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Pañcimāni bhikkhave, dhammikāni sativinayassa dānāni: Suddho hoti 
bhikkhu anāpattiko, anuvadanti ca naṃ, yācati ca, tassa saṅgho sativinayaṃ 
deti, dhammena samaggena.1 Imāni kho bhikkhave, pañca dhammikāni 
sativinayassa dānānī ”ti.*  
 
 

Sativinayo niṭṭhito.  
 

--ooOoo-- 
 

3. AMŪḶHAVINAYO  
  

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

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

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

Dứt cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  
 

--ooOoo--  
 

3. HÀNH XỬ LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CUỒNG:  
 

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

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

3. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Gagga ấy nên 
đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: - “Bạch 
các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-
môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị 
điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Tôi nói với các vị ấy như vầy:  
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‘Ahaṃ kho āvuso, ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me 
ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ 
bhāsitaparikantaṃ. Nāhantaṃ sarāmi. Mūḷhena me etaṃ katan ’ti. Evampi 
maṃ vuccamānā codenteva: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So 
’haṃ bhante amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācāmī ”ti.  
 
 

Dutiyampi yācitabbo. ―pe―  
 
 

Tatiyampi yācitabbo. “Ahaṃ bhante, ummattako ahosiṃ cittavipariyāsa-
kato. Tena me ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ 
ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Maṃ bhikkhū ummattakena cittavipari-
yāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ 
āpajjitā ’ti? Tyāhaṃ evaṃ vadāmi: ‘Ahaṃ kho āvuso, ummattako ahosiṃ 
cittavipariyāsakato. Tena me ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Nāhantaṃ sarāmi. Mūḷhena 
me etaṃ katan ’ti. Evampi maṃ vuccamānā codenteva: ‘Saratāyasmā 
evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So ’haṃ bhante amūḷho. Tatiyampi bhante 
saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācāmī ”ti.1  
 
 
 
 

4. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ gaggo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyāsakato. Tena ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Bhikkhū gaggaṃ bhikkhuṃ 
ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti: 
‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Ahaṃ kho āvuso 
ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato. Tena me ummattakena citta-
vipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. 
Nāhaṃ taṃ sarāmi. Mūḷhena me etaṃ katan ’ti. Evampi naṃ vuccamānā 
codenteva. ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So amūḷho saṅghaṃ 
amūḷhavinayaṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho gaggassa 
bhikkhuno amūḷhassa amūḷhavinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ gaggo bhikkhu ummattako ahosi citta-
vipariyāsakato. Tena ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Bhikkhū gaggaṃ bhikkhuṃ 
ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenteva: 
‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So evaṃ vadeti:  

                                                   
1 sohaṃ amūḷho tatiyampi bhante saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācāmī ti - Ma, Syā. 
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‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn khiển 
trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch các 
ngài, giờ không điên cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng.”  
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ―(như trên)― 
 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi 
tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu 
khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: ‘Vị 
đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Tôi nói với các vị ấy như 
vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc 
không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi 
đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã 
được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch 
các ngài, giờ không bị điên cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng lần thứ ba.”  
 
 

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

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực 
hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều 
ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói 
như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như 
thế này không?’ Vị ấy giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến 
tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ 
Vị ấy nói như vầy:  
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‘Ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ 
bhāsitaparikantaṃ. Nāhaṃ taṃ sarāmi. Mūḷhena me etaṃ katan ’ti. Evampi 
naṃ vuccamānā codenteva:1 ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So 
amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācati. Saṅgho gaggassa bhikkhuno 
amūḷhassa amūḷhavinayaṃ deti. Yassāyasmato khamati gaggassa bhikkhuno 
amūḷhassa amūḷhavinayassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 
 

Dinno saṅghena gaggassa bhikkhuno amūḷhassa amūḷhavinayo. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

5. Tīṇimāni bhikkhave, adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni, tīṇi 
dhammikāni.  
 
 

Katamāni tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. Tamenaṃ codeti saṅgho vā 
sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So 
saramāno va evaṃ vadeti: ‘Na kho ahaṃ āvuso sarāmi evarūpiṃ āpattiṃ 
āpajjitā ’ti. Tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ deti. Adhammikaṃ 
amūḷhavinayassa dānaṃ.  
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. Tamenaṃ codeti 
saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ 
āpajjitā ’ti. So saramāno va evaṃ vadeti: ‘Sarāmi kho ahaṃ āvuso yathā 
supinantenā ’ti. Tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ deti. Adhammikaṃ 
amūḷhavinayassa dānaṃ.  
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. Tamenaṃ codeti 
saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ 
āpajjitā ’ti. So anummattako ummattakālayaṃ karoti: ‘Ahampi kho2 evaṃ 
karomi, tumhepi evaṃ karotha, mayhampi etaṃ kappati, tumhākampetaṃ 
kappatī ’ti. Tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ deti. Adhammikaṃ 
amūḷhavinayassa dānaṃ. Imāni tīṇi adhammikāni amūḷhavinayassa dānāni.  

                                                   
1 codenti - Ma, Syā.       2 ahaṃpi - Ma, Syā, PTS.  
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‘Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.’ Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy 
giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi 
không bị điên cuồng 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. ―(như trên)― 

 
Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ 

khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”  
 
 

5. Này các tỳ khưu, đây là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng, ba (sự ban cho) là đúng Pháp.  
 
 

Thế nào là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, 
hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?’ Vị ấy dầu có nhớ, vẫn nói như vầy: ‘Này các 
đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế.’ Hội chúng ban cho cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng là sai Pháp.  
 
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?’ Vị ấy dầu có nhớ, vẫn nói như vầy: ‘Này các đại 
đức, tôi nhớ như là từ giấc mơ vậy.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng là sai Pháp.  
 
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?’ Vị ấy, là vị không bị điên, (giả vờ) hành động 
trên cơ sở bị điên (nói rằng): ‘Tôi cũng làm như thế. Các vị cũng làm như thế. 
Điều ấy cũng được phép đối với tôi. Điều ấy cũng được phép đối với các vị.’ 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là sai Pháp. Đây là ba sự 
ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên cuồng.  
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6. Katamāni tīṇi dhammikāni amūḷhavinayassa dānāni? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyāsakato. Tena ummattakena 
cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ hoti bhāsita-
parikantaṃ. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: 
‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So asaramāno va evaṃ vadeti: 
‘Na kho ahaṃ āvuso sarāmi evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. Tassa saṅgho 
amūḷhavinayaṃ deti. Dhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.  
 
 
 
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyāsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ hoti 
bhāsitaparikantaṃ. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo 
vā: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So asaramāno va evaṃ 
vadeti: ‘Sarāmi kho ahaṃ āvuso yathāsupinantenā ’ti. Tassa saṅgho amūḷha-
vinayaṃ deti. Dhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.  
 
 
 
 

Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyāsakato. Tena 
ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ hoti 
bhāsitaparikantaṃ. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo 
vā: ‘Saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitā ’ti. So ummattako ummatta-
kālayaṃ karoti: ‘Ahampi evaṃ karomi, tumhepi evaṃ karotha. Mayhampi 
etaṃ kappati, tumhākampetaṃ kappatī ’ti. Tassa saṅgho amūḷhavinayaṃ 
deti. Dhammikaṃ amūḷhavinayassa dānaṃ.  
 
 
 

Imāni tīṇi dhammikāni amūḷhavinayassa dānānī ”ti.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. PAṬIÑÑĀTAKARAṆAṂ  
 

7. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū apaṭiññāya 
bhikkhūnaṃ kammāni karonti tajjanīyampi niyassampi pabbājanīyampi 
paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
apaṭiññāya bhikkhūnaṃ kammāni karissanti tajjinīyampi pabbājanīyampi 
niyassampi paṭisāraṇīyampi ukkhepanīyampī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Saccaṃ kira bhikkhave, ―pe―  
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6. Thế nào là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực 
hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thế này không?’ Vị ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: ‘Này các đại 
đức, tôi không nhớ được là đã phạm tội như thế.’ Hội chúng ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng là đúng Pháp.  
 
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Vị ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi nhớ 
như là từ giấc mơ vậy.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là 
đúng Pháp.  
 
 

Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?’ Vị ấy là vị bị điên, hành động trên cơ sở bị điên (nói rằng): ‘Tôi cũng 
làm như thế. Các vị cũng làm như thế. Điều ấy cũng được phép đối với tôi. 
Điều ấy cũng được phép đối với các vị.’ Hội chúng ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng là đúng Pháp.  
 
 

Đây là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng.”  
 

--ooOoo-- 
 
 
 

4. VIỆC PHÁN XỬ THEO TỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN:  
 

7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự khiển 
trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối với các tỳ khưu không có sự 
thừa nhận. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các 
hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối các tỳ khưu 
không có sự thừa nhận?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?”  
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“Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Na bhikkhave, apaṭiññāya bhikkhūnaṃ kammaṃ 
kātabbaṃ tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā 
ukkhepanīyaṃ vā. Yo kareyya1 āpatti dukkaṭassa.  
 

 
8. Evaṃ kho bhikkhave, adhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ, evaṃ 

dhammikaṃ. Kathañca bhikkhave, adhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ? 
Bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno hoti. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā 
vā ekapuggalo vā: ‘Pārājikaṃ āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Na kho 
ahaṃ āvuso pārājikaṃ ajjhāpanno saṅghādisesaṃ ajjhāpanno ’ti. Taṃ 
saṅgho saṅghādisesena kāreti, adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.  
 

 
Bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno hoti. Tamenaṃ codeti saṅgho vā 

sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Pārājikaṃ āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ 
vadeti: ‘Na kho ahaṃ āvuso pārājikaṃ ajjhāpanno, thullaccayaṃ ―pe― 
pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ―pe― dubbhāsitaṃ 
ajjhāpanno ’ti. Taṃ saṅgho dubbhāsitaṃ kāreti adhammikaṃ paṭiññāta-
karaṇaṃ.  
 

 
Bhikkhu saṅghādisesaṃ ―pe― thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― 

pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpanno hoti. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Dubbhāsitaṃ 
āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Na kho ahaṃ āvuso dubbhāsitaṃ 
ajjhāpanno, pārājikaṃ ajjhāpanno ’ti. Taṃ saṅgho pārājikena kāreti, 
adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.  
 

 
Bhikkhu dubbhāsitaṃ ajjhāpanno hoti. Tamenaṃ codeti saṅgho vā 

sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Dubbhāsitaṃ āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ 
vadeti: ‘Na kho ahaṃ āvuso dubbhāsitaṃ ajjhāpanno, saṅghādisesaṃ 
ajjhāpanno ’ti ―pe― thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― pāṭidesanīyaṃ 
―pe― dukkaṭaṃ ajjhāpanno ’ti. Taṃ saṅgho dukkaṭena kāreti, 
adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ. Evaṃ kho bhikkhave, adhammikaṃ hoti 
paṭiññātakaraṇaṃ.  
 

 
9. Kathañca bhikkhave, dhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ? Bhikkhu 

pārājikaṃ ajjhāpanno hoti. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā 
ekapuggalo vā: ‘Pārājikaṃ āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso2 
pārājikaṃ ajjhāpanno ’ti. Taṃ saṅgho pārājikena kāreti, dhammikaṃ 
paṭiññātakaraṇaṃ.  

                                                   
1 kāreyya - katthaci.       2 āma āvuso - Ma. 
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- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hành sự khiển 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo không nên 
thực hiện đối với các tỳ khưu không có sự thừa nhận; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkaṭa.  

 
8. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như vầy là sai 

Pháp, như vầy là đúng Pháp. Và này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận là sai Pháp? - Vị tỳ khưu phạm tội pārājika. Hội 
chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại 
đức đã phạm tội pārājika?’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không 
phạm tội pārājika, tôi đã phạm tội saṅghādisesa.’ Hội chúng hành sự cho vị 
ấy với tội saṅghādisesa. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp.  

 
Vị tỳ khưu phạm tội pārājika. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 

khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội pārājika?’ Vị ấy 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội pārājika, tôi đã phạm 
tội thullaccaya. ―(như trên)― tội pācittiya. ―(như trên)― tội pāṭidesanīya. 
―(như trên)― tội dukkaṭa. ―(như trên)― tội dubbhāsita.’ Hội chúng hành 
sự cho vị ấy với tội dubbhāsita. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
sai Pháp.  

 
Vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)― tội thullaccaya. ―(như 

trên)― tội pācittiya. ―(như trên)― tội pāṭidesanīya. ―(như trên)― tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― tội dubbhāsita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhāsita?’ 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhāsita, tôi đã 
phạm tội pārājika.’ Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội pārājika. Việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp.  

 
Vị tỳ khưu phạm tội dubbhāsita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 

khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhāsita?’ Vị 
ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhāsita, tôi đã 
phạm tội saṅghādisesa.―(như trên)― tôi đã phạm tội thullaccaya. ―(như 
trên)― tội pācittiya. ―(như trên)― tội pāṭidesanīya. ―(như trên)― tội 
dukkaṭa.’ Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội dukkaṭa. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận là sai Pháp. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận như thế gọi là sai Pháp.  

 
9. Này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 

đúng Pháp? - Vị tỳ khưu phạm tội pārājika. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc 
một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội pārājika?’ 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã phạm tội pārājika.’ Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội pārājika. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
là đúng Pháp.  
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Bhikkhu saṅghādisesaṃ ―pe― thullaccayaṃ ―pe― pācittiyaṃ ―pe― 
pāṭidesanīyaṃ ―pe― dukkaṭaṃ ―pe― dubbhāsitaṃ ajjhāpanno hoti. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Dubbhāsitaṃ 
āyasmā ajjhāpanno ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso1 dubbhāsitaṃ ajjhāpanno 
’ti. Taṃ saṅgho dubbhāsitena kāreti, dhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.  
 
 
 
 

Evaṃ kho bhikkhave, dhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇan ”ti.  
 
 
 

--ooOoo-- 
 

 
5. YEBHUYYASIKĀ  

 
10. Tena kho pana samayena bhikkhū saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā 

kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharanti. Na 
sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, evarūpaṃ adhikaraṇaṃ yebhuyyasikāya 
vūpasametuṃ.  
 
 

11. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgato bhikkhu salākagāhāpako 
sammannitabbo: Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na 
mohāgatiṃ gaccheyya, na bhayāgatiṃ gaccheyya, gahitāgahitañca jāneyya. 
Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. 
Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ salākagāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ salāka-
gāhāpakaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno 
salākagāhāpakassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu salākagāhāpako. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇahī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  

                                                   
1 āma āvuso - Ma.  
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Vị tỳ khưu phạm tội saṅghādisesa. ―(như trên)― tội thullaccaya. ―(như 
trên)― tội pācittiya. ―(như trên)― tội pāṭidesanīya. ―(như trên)― tội 
dukkaṭa. ―(như trên)― tội dubbhāsita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: ‘Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhāsita?’ 
Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi đã phạm tội dubbhāsita.’ Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội dubbhāsita. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận là đúng Pháp.  
 
 

Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như thế gọi là 
đúng Pháp.”  
 
 

--ooOoo--  
 
 

5. THUẬN THEO SỐ ĐÔNG:  
 

10. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống có nảy sinh các sự xung đột giữa hội 
chúng, có nảy sinh các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, và làm tổn thương lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng 
ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế thuận theo số đông.  
 
 

11. Vị tỳ khưu có năm yếu tố nên được chỉ định làm vị phân phát thẻ: Là vị 
không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và là vị 
biết (thẻ) đã được nhận hay đã không được nhận. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị.  
 
 

 Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên.  
 
 
 

Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.’  
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12. Dasa ime bhikkhave, adhammikā salākagāhā, dasa dhammikā.  
 
 
 
 
 

Katame dasa adhammikā salākagāhā? Oramattakañca adhikaraṇaṃ hoti, 
na ca gatigataṃ hoti, na ca saritasāritaṃ hoti, jānāti ‘adhammavādī bahutarā 
’ti, appeva nāma adhammavādī bahutarā assū ’ti, jānāti saṅgho bhijjissatī ’ti, 
appeva nāma saṅgho bhijjeyyā ’ti, adhammena gaṇhanti, vaggā gaṇhanti, na 
ca yathādiṭṭhiyā gaṇhanti. Ime dasa adhammikā salākagāhā.  
 
 
 
 
 
 
 

Katame dasa dhammikā salākagāhā? Na ca oramattakaṃ adhikaraṇaṃ 
hoti, gatigatañca hoti, saritasāritañca hoti, jānāti ‘dhammavādī bahutarā ’ti, 
appeva nāma dhammavādī bahutarā assū ’ti, jānāti saṅgho na bhijjissatī ’ti, 
appeva nāma saṅgho na bhijjeyyā ’ti, dhammena gaṇhanti, samaggā 
gaṇhanti, yathādiṭṭhiyā ca gaṇhanti. Ime dasa dhammikā salākagāhā ”ti.  

 
 
 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. TASSAPĀPIYYASIKĀ  
 

13. Tena kho pana samayena uvāḷo1 bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā 
anuyuñjiyamāno avajānitvā paṭijānāti, paṭijānitvā avajānāti, aññena aññaṃ 
paṭicarati, sampajānamusā bhāsati.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma uvāḷo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā anuyuñjiyamāno avajānitvā 
paṭijānissati, paṭijānitvā avajānissati, aññena aññaṃ paṭicarissati, 
sampajānamusā bhāsissatī ”ti?  
  

                                                   
1 upavāḷo - Ma, Syā. 
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12. Này các tỳ khưu, đây là mười sự phân phát thẻ sai Pháp, mười (sự 
phân phát thẻ) đúng Pháp.  
 
 
 
 

Thế nào là mười sự phân phát thẻ sai Pháp? - Khi sự tranh tụng là việc 
nhỏ nhặt, chưa đến mức phải xử lý,1 không được nhớ lại hoặc (không được) 
làm cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều 
hơn,’ (nghĩ rằng): ‘Có lẽ các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ biết rằng: ‘Hội 
chúng sẽ bị chia rẽ,’ (nghĩ rằng): ‘Có lẽ hội chúng sẽ bị chia rẽ,’ các vị nhận 
lãnh thẻ không được hợp lệ, các vị có sự chia phe nhóm khi nhận lãnh thẻ, 
các vị nhận lãnh không theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân 
phát thẻ sai Pháp.  
 
 
 
 

Thế nào là mười sự phân phát thẻ đúng Pháp? - Khi sự tranh tụng không 
phải là việc nhỏ nhặt, đã đến mức phải xử lý, được nhớ lại hoặc (được) làm 
cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: ‘Các vị nói đúngPháp là nhiều hơn,’ 
(nghĩ rằng): ‘Có lẽ các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ biết rằng: ‘Hội chúng 
sẽ không bị chia rẽ,’ (nghĩ rằng): ‘Có lẽ hội chúng sẽ không bị chia rẽ,’ các vị 
nhận lãnh thẻ một cách hợp lệ, các vị có sự hợp nhất khi nhận lãnh thẻ, các 
vị nhận lãnh theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân phát thẻ 
đúng Pháp.”  
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. THEO TỘI CỦA VỊ ẤY:  
 

13. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Uvāḷa trong khi được thẩm vấn về tội giữa hội 
chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né 
tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá.  
 
 
 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Uvāḷa trong khi được thẩm vấn về tội 
giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, 
tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá?”  

                                                   
1 na gatigataṃ hoti: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng sự tranh tụng ấy chưa được đưa đến 
hai ba trú xứ, tại nơi ấy hoặc tại chính nơi kia chưa được phán xét hai ba lần (VinA. vi, 1192). 
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14. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira 
bhikkhave, ―pe― “Saccaṃ bhagavā ”ti. ―pe― Vigarahitvā dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave, saṅgho uvāḷassa 
bhikkhuno tassapāpiyyasikākammaṃ karotu. Evañca pana bhikkhave 
kātabbaṃ: Paṭhamaṃ uvāḷo bhikkhū codetabbo, codetvā sāretabbo, sāretvā 
āpattiṃ āropetabbo,1 āpattiṃ āropetvā2 vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ uvāḷo bhikkhu saṅghamajjhe āpattiyā 
anuyuñjiyamāno avajānitvā paṭijānāti, paṭijānitvā avajānāti, aññena aññaṃ3 
paṭicarati, sampajānamusā bhāsati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
uvāḷassa bhikkhuno tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ uvāḷo bhikkhu ―pe― sampajānamusā 
bhāsati. Saṅgho uvāḷassa bhikkhuno tassapāpiyyasikākammaṃ karoti. 
Yassāyasmato khamti uvāḷassa bhikkhuno tassapāpiyyasikākammassa 
karaṇaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 
 
 

Kataṃ saṅghena uvāḷassa bhikkhuno tassapāpiyyasikākammaṃ. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 

Pañcamāni bhikkhave, dhammikāni tassapāpiyyasikākammassa 
karaṇāni: Asūci ca hoti, alajjī ca, sānuvādo ca, tassa saṅgho tassapāpiyyasikā 
kammaṃ karoti dhammena, samaggo.4 Imāni kho bhikkhave, pañca 
dhammikāni tassapāpiyyasikākammassa karaṇāni.  

                                                   
1 āpatti āropetabbā - Syā; āpattiṃ ropetabbo - PTS.   3 aññenaññaṃ - Ma. 
2 āpattiṃ ropetvā - PTS.      4 samaggena - Ma, Syā. 
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14. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” ―(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 theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvāḷa. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện 
như vầy: Trước hết, tỳ khưu Uvāḷa cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rồi cần được xác định tội; sau khi được xác 
định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực:  
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uvāḷa này trong 
khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvāḷa. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uvāḷa này trong 
khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvāḷa. 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu 
Uvāḷa 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. ―(như trên)―  
 
 
 

Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực hiện đến tỳ khưu 
Uvāḷa. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’  
 
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự theo tội 
của vị ấy: Là vị không trong sạch, không có hổ thẹn, có sự khiển trách, hội 
chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy cho vị ấy đúng theo Pháp, với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự 
theo tội của vị ấy.  
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ADHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

15. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyyasikākammaṃ 
adhammakammañ ca1 hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Asam-
mukhā kataṃ hoti, apaṭipucchā kataṃ hoti, apaṭiññāya kataṃ hoti. ―pe― 
Āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyyasikā-
kammaṃ adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca. 
[Yathā tajjanīyakammaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.] 
 
 
 

***** 
 
 
 
 

DHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

16. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyyasikākammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Sammukhā 
kataṃ hoti, paṭipucchā kataṃ hoti, paṭiññāya kataṃ hoti. ―pe― Āpattiṃ 
āropetvā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi 
kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyasikākammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca. [Yathā 
tajjanīyakamme sukkapakkhaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.] 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

ĀKAṄKHAMĀNACHAKKAṂ  
 

17. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 
saṅgho tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya: Bhaṇḍanakārako hoti kalaha-
kārako vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti 
avyatto āpattibahulo anapadāno, gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi 
gihīsaṃsaggehi.  
 
 

Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkha-
māno saṅgho tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya. (1) 

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

15. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy 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. ―(như trên)― 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 theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi. [Nên được giải thích chi tiết như hành sự 
khiển trách].  
 
 
 

***** 
 
 
 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP:  
 

16. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy 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. ―(như trên)― Được thực hiện sau khi xác định tội, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành 
sự theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. [Nên được giải thích chi tiết như phần 
sáng ở hành sự khiển trách].  
 
 
 
 

***** 
 
 
 

SÁU TRƯỜNG HỢP ‘TRONG KHI MONG MUỐN’:  
 

17. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên 
sự xung đột, 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 theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. (1)  
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Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkha-
māno saṅgho tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya: Adhisīle sīlavipanno hoti, 
ajjhācāre ācāravipanno hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― (2) 
 
 
 
 
 

Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, 
dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya. (3)  
 
 
 
 

Tiṇṇaṃ bhikkhave, bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tassapāpiyyasikā-
kammaṃ kareyya: Eko bhaṇḍanakārako hoti ―pe― eko saṅghe adhikaraṇa-
kārako, eko bālo hoti avyatto āpattibahulo anapadāno, eko gihīsaṃsaṭṭho 
viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. Imesaṃ kho bhikkhave, tiṇṇaṃ 
bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya. (4)  
 
 
 
 
 
 

Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
tassapāpiyyasikākammaṃ kareyya: Eko adhisīle sīlavipanno hoti, eko 
ajjhācāre ācāravipanno hoti, eko atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. Imesaṃ kho 
bhikkhave, tiṇṇaṃ ―pe― (5)  
 
 
 
 
 

Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ ―pe― Eko buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, 
eko dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imesaṃ 
kho bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tassapāpiyyasikā-
kammaṃ kareyya. (6) 
 
 

Ākaṅkhamānachakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy 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 tà kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
―(như trên)― có ba đặc tính này. (2)  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba đặc tính 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 theo tội của vị ấy 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 theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung 
đột, ―(như trên)― 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 theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (4)  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy 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 tà kiến cực đoan. Này các tỳ 
khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu này. (5)  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có 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 theo tội của 
vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (6)  
 
 

Dứt sáu trường hợp ‘trong khi mong muốn’. 
 

***** 
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AṬṬHĀRASA VATTAṂ  
 

18. Tassapāpiyyasikākammakatena bhikkhave bhikkhunā1 sammā 
vattitabbaṃ. Tatrāyaṃ sammā vattanā: Na upasampādetabbaṃ, na nissayo 
dātabbo, na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo, na bhikkhunovādakasammuti 
sāditabbā, sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbā, ―pe― na bhikkhūhi2 
sampayojetabban ”ti.  
 
 
 
 

Atha kho saṅgho uvāḷassa bhikkhuno tassapāpiyyasikākammaṃ akāsi.  
 
 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

7. TIṆAVATTHĀRAKAṂ  
 

19. Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalaha-
jātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ hoti 
bhāsitaparikantaṃ. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Amhākaṃ kho 
bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ, sace mayaṃ imāhi āpattīhi 
aññamaññaṃ kāressāma3 siyā pi taṃ adhikaraṇaṃ kakkhaḷattāya vāḷattāya4 
bhedāya saṃvatteyya, kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti?  
 
 
 
 
 

20. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ 
bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ hoti bhāsitaparikantaṃ. Tatra ce 
bhikkhūnaṃ5 evaṃ hoti: ‘Amhākaṃ kho bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ 
vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ ajjhāciṇṇaṃ bhāsita-
parikantaṃ, sace mayaṃ imāhi āpattīhi aññamaññaṃ kāressāma siyā pi taṃ 
adhikaraṇaṃ kakkhaḷattāya vāḷattāya bhedāya saṃvatteyyā ’”ti. “Anujānāmi 
bhikkhave, evarūpaṃ adhikaraṇaṃ tiṇavatthārakena vūpasametuṃ.  

                                                   
1 tena tassapāpiyyasikākammakatena bhikkhave bhikkhunā - Syā.  
2 na bhikkhū bhikkhūhi - Syā, evaṃ sabbattha.  4 kakkhaḷatāya vāḷatāya - Syā.  
3 kāreyyāma - PTS.    5 tatra ce bhikkhave bhikkhūnaṃ - Syā. 
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MƯỜI TÁM PHẬN SỰ:  
 

18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
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, ―(như 
trên)― (không nên) cấu kếtvới các tỳ khưu.”  
 
 
 

Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối với tỳ khưu 
Uvāḷa.  
 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

7. CÁCH DÙNG CỎ CHE LẤP:  
 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung 
đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Khi ấy, điều này đã khởi đến các vị tỳ 
khưu ấy: “Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự 
tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia 
rẽ (hội chúng) nữa; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?”  
 
 
 
 
 
 
 

20. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy nếu các tỳ 
khưu (nghĩ) như vầy: ‘Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng 
các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, 
đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa?’” “Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết 
sự tranh tụng có hình thức như thế bằng cách dùng cỏ che lấp.  
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Evañca pana bhikkhave, vūpasametabbaṃ: Sabbeheva ekajjhaṃ 
sannipatitabbaṃ, sannipatitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ 
kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ 
ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Sace mayaṃ imāhi āpattīhi aññamaññaṃ 
kāressāma, siyā pi taṃ adhikaraṇaṃ kakkhaḷattāya vāḷattāya bhedāya 
saṃvatteyya. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ adhikaraṇaṃ 
tiṇavatthārakena vūpasameyya ṭhapetvā thullavajjaṃ1 ṭhapetvā gihī-
paṭisaṃyuttan ’ti.  
 
 
 

21. Ekato pakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ vyattena bhikkhunā paṭibalena sako 
pakkho ñāpetabbo: Suṇantu me āyasmantā. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ 
kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ 
ajjhāciṇṇaṃ bhāsitaparikantaṃ. Sace mayaṃ imāhi āpattīhi aññamaññaṃ 
kāressāma, siyā pi taṃ adhikaraṇaṃ kakkhaḷattāya vāḷattāya bhedāya 
saṃvatteyya. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, ahaṃ yā ceva āyasmantānaṃ 
āpatti, yā ca attano āpatti, āyasmantānañceva atthāya attano ca atthāya 
saṅghamajjhe tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā 
gihīpaṭisaṃyuttan ’ti.  
 
 
 

Athāparesaṃ ekato pakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ vyattena bhikkhunā 
paṭibalena sako pakkho ñāpetabbo:  
 

Suṇantu me āyasmantā. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ 
vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ ―pe― bhedāya 
saṃvatteyya. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, ahaṃ yā ceva āyasmantānaṃ 
āpatti, yā ca attano āpatti, āyasmantānañceva atthāya attano ca atthāya 
saṅghamajjhe tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā 
gihīpaṭisaṃyuttan ’ti.  
 
 
 

22. Ekato2 pakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ 
bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ 
assāmaṇakaṃ ―pe― bhedāya saṃvatteyya. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
ahaṃ yā ceva imesaṃ āyasmantānaṃ āpatti, yā ca attano āpatti, imesaṃ 
ceva āyasmantānaṃ atthāya attano ca atthāya saṅghamajjhe tiṇa-
vatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ. 
Esā ñatti.  

                                                   
1 thūlavajjaṃ - PTS.      2 athāparesaṃ ekato - Ma.  
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Và này các tỳ khưu, nên giải quyết như vầy: Toàn bộ tất cả nên tụ họp lại 
một chỗ; sau khi tụ họp lại, 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. 
Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến 
tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng 
ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội 
chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải 
quyết sự tranh tụng này bằng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng,1 ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’  
 
 

21. Một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng: ‘Bạch chư đại đức, 
xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các 
tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa 
đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi 
sẽ trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư đại 
đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư đại đức và vì sự lợi ích của tôi, 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ.’  
 

Rồi một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng:  
 

‘Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy 
sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng 
là Sa-môn ―(như trên)― đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho chư đại đức, tôi sẽ trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa 
hội chúng tội của chính chư đại đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư 
đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.’  
 
 

22. Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn ―(như trên)― đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của 
chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị.  

                                                   
1 Lỗi nghiêm trọng là tội pārājika và tội saṅghādisesa (VinA. vi, 1194). 
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Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ bhaṇḍana-
jātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ 
―pe― bhedāya saṃvatteyya. Ahaṃ yā ceva imesaṃ āyasmantānaṃ āpatti, yā 
ca attano āpatti, imesañceva āyasmantānaṃ atthāya attano ca atthāya 
saṅghamajjhe tiṇavatthārakena desemi ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā 
gihīpaṭisaṃyuttaṃ. Yassāyasmato khamati amhākaṃ imāsaṃ āpattīnaṃ 
saṅghamajjhe tiṇavatthārakena desanā ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā 
gihīpaṭisaṃyuttaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Desitā amhākaṃ imā āpattiyo saṅghamajjhe tiṇavatthārakena ṭhapetvā 
thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

23. Athāparesaṃ ekato pakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ bhaṇḍana-
jātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ 
―pe― bhedāya saṃvatteyya. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ ―pe― 
saṅghamajjhe tiṇavatthārakena deseyya ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā 
gihīpaṭisaṃyuttaṃ. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ bhaṇḍanajātānaṃ bhaṇḍana-
jātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ viharataṃ bahuṃ assāmaṇakaṃ 
―pe― bhedāya saṃvatteyya. Ahaṃ ―pe― saṅghamajjhe tiṇavatthārakena 
desemi ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ. Yassāyasmato 
khamati amhākaṃ imāsaṃ āpattīnaṃ saṅghamajjhe tiṇavatthārakena 
desanā ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Desitā amhākaṃ imā āpattiyo saṅghamajjhe tiṇavatthārakena ṭhapetvā 
thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

Evañca pana bhikkhave, te bhikkhū tāhi āpattīhi vuṭṭhitā honti ṭhapetvā 
thullavajjaṃ ṭhapetvā gihīpaṭisaṃyuttaṃ ṭhapetvā diṭṭhāvikammaṃ 
ṭhapetvā ye na tattha hontī ”ti.  
 

--ooOoo-- 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn ―(như trên)― đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của 
tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 

23. Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn ―(như trên)― đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng ―(như trên)― ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn ―(như trên)― đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng ―(như trên)― ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào 
đồng ý việc trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các 
tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên.  
 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 

Và này các tỳ khưu, như thế các tỳ khưu ấy đã được thoát khỏi các tội ấy 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ, ngoại trừ (các vị) có quan điểm khác về hành sự này, ngoại trừ các 
vị không hiện diện ở đó.”  
 

--ooOoo-- 




