - PTS.  
9 tādisañca - Ma, Syā, PTS. 
10 savacanīyā ca novādo - Ma; savacanīyānuvādo - Syā; savacaniyānuvādo - PTS.  
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12. Và vị nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, thì hội chúng nên 
thực hiện việc khiển trách đối với cả ba vị tỳ khưu này.  
 
 

13. Hạng thường gây nên sự xung đột, ngu si, nương tựa vào sự thân 
cận, về tăng thượng giới, về tăng thượng hạnh, tương tợ như thế ấy về tà 
kiến cực đoan.  
 
 

14. Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, việc thực 
hành phận sự đúng đắn đối với hạng đã được thực hiện hành sự khiển 
trách là như vậy.  
 
 

15. Việc cho tu bậc trên, việc ban phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, 
việc giáo giới, cho dù đã được chỉ định, vị đã được thực hiện hành sự thì 
không nên làm.  
 
 

16. Và tương tợ như thế, không nên phạm lại tội ấy, tội tương tợ như 
vậy, và nghiêm trọng hơn thế, không nên chỉ trích hành sự, và luôn cả các 
vị thực hiện hành sự.  
 
 

17. Đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, lễ 
Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, việc thỉnh ý (để buộc tội), và với 
việc quở trách.  
 
 

18. Việc nhắc nhở, và việc kết bè phái, việc tương tợ như thế là không 
nên làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục vụ của sa 
di, -  
 
 

19. - việc giáo giới, cho dầu đối với vị đã được chỉ định, với năm yếu tố 
thì không được thu hồi. Và vị phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy, và 
nghiêm trọng hơn thế, -  
 
 

20. - vị chỉ trích hành sự và các vị thực hiện hành sự, thì không thu hồi. 
Lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, -  
 
 

21. - việc thỉnh ý (để buộc tội), và luôn cả việc quở trách, việc nhắc nhở, 
việc kết bè phái, vị nào gắn bó với tám điều này, thì không thu hồi.  
 
 

22. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. Vị Seyyasa là ngu si, phạm nhiều tội, và lại còn thân cận.  
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23.  Niyassakammaṃ sambuddho āṇāpesi mahāmuni 
kīṭāgirismiṃ dve bhikkhū assaji ca punabbasu.1  

 
24.  Anācāraṃ ca vividhaṃ ācariṃsu asaññatā 

pabbājanīyaṃ sambuddho kammaṃ sāvatthiyaṃ jino 
macchikāsaṇḍe sudhammo cittassāvāsiko ahu.  

 
25.  Jātivādena khuṃseti sudhammo cittupāsakaṃ 

paṭisāraṇīyaṃ kammaṃ2 āṇāpesi tathāgato.  
 

26.  Kosambiyaṃ channaṃ bhikkhuṃ nicchantāpattiṃ passituṃ 
adassane ukkhipituṃ āṇāpesi jinuttamo.  

 
27.  Channo taṃ yeva āpattiṃ paṭikātuṃ na icchati 

ukkhepanāppaṭikamme āṇāpesi vināyako.  
 

28.  Pāpadiṭṭhi ariṭṭhassa āsi aññāṇanissitā 
diṭṭhiyāppaṭinissagge3 ukkhepaṃ jinabhāsitaṃ.  

 
29.  Niyassakammaṃ pabbājaṃ4 tatheva paṭisāraṇi,5 

adassanāppaṭikamme anissagge ca diṭṭhiyā.  
 

30.  Davānācārūpaghātamicchā-ājīvameva ca 
pabbājanīyakammamhi atirekapadā ime.  

 
31.  Alābhāvaṇṇā dve pañca dve pañcakāti nāmakā,6 

paṭisāraṇīyakammamhi atirekapadā ime.  
 

32.  Tajjanīyaṃ niyassaṃ ca duve kammāpi sādisā7 
pabbājaṃ8 paṭisārīnaṃ atthi padātirittatā.9  

 
33.  Tayo ukkhepanā kammā10 sādisā11 te vibhattito 

tajjanīyanayenāpi sesaṃ kammaṃ vijāniyā ”ti.  

 
Kammakkhandhako niṭṭhito.  

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 assajipunabbasukā - Ma, Syā;    7 duve kammesu sadisaṃ - PTS. 
   assajipunabbasū - PTS.   8 pabbajjā - Ma, Syā;  
2 paṭisāraṇīyakammaṃ - Ma.      pabbājā - PTS.  
3 diṭṭhiappaṭinissagge - Syā, PTS.   9 paṭisārī ca atthi padātirittatā - Ma, PTS;  
4 pabbajaṃ - Ma, Syā.       paṭisāri ca dvaṭṭhaūnārittakā - Syā.  
5 paṭisāraṇī - Ma, Syā.    10 ukkhepanīyakammā - Syā. 
6 dvepañcako ’ti nāmako - PTS.   11 sadisā - Ma, Syā, PTS.  
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23. Đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí, đã ra lệnh làm hành sự chỉ dạy. 
Ở Kīṭāgiri có hai vị tỳ khưu Assaji và Punabbasuka.  
 

24. Họ không thu thúc, và đã thực hành việc sai trái các loại. Bậc Toàn 
Giác, đấng Chiến Thắng, ở thành Sāvatthi (đã cho phép) hành sự xua đuổi. 
Vị Sudhamma ở Macchikāsaṇḍa đã là vị thường trú của (gia chủ) Citta.  
 

25. Vị Sudhamma sỉ vả nam cư sĩ Citta về câu chuyện dòng dõi. Đấng 
Thiện Thệ đã ra lệnh làm hành sự hòa giải.  
 

26. Vị tỳ khưu Channa ở thành Kosambi không muốn nhìn nhận tội. 
Đấng Chiến Thắng tối thượng đã ra lệnh treo tội về việc không nhìn nhận.  
 

27. Channa không muốn sửa chữa chính tội lỗi ấy, vị Lãnh Đạo đã ra 
lệnh làm hành sự án treo về việc không sửa chữa (lỗi).  
 

28. Tà kiến ác, được nương tựa ở sự thiếu trí, đã khởi đến vị Ariṭṭha. 
Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến đã được bậc Chiến Thắng 
giảng giải.  
 

29. Hành sự chỉ dạy, xua đuổi, và hòa giải là tương tợ như thế, về việc 
không nhìn nhận, sửa chữa, và không từ bỏ tà kiến.  
 

30. Việc đùa giỡn, sở hành sai trái, việc làm tổn hại, và nuôi mạng sái 
quấy, các điều phụ trội này là ở hành sự xua đuổi.  
 

31. Mất lợi lộc, chê bai, hai lần năm có tên là ‘hai nhóm năm,’ các điều 
phụ trội này là ở hành sự hòa giải.  
 

32. Việc khiển trách, và việc chỉ dạy, cả hai hành sự ấy là tương tợ. Việc 
xua đuổi, việc hòa giải là có các điều còn lại.  
 

33. Ba hành sự án treo là tương tợ và đã được phân tích. Cũng theo 
phương thức của hành sự khiển trách, các hành sự còn lại được nghiệm 
ra.” 
 

Dứt Chương Hành Sự.  
 

--ooOoo-- 
 
 




