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1. Atha kho devadatto tadahuposathe uṭṭhāyāsanā salākaṃ gāhesi: 
“Mayaṃ āvuso samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā pañca vatthūni yācimha:  
 
 
 
 

‘Bhagavā bhante anekapariyāyena appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa 
dhutassa pāsādikassa apacayassa viriyārambhassa vaṇṇavādī. Imāni bhante 
pañca vatthūni anekapariyāyena appicchatāya ―pe― viriyārambhāya 
saṃvattanti. Sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññikā1 assu, yo gāmantaṃ 
osareyya vajjaṃ naṃ phuseyya. ―pe― Yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na 
khādeyyuṃ, yo macchamaṃsaṃ khādeyya vajjaṃ naṃ phuseyyā ’ti. Imāni 
pañca vatthūni samaṇo gotamo nānujānāti. Te mayaṃ imehi pañcahi 
vatthūhi samādāya vattāma. Yassāyasmato imāni pañca vatthūni khamanti 
so salākaṃ gaṇhātū ”ti.  
 
 
 
 

Tena kho pana samayena vesālikā vajjiputtakā pañcamattāni 
bhikkhusatāni navakā ceva honti appakataññuno ca. Te ‘ayaṃ dhammo 
ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanan ’ti salākaṃ gaṇhiṃsu.  
 
 
 
 

Atha kho devadatto saṅghaṃ bhinditvā pañcamattāni bhikkhūsatāni 
ādāya yena gayāsīsaṃ tena pakkāmi.  
 
 
 
 

Atha kho sāriputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. 
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sāriputto bhagavantaṃ etadavoca: 
“Devadatto bhante saṅghaṃ bhinditvā pañcamattāni bhikkhusatāni ādāya 
yena gayāsīsaṃ tena pakkanto ”ti.  
 
 
 
 

“Na hi2 nāma tumhākaṃ sāriputtā tesu navakesu bhikkhūsu kāruññampi 
bhavissati. Gacchatha tumhe sāriputtā, purā te bhikkhū anayavyasanaṃ 
āpajjantī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho sāriputtamoggallānā bhagavato paṭissutvā 
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena gayāsīsaṃ 
tena pakkamiṃsu.  

                                                   
1 āraññakā - Syā.       2 nanu hi - Syā.  
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1. Khi ấy, vào ngày lễ Uposatha, Devadatta đã từ chỗ ngồi đứng dậy phân 
phát thẻ biểu quyết (nói rằng): - “Này các đại đức, chúng tôi đã đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và đã yêu cầu năm sự việc:  
 
 
 
 

‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 
sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, ―(như 
trên)― sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ 
khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, vị nào cư ngụ trong làng thì 
vị ấy phạm tội. ―(như trên)― Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá 
thịt thì vị ấy phạm tội.’ Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. 
Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự việc này. Đại đức nào đồng ý 
năm sự việc này xin hãy nhận lãnh thẻ biểu quyết.”  
 
 
 
 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở thành Vesali có số lượng 
năm trăm vị vừa mới xuất gia và không hiểu biết rõ sự việc. Các vị ấy (nghĩ 
rằng): ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư’ nên đã 
nhận lấy thẻ biểu quyết.  
 
 
 
 

Khi ấy, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm tỳ khưu ra đi về 
phía đỉnh đồi Gayā.  
 
 
 
 

Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đại đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, Devadatta 
đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm tỳ khưu ra đi về phía đỉnh đồi Gayā.”  
 
 
 
 

- “Này Sāriputta và Moggallāna, không lẽ các ngươi không có lòng trắc ẩn 
đối với các tỳ khưu mới tu ấy hay sao? Này Sāriputta và Moggallāna, các 
ngươi hãy đi đến trước khi các tỳ khưu ấy tạo nên điều sai trái và hư hỏng.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Sāriputta và Moggallāna nghe theo đức Thế Tôn 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi đã ra đi về phía đỉnh đồi Gayā.  
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Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhagavato avidūre rodamāno 
ṭhito hoti.1 Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Kissa tvaṃ bhikkhu 
rodasī ”ti?  
 
 

“Yepi te bhante bhagavato aggasāvakā sāriputtamoggallānā tepi 
devadattassa santike gacchanti, devadattassa dhammaṃ rocentā ”ti.  
 
 

“Aṭṭhānametaṃ bhikkhu anavakāso yaṃ sāriputtamoggallānā 
devadattassa dhammaṃ roceyyuṃ. Api ca te gatā bhikkhūnaṃ saññattiyā 
”ti.2  
 
 

2. Tena kho pana samayena devadatto mahatiyā parisāya parivuto 
dhammaṃ desento hoti. Addasā kho devadatto sāriputtamoggallāne dūrato 
va āgacchante. Disvāna bhikkhū āmantesi: “Passatha bhikkhave yāva 
svākkhāto mayā dhammo, yepi te samaṇassa gotamassa aggasāvakā 
sāriputtamoggallānā tepi mama santike āgacchanti, mama dhammaṃ 
rocentā ”ti. Evaṃ vutte kokāliko devadattaṃ etadavoca: “Mā āvuso devadatta 
sāriputtamoggallāne3 vissasi. Pāpicchā sāriputtamoggallānā pāpikānaṃ 
icchānaṃ vasaṃgatā ”ti.  

 
“Alaṃ āvuso. Svāgataṃ tesaṃ yato me dhammaṃ rocentī ”ti.  

 
Atha kho devadatto āyasmantaṃ sāriputtaṃ upaḍḍhāsanena nimantesi: 

“Ehāvuso sāriputta idha nisīdāhī ”ti.  

 
“Alaṃ āvuso ”ti kho āyasmā sāriputto aññataraṃ āsanaṃ gahetvā 

ekamantaṃ nisīdi. Āyasmāpi kho mahāmoggallāno aññataraṃ āsanaṃ 
gahetvā ekamantaṃ nisīdi.  

 
Atha kho devadatto bahudevarattiṃ bhikkhū dhammiyā kathāya 

sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā āyasmantaṃ 
sāriputtaṃ ajjhesi: “Vigatathīnamiddho kho āvuso sāriputta bhikkhusaṅgho. 
Paṭibhātu taṃ āvuso sāriputta bhikkhūnaṃ dhammī kathā. Piṭṭhi me 
āgilāyati. Tamhaṃ āyamissāmī ”ti. “Evamāvuso ”ti kho āyasmā sāriputto 
devadattassa paccassosi.  

 
Atha kho devadatto catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpetvā dakkhiṇena 

passena seyyaṃ kappesi. Tassa kilamantassa4 muṭṭhassatissa asampajānassa 
muhutteneva5 niddā6 okkami.  
                                                   
1 bhagavato avidūre ṭhito rodito hoti - Syā. 4 kilantassa - Syā, PTS. 
2 bhikkhusaññattiyā ti - Syā, PTS.  5 muhuttakeneva - Ma, Syā, PTS. 
3 sāriputtamoggallānehi - Syā.    6 niddaṃ - Syā.  
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Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đứng không xa đức Thế Tôn đang khóc 
lóc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì 
sao ngươi khóc?”  

 
- “Bạch ngài, ngay cả hai vị Thinh Văn hàng đầu của đức Thế Tôn là 

Sāriputta và Moggallāna cũng thích thú với giáo lý của Devadatta và đi đến 
với Devadatta rồi.”  

 
- “Này tỳ khưu, việc Sāriputta và Moggallāna có thể thích thú với giáo lý 

của Devadatta là việc không hợp lý và không có cơ sở; tuy nhiên, họ đã đi để 
cảnh tỉnh các tỳ khưu.”  
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, Devadatta được hội chúng đông đảo vây quanh đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Devadatta đã nhìn thấy Sāriputta và Moggallāna 
đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, hãy nhìn xem giáo lý của ta được khéo thuyết như thế nào; ngay cả 
các Thinh Văn hàng đầu của Sa-môn Gotama là Sāriputta và Moggallāna 
cũng thích thú với giáo lý của ta và đi đến với ta nữa.” Khi được nói như thế, 
Kokālika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại đức Devadatta, chớ có tin 
tưởng Sāriputta và Moggallāna. Sāriputta và Moggallāna có ước muốn xấu 
xa, bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa.”  

 
- “Này đại đức, thôi đi. Hãy chào mừng bọn họ bởi vì họ thích thú với giáo 

lý của ta.”  

 
Sau đó, Devadatta đã mời đại đức Sāriputta với một nửa chỗ ngồi (của 

mình): - “Này đại đức Sāriputta, hãy đến. Hãy ngồi xuống ở đây.”  

 
- “Này đại đức, thôi đi.” Rồi đại đức Sāriputta đã chọn chỗ ngồi khác và đã 

ngồi xuống ở một góc. Còn đại đức Mahāmoggallāna cũng đã chọn chỗ ngồi 
khác và đã ngồi xuống ở một góc.  

 
Khi ấy, Devadatta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 

khởi cho các tỳ khưu bằng bài Pháp thoại gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu 
đại đức Sāriputta rằng: - “Này đại đức Sāriputta, hội chúng tỳ khưu đã qua 
cơn dã dượi và buồn ngủ. Này đại đức Sāriputta, mong rằng có bài Pháp 
thoại dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng tôi bị mỏi nên tôi sẽ 
nằm duỗi lưng ra.” - “Này đại đức, được rồi.” Đại đức Sāriputta đã trả lời 
Devadatta.  

 
Sau đó, Devadatta đã xếp y hai lớp lại làm tư rồi thực hiện thế nằm ở phía 

bên hông phải. Trong khi vị ấy mệt mỏi, thất niệm, không tỉnh giác nên chỉ 
chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.  
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Atha kho āyasmā sāriputto ādesanāpāṭihāriyānusāsaniyā bhikkhū 
dhammiyā kathāya ovadi, anusāsi. Āyasmā mahāmoggallāno 
iddhipāṭihāriyānusāsaniyā bhikkhū dhammiyā kathāya ovadi, anusāsi. Atha 
kho tesaṃ bhikkhūnaṃ āyasmatā sāriputtena ādesanāpāṭihāriyānusāsaniyā 
āyasmatā mahāmoggallānena iddhipāṭihāriyānusāsaniyā ovadiyamānānaṃ 
anusāsiyamānānaṃ virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi: “Yaṃ 
kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhamman ”ti.  
 
 
 

 
Atha kho āyasmā sāriputto bhikkhū āmantesi: “Gacchāma mayaṃ āvuso 

bhagavato santike. Yo tassa bhagavato dhammaṃ roceti1 so āgacchatū ”ti. 
Atha kho sāriputtamoggallānā tāni pañca bhikkhusatāni ādāya yena 
veḷuvanaṃ tenupasaṅkamiṃsu. Atha kho kokāliko devadattaṃ uṭṭhāpesi: 
“Uṭṭhehi āvuso devadatta. Nītā te bhikkhū sāriputtamoggallānehi. Nanu 
tvaṃ āvuso devadatta mayā vutto: ‘Mā āvuso devadatta, sāriputtamoggallāne 
vissasi. Pāpicchā sāriputtamoggallānā pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃgatā ’”ti? 
Atha kho devadattassa tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggañchi.  
 
 
 

 
3. Atha kho sāriputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 

upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. 
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sāriputto bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu 
bhante bhedakānuvattakā bhikkhū puna upasampajjeyyun ”ti.  
 
 
 

 
“Alaṃ sāriputta. Mā te rucci bhedakānuvattakānaṃ bhikkhūnaṃ puna 

upasampadā. Tena hi tvaṃ sāriputta bhedakānuvattake bhikkhū 
thullaccayaṃ desāpehi. Kathaṃ pana te sāriputta devadatto paṭipajjī ”ti? 
 
 
 

 
“Yatheva bhante bhagavā bahudeva rattiṃ bhikkhū dhammiyā kathāya 

sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā maṃ ajjhesati: 
‘Vigatathīnamiddho kho sāriputta bhikkhusaṅgho, paṭibhātu taṃ sāriputta 
bhikkhūnaṃ dhammī kathā. Piṭṭhi me āgilāyati. Tamahaṃ āyamissāmī ’ti. 
Evameva kho me bhante devadatto paṭipajjī ”ti.  
                                                   
1 rocesi - Ma.  
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Khi ấy, đại đức Sāriputta đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu với 
bài Pháp thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông về giáo hóa. Đại đức 
Mahāmoggallāna đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu bằng bài Pháp 
thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông. Sau đó, trong khi đang được 
giáo huấn và giảng dạy bởi đại đức Sāriputta với sự giảng dạy về sự kỳ diệu 
của thần thông về giáo hóa và bởi đại đức Mahāmoggallāna với sự giảng dạy 
về sự kỳ diệu của thần thông thì Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi cho các tỳ khưu ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”  
 
 

 
Khi ấy, đại đức Sāriputta đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 

chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Vị nào thích thú với Giáo Pháp của đức 
Thế Tôn ấy, vị ấy hãy đi đến.” Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đưa năm 
trăm vị tỳ khưu ấy đi đến Veḷuvana. Khi ấy, Kokālika đã đánh thức 
Devadatta: - “Này đại đức Devadatta, hãy dậy đi. Các tỳ khưu ấy đã bị 
Sāriputta và Moggallāna dẫn đi rồi. Này đại đức Devadatta, không phải tôi đã 
nói với đại đức rằng: ‘Này đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng Sāriputta và 
Moggallāna. Sāriputta và Moggallāna có ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi 
những ước muốn xấu xa.’” Khi ấy, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng của Devadatta.  
 
 

 
3. Sau đó, Sāriputta và Moggallāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 

đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Sāriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay nếu các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) có thể tu 
lên bậc trên lại.”  
 
 

 
- “Này Sāriputta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú với việc tu lên bậc trên 

lại của các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ. Này Sāriputta, chính vì 
điều ấy ngươi hãy cho các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ trình báo 
tội thullaccaya. Này Sāriputta, Devadatta đã cư xử với ngươi như thế nào?”  
 
 

 
- “Bạch ngài, cũng tương tợ như đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 

khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu bằng bài Pháp thoại 
gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu con rằng: ‘Này Sāriputta, hội chúng tỳ khưu 
đã qua cơn dã dượi và buồn ngủ. Này Sāriputta, mong rằng có bài Pháp thoại 
dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng ta bị mỏi nên ta sẽ nằm duỗi 
lưng ra.’ Bạch ngài, Devadatta đã thực hành đúng y như vậy.”  
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Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Bhūtapubbaṃ bhikkhave 
araññāyatane mahāsarasi. Taṃ nāgā upanissāya vihariṃsu. Te taṃ1 sarasiṃ 
ogāhetvā soṇḍāya bhisamuḷālaṃ2 abbūhitvā3 suvikkhālitaṃ vikkhāletvā 
akaddamaṃ saṃkhāditvā ajjhoharanti. Tesaṃ taṃ vaṇṇāya ceva hoti balāya 
ca, na ca tato nidānaṃ maraṇaṃ vā nigacchanti maraṇamattaṃ vā 
dukkhaṃ. Tesaṃ yeva kho pana bhikkhave, mahānāgānaṃ anusikkhamānā 
taruṇā bhiṅkachāpā4 te taṃ sarasiṃ ogāhetvā soṇḍāya bhisamuḷālaṃ2 
abbūhitvā3 na suvikkhālitaṃ vikkhāletvā sakaddamaṃ saṃkhāditvā 
ajjhoharanti. Tesaṃ taṃ neva vaṇṇāya hoti na balāya. Tato nidānaṃ 
maraṇaṃ vā nigacchanti maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ. Evameva kho 
bhikkhave devadatto mamānukubbaṃ5 kapaṇo marissatī ”ti.  
 
 
 
 Mahāvarāhassa mahiṃ vikubbato6 
 bhisaṃ ghasānassa7 nadīsu jaggato,  
 bhiṅkova paṅkaṃ abhibhakkhayitvā 
 mamānukubbaṃ kapaṇo marissatī ”ti.  
 
 
 

4. “Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgato bhikkhu dūteyyaṃ 
gantumarahati. Katamehi aṭṭhahi? Idha bhikkhave bhikkhu sotā ca hoti 
sāvetā ca uggahetā ca dhāretā ca viññātā ca viññāpetā ca kusalo ca 
sahitāsahitassa no ca kalahakārako. Imehi kho bhikkhave aṭṭhahaṅgehi 
samannāgato bhikkhu dūteyaṃ gantumarahati.  
 
 
 

Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgato sāriputto dūteyyaṃ 
gantumarahati. Katamehi aṭṭhahi? Idha bhikkhave sāriputto sotā ca hoti 
sāvetā ca uggahetā ca dhāretā ca viññātā ca viññāpetā ca kusalo ca 
sahitāsahitassa no ca kalahakārako. Imehi kho bhikkhave aṭṭhahaṅgehi 
samannāgato sāriputteto dūteyaṃ gantumarahatī ”ti.  
 
 
 
 “Yo ce na byathatī8 patvā parisaṃ uggavādiniṃ  
 na ca hāpeti vacanaṃ na ca chādeti sāsanaṃ.  
 Asandiddho ca akkhāti pucchito ca na kuppati9 
 sa ve tādisako bhikkhu dūteyyaṃ gantumarahatī ”ti.  

                                                   
1 te ca taṃ - Syā.    5 mamānukrubbaṃ - Ma. 
2 bhiṃsamuḷālaṃ - Syā.    6 vikrubbato - Ma. 
3 abbuhitvā - Ma; abbāhitvā - PTS.  7 ghasamānassa – PTS.  
4 taruṇā bhiṅkacchāpā - Ma;    8 byathati - Ma; byādhati – Syā;  
   taruṇā nāgā bhiṅkacchāpā - Syā;      vyādhati – PTS, Sīmu. 
   taruṇakā bhiṅkacchāpā - PTS.    9 pucchito na ca kuppati - Syā. 
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Khi ấy, đức Thế tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vào thời 
trước đây, có cái hồ lớn trong khu vực toàn là rừng. Các con long tượng sống 
nương tựa vào cái hồ đó. Chúng lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ lên cọng 
và ngó sen, rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và ngó sen) không còn 
bùn và nuốt xuống. Điều ấy đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Không 
vì lý do đó mà chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. Này các tỳ khưu, 
nhưng trong số các con long tượng khổng lồ ấy có những con còn nhỏ, trẻ, 
non nớt, đang học hỏi. Những con này đã lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ 
lên cọng và ngó sen, đã không rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và 
ngó sen) còn dính bùn và nuốt xuống. Điều ấy đã không đem lại cho chúng 
vóc dáng và sức mạnh. Vì lý do đó chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. 
Này các tỳ khưu, tương tợ như thế Devadatta là kẻ tội nghiệp trong khi bắt 
chước ta sẽ phải tiêu hoại.”  
 
 

 
“Con long tượng khổng lồ làm lay chuyển trái đất trong khi đang ăn 

cọng sen và quan sát các dòng sông, kẻ tội nghiệp trong khi bắt chước ta, ví 
như con voi con sau khi ăn đất bùn, sẽ phải chết.”  
 
 

 
4. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. 

Tám yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là người lắng nghe, là 
người làm cho (kẻ khác) lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, 
là người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là 
người rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây 
nên các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố này xứng đáng 
để đi làm sứ giả.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, Sāriputta có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. Tám 

yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây Sāriputta là người lắng nghe, là người 
làm cho (kẻ khác) lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là 
người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người 
rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên 
các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, Sāriputta có tám yếu tố này xứng đáng để 
đi làm sứ giả.”  
 
 

 
“Nếu vị nào không run sợ sau khi đi đến nơi hội chúng có sự tranh cãi 

ồn ào, là vị không bỏ dở lời nói, và không che giấu lời giảng dạy, vị nói có 
sự mạch lạc, bị chất vấn không nổi sân; vị tỳ khưu như thế xứng đang đi 
làm vị sứ giả.”  
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“Aṭṭhahi bhikkhave asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto 
āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi aṭṭhahi? Lābhena 
bhikkhave abhibhūto pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho 
atekiccho. Alābhena bhikkhave ―pe― Yasena bhikkhave ―pe― Ayasena 
bhikkhave ―pe― Sakkārena bhikkhave ―pe― Asakkārena bhikkhave ―pe― 
Pāpicchatāya bhikkhave ―pe― Pāpamittatāya bhikkhave abhibhūto 
pariyādinnacitto devadatto āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Imehi kho 
bhikkhave aṭṭhahi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto 
āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 

 
Sādhu bhikkhave bhikkhu uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya 

vihareyya, uppannaṃ alābhaṃ ―pe― uppannaṃ yasaṃ ―pe― uppannaṃ 
ayasaṃ ―pe― uppannaṃ sakkāraṃ ―pe― uppannaṃ asakkāraṃ ―pe― 
uppannaṃ pāpicchataṃ ―pe― uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyya.  
 
 
 
 

 
Kiṃ ca bhikkhave1 bhikkhu atthavasaṃ paṭicca uppannaṃ lābhaṃ 

abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannaṃ alābhaṃ ―pe― uppannaṃ 
yasaṃ ―pe― uppannaṃ ayasaṃ ―pe― uppannaṃ sakkāraṃ ―pe― 
uppannaṃ asakkāraṃ ―pe― uppannaṃ pāpicchataṃ ―pe― uppannaṃ 
pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. Yaṃ hi ’ssa bhikkhave 
uppannaṃ lābhaṃ anabhibhuyya anabhibhuyya viharato2 uppajjeyyuṃ 
āsavā vighātapariḷāhā, uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya viharato 
evaṃsa te3 āsavā vighātapariḷāhā na honti.  
 
 
 
 

 
Yaṃ hi ’ssa bhikkhave uppannaṃ alābhaṃ ―pe― uppannaṃ yasaṃ 

―pe― uppannaṃ ayasaṃ ―pe― uppannaṃ sakkāraṃ ―pe― uppannaṃ 
asakkāraṃ ―pe― uppannaṃ pāpicchataṃ ―pe― uppannaṃ pāpamittataṃ 
anabhibhuyya anabhibhuyya viharato2 uppajjeyyuṃ āsavā vighātapariḷāhā, 
uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya viharato evaṃsa te3 āsavā 
vighātapariḷāhā na honti.  

                                                   
1 kathañ ca bhikkhave - Ma; kañca bhikkhave - Syā.   3 evaṃsate - Ma;  
2 lābhaṃ anabhibhuyya viharato - Ma, Syā, PTS.      evaṃ ’sa te - PTS. 
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“Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi tám điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Tám điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, 
Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi lợi lộc, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi 
địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, 
... bởi không lợi lộc ―(như trên)― Này các tỳ khưu, ... bởi danh vọng ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, ... bởi không danh vọng ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, ... bởi sự trọng vọng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, ... bởi sự không 
trọng vọng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, ... bởi ước muốn xấu xa ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi bạn bè 
xấu xa, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không 
thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh 
bởi tám điều không đúng Chánh Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.  
 

 
Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn chế ngự lợi 

lộc đã được sanh khởi, ―(như trên)― không lợi lộc đã được sanh khởi, 
―(như trên)― danh vọng đã được sanh khởi, ―(như trên)― không danh 
vọng đã được sanh khởi, ―(như trên)― sự trọng vọng đã được sanh khởi, 
―(như trên)― sự không trọng vọng đã được sanh khởi, ―(như trên)― ước 
muốn xấu xa đã được sanh khởi, ―(như trên)― có thể sống hoàn toàn chế 
ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi.  
 

 
Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể 

sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, ―nt― không lợi lộc đã 
được sanh khởi, ―nt― danh vọng đã được sanh khởi, ―nt― không danh 
vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, ―nt― có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh 
khởi? Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không 
chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu 
đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã 
được sanh khởi, như thế các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy 
không hình thành được.  
 

 
Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không chế 

ngự không lợi lộc đã được sanh khởi, ―nt― danh vọng đã được sanh khởi, 
―nt― không danh vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự trọng vọng đã được 
sanh khởi, ―nt― sự không trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― ước muốn 
xấu xa đã được sanh khởi, ―nt― bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi 
sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, như thế các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy không thể hình thành được.  
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Idaṃ kho1 bhikkhave bhikkhu atthavasaṃ paṭicca uppannaṃ lābhaṃ 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannaṃ alābhaṃ ―pe― uppannaṃ 
yasaṃ ―pe― uppannaṃ ayasaṃ ―pe― uppannaṃ sakkāraṃ ―pe― 
uppannaṃ asakkāraṃ ―pe― uppannaṃ pāpicchataṃ ―pe― uppannaṃ 
pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.  

 
Tasmātiha bhikkhave uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya 

viharissāma, uppannaṃ alābhaṃ ―pe― uppannaṃ yasaṃ ―pe― uppannaṃ 
ayasaṃ ―pe― uppannaṃ sakkāraṃ ―pe― uppannaṃ asakkāraṃ ―pe― 
uppannaṃ pāpicchataṃ ―pe― uppannaṃ pāpamittataṃ abhibhuyya 
abhibhuyya viharissāmā ’ti. Evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabban ”ti.  

 
5. “Tīhi bhikkhave asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto 

āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho. Katamehi tīhi? Pāpicchatā 
pāpamittatā oramattakena visesādhigamena antarāvosānaṃ āpādi. Imehi 
kho bhikkhave tīhi asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto devadatto 
āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho ”ti.2  
 

i.  “Mā jātu koci lokasmiṃ pāpiccho udapajjatha,3  
tadaminā ’pi4 vijānātha5 pāpicchānaṃ yathā gati.  

 
ii.  Paṇḍitoti samaññāto bhāvitattoti sammato,  

jalaṃ ’va yasasā aṭṭhā devadatto ’ti me sutaṃ.  
 

iii.  So pamādamanuciṇṇo6 āsajja naṃ tathāgataṃ,  
avīcinirayaṃ patto catudvāraṃ bhayānakaṃ.  

 
iv.  Aduṭṭhassa hi yo dubbhe7 pāpakammaṃ akubbato,8 

tameva pāpaṃ phusati duṭṭhacittaṃ anādaraṃ.  
 

v.  Samuddaṃ visakumbhena yo maññeyya padūsituṃ,  
na so tena padūseyya bhismā9 hi udadhi10 mahā.  

 
vi.  Evameva11 tathāgataṃ yo vādenupahiṃsati, 

sammaggataṃ12 santacittaṃ vādo tamhi na rūhati.  
 

vii.  Tādisaṃ mittaṃ kubbetha13 taṃ ca sevetha14 paṇḍito, 
yassa maggānugo bhikkhu khayaṃ dukkhassa pāpuṇe ”ti.  

                                                   
1 imaṃ kho - Syā, PTS.    9 bhasmā - Ma, PTS;  
2 kappaṭṭho ti - Syā.       bhesmā – Syā, Sīmu. 
3 upapajjatha - Syā.    10 udadhī - Ma, Syā, PTS.  
4 tadimināpi - Syā;     11 evam evaṃ - PTS.  
   tadaminā - Sīmu.    12 samaggataṃ - Ma;  
5 jānātha - Ma, Syā, PTS.        samagataṃ - Syā;  
6 pamādaṃ anuciṇṇo - Ma, PTS.       sammāgataṃ - Sīmu.  
7 dubbho - PTS.     13 krubbetha - Ma. 
8 akrubbato - Ma.    14 seveyya - Syā.  
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Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống 
hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, ―(như trên)― không lợi lộc đã 
được sanh khởi, ―nt― danh vọng đã được sanh khởi, ―nt― không danh 
vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, ―nt― vị ấy có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được 
sanh khởi.  
 

Này các tỳ khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc 
đã được sanh khởi, ―nt― không lợi lộc đã được sanh khởi, ―nt― danh vọng 
đã được sanh khởi, ―nt― không danh vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự 
trọng vọng đã được sanh khởi, ―nt― sự không trọng vọng đã được sanh 
khởi, ―nt― ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, chúng ta sẽ sống hoàn toàn 
chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi.’ Này các tỳ khưu, các ngươi nên 
học tập y như thế ấy.”  
 

5. “Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Ba điều ấy là gì? Ước muốn xấu xa, bạn 
hữu xấu xa, đã đạt đến sự dừng lại ở khoảng giữa với sự đắc chứng đặc biệt có 
tính chất thấp thỏi (là các tầng thiền và các pháp thần thông). Này các tỳ 
khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều không đúng Chánh 
Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.”  
 

i. “Hiển nhiên, các ngươi chớ để bất cứ ước muốn xấu xa nào ở thế gian 
sanh khởi. Cũng bởi điều này đây, các ngươi hãy biết là có cảnh giới tương 
ứng đối với các ước muốn xấu xa.  
 

ii. Devadatta, được biết là ‘người sáng trí,’ được công nhận ‘bản thân 
đã chứng thiền,’ đã trụ vững như là đang chói sáng với danh vọng, là điều 
tôi đã được nghe.  
 

iii. Kẻ ấy, thực hành theo sự xao lãng, sau khi công kích đấng Như Lai 
ấy, đã đi đến địa ngục Avīci có bốn cửa chốn gây nên nỗi kinh hoàng.  
 

iv. Bởi vì kẻ gây hại đến bậc không (có tâm địa) xấu xa không làm việc 
ác, (quả) ác xấu xảy đến cho chính kẻ có tâm địa xấu xa, không nhân hậu 
ấy. 
 

v. Kẻ nào suy nghĩ để làm ô nhiễm đại dương bằng lọ thuốc độc, với vật 
ấy kẻ ấy không thể làm ô nhiễm bởi vì đại dương là bao la, to lớn.  
 

vi. Tương tợ y như thế, kẻ nào dùng lời nói (bôi nhọ) hãm hại đấng 
Thiện Thệ là bậc đã đạt đến sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói (bôi 
nhọ) không có tác động ở nơi vị ấy.  
 

vii. Bậc sáng trí nên kết bạn hữu với hạng người như thế ấy, và nên 
phục vụ người ấy. Vị tỳ khưu theo đường lối của người ấy sẽ đạt được sự 
chấm dứt khổ đau.”  



Vinayapiṭake Cullavaggapāḷi 2    Saṅghabhedakakkhandhakaṃ 

 318

6. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca: “Saṅgharāji saṅgharājī ’ti bhante 
vuccati kittāvatā nu kho bhante saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo, kittavatā 
ca pana saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo cā ”ti?  
 
 
 
 
 

“Ekato upāli eko hoti ekato dve, catuttho anusāveti1 salākaṃ gāheti: 
‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ 
rocethā ’ti, evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.  
 
 
 
 
 

Ekato upāli dve honti ekato dve, pañcamo anusāveti salākaṃ gāheti: 
‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ 
rocethā ’ti, evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.  
 
 
 
 
 

Ekato upāli dve honti ekato tayo, chaṭṭho anusāveti salākaṃ gāheti: 
‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ 
rocethā ’ti, evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.  
 
 
 
 
 

Ekato upāli tayo honti ekato tayo, sattamo anusāveti salākaṃ gāheti: 
‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ 
rocethā ’ti, evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.  
 
 
 
 
 

Ekato upāli tayo honti ekato cattāro, aṭṭhamo anusāveti salākaṃ gāheti: 
‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ 
rocethā ’ti, evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.  

                                                   
1 anussāveti - Ma, Syā, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upāli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự bất 
đồng trong hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng.’ Bạch ngài, cho đến như 
thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng? Cho đến như thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự 
chia rẽ hội chúng?”  
 
 
 

- “Này Upāli, một bên có một người, một bên có hai người, người thứ tư 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upāli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng.  
 
 

 
Này Upāli, một bên có hai người, một bên có hai người, người thứ năm 

phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upāli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng.  
 
 

 
Này Upāli, một bên có hai người, một bên có ba người, người thứ sáu 

phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upāli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng.  
 
 

 
Này Upāli, một bên có ba người, một bên có ba người, người thứ bảy phân 

phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, 
như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng.  
 
 

 
Này Upāli, một bên có ba người, một bên có bốn người, người thứ tám 

phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upāli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng.  
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Ekato upāli cattāro honti ekato cattāro, navamo anusāveti salākaṃ 
gāheti: ‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha 
imaṃ rocethā ’ti. Evampi kho1 upāli saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo ca. 
Navannaṃ vā upāli atireka navannaṃ vā saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo 
ca.  
 
 
 
 

Na kho upāli bhikkhunī saṅghaṃ bhindati, api ca bhedāya parakkamati. 
Na sikkhamānā saṅghaṃ bhindati, api ca bhedāya parakkamati. Na 
sāmaṇero saṅghaṃ bhindati, api ca bhedāya parakkamati. Na sāmaṇerī 
saṅghaṃ bhindati, api ca bhedāya parakkamati. Na upāsako saṅghaṃ 
bhindati, api ca bhedāya parakkamati. Na upāsikā saṅghaṃ bhindati, api ca 
bhedāya parakkamati. Bhikkhu kho upāli2 pakatatto samānasaṃvāsako 
samānasīmāyaṃ ṭhito saṅghaṃ bhinde ”ti.3  
 
 
 
 
 

7. “’Saṅghabhedo saṅghabhedo ’ti bhante vuccati. Kittāvatā nu kho 
bhante saṅghā bhinnā hotī ”ti?  
 
 
 
 

“Idhūpāli4 bhikkhū adhammaṃ dhammoti dīpenti, dhammaṃ 
adhammoti dīpenti, avinayaṃ vinayoti dīpenti, vinayaṃ avinayoti dīpenti, 
abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpenti, 
bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpenti, 
anāciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti, āciṇṇaṃ tathāgatena 
anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti, apaññattaṃ5 tathāgatena paññattaṃ 
tathāgatenāti dīpenti, paññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti 
dīpenti, anāpattiṃ āpattīti dīpenti, āpattiṃ anāpattīti dīpenti, lahukaṃ 
āpattiṃ garukā āpattīti dīpenti, garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpenti, 
sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpenti, anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā 
āpattīti dīpenti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpenti, aduṭṭhullaṃ 
āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpenti. Te imehi aṭṭhārasahi vatthūhi 
apakassanti,6 vipakassanti,7 āveṇiṃ8 uposathaṃ karonti, āveṇiṃ pavāraṇaṃ 
karonti, āveṇiṃ saṅghakammaṃ karonti. Ettāvatā kho upāli saṅgho bhinno 
hotī ”ti.  

                                                   
1 evaṃ kho - Ma, PTS.    6 apakāsanti - PTS, Sīmu.  
2 bhikkhu upāli - katthaci.    7 avapakāsanti - PTS, Sīmu.  
3 bhindatī ti - Ma, Syā, PTS.   8 āveṇikaṃ - Syā;  
4 idhupāli - Ma, Syā.       āveṇio - PTS;  
5 appaññattaṃ - Syā, evaṃ sabbattha.    āveṇī - Sīmu. 
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Này Upāli, một bên có bốn người, một bên có bốn người, người thứ chín 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upāli, như vậy là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng. Này 
Upāli, chín hoặc hơn chín là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội 
chúng.  
 
 
 

Này Upāli, tỳ khưu ni không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ lực để 
đưa đến sự chia rẽ. Cô ni tu tập sự không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. Vị sa di không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. Vị sa di ni không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nam cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nữ cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Này Upāli, vị tỳ khưu bình thường là vị 
có sự đồng cộng trú, đứng chung ranh giới có thể chia rẽ hội chúng.”  
 
 
 
 

7. “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự chia rẽ hội chúng, sự chia rẽ hội 
chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng bị chia rẽ?”  
 
 
 
 

- “Ở đây, này Upāli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phi Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy 
định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: 
‘Điều đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm 
tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố 
tội nặng là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên 
bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’1 tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
không xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Do mười tám sự 
việc này, các vị ấy tách ra và tách rời hẳn, chúng thực hiện lễ Uposatha riêng 
rẽ, chúng thực hiện lễ Pavāraṇā riêng rẽ, chúng thực hiện hành sự của hội 
chúng riêng rẽ. Này Upāli, cho đến như vậy thì hội chúng bị chia rẽ.”  

                                                   
1 Tội không còn dư sót là nhóm tội pārājika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. 
vii, 1319). 
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8. “’Saṅghasāmaggi1 saṅghasāmaggī ’ti bhante vuccati, kittāvatā nu kho 
bhante saṅgho samaggo hotī ”ti?  
 
 
 
 
 

“Idhūpāli bhikkhū adhammaṃ adhammoti dīpenti, dhammaṃ 
dhammoti dīpenti, avinayaṃ avinayoti dīpenti, vinayaṃ vinayoti dīpenti 
abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpenti, 
bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpenti, 
anāciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti, āciṇṇaṃ 
tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti, apaññattaṃ tathāgatena 
apaññattaṃ tathāgatenāti dīpenti, paññattaṃ tathāgatena paññattaṃ 
tathāgatenāti dīpenti, anāpattiṃ anāpattīti dīpenti, āpattiṃ āpattīti dīpenti, 
lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpenti, garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti 
dīpenti, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpenti, anavasesaṃ āpattiṃ 
anavasesā āpattīti dīpenti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpenti, 
aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpenti, te imehi aṭṭhārasahi 
vatthūhi na apakassanti na vipakassanti na āveṇiṃ uposathaṃ karonti, na 
āveṇiṃ pavāraṇaṃ karonti, na āveṇiṃ saṅghakammaṃ karonti, ettāvatā kho 
upāli saṅgho samaggo hotī ”ti.  
 
 
 
 
 
 

9. “Samaggaṃ pana bhante saṅghaṃ bhinditvā kiṃ so pasavatī ”ti?  
 
 
 
 

“Samaggaṃ kho upāli saṅghaṃ bhinditvā kappaṭṭhitikaṃ kibbisaṃ 
pasavati. Kappaṃ nirayamhi paccatī ”ti.  
 
 
 
 
 Āpāyiko nerayiko kappaṭṭho saṅghabhedako,  
 vaggarato adhammaṭṭho yogakkhemā padhaṃsati,  
 saṅghaṃ samaggaṃ bhinditvā kappaṃ nirayamhi paccatī ”ti.  
 
 
 

“Bhinnaṃ pana bhante saṅghaṃ samaggaṃ katvā kiṃ so pasavatī ”ti?  

                                                   
1 saṅghasāmaggī - Ma, Syā, PTS. 
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8. “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự hợp nhất hội chúng, sự hợp nhất hội 
chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng có sự hợp nhất?”  
 
 
 

“Ở đây, này Upāli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Phi Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai;’ tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Vô tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng;’ 
tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ 
tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ Với mười 
tám sự việc này, các vị ấy không tách ra và không tách rời hẳn, không thực 
hiện lễ Uposatha riêng rẽ, không thực hiện lễ Pavāraṇā riêng rẽ, không thực 
hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ. Này Upāli, cho đến như vậy thì hội 
chúng có sự hợp nhất.”  
 
 
 
 

9. - “Bạch ngài, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ ấy gây nên điều 
gì?”  
 
 
 

- “Này Upāli, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ gây nên tội lỗi chịu 
đựng trọn kiếp, bị nung nấu trong địa ngục trọn kiếp.”  
 
 
 
 

“Kẻ chia rẽ hội chúng là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp. Kẻ thích thú với phe nhóm, sống sai Pháp, làm tiêu hoại sự 
an ổn của thiền, sau khi đã chia rẽ hội chúng có sự hợp nhất, bị nung nấu 
trong địa ngục trọn kiếp.”  
 
 
 

- “Bạch ngài, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
điều gì?”  
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“Bhinnaṃ kho upāli saṅghaṃ samaggaṃ katvā brahmaṃ puññaṃ 
pasavati. Kappaṃ saggamhi modatī ”ti.  
 
 
 “Sukhā saṅghassa sāmaggi samaggānaṃ canuggaho,1 
 samaggarato dhammaṭṭho yogakkhemā na dhaṃsati,  
 saṅghaṃ samaggaṃ katvāna kappaṃ saggamhi modatī ”ti.  

 
 

10. “Siyā nu kho bhante saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho 
atekiccho ”ti?  
 

 
“Siyā upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho ”ti.  

 

 
“Siyā pana bhante2 saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho 

na atekiccho ”ti?  
 

 
“Siyā upāli saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na 

atekiccho ”ti.  
 

 
“Katamo pana bhante saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho 

atekiccho ”ti?  
 

 
“Idhūpāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti tasmiṃ adhammadiṭṭhi 

bhede adhammadiṭṭhi vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ 
vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo 
idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. Ayampi kho upāli 
saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

adhammadiṭṭhi bhede dhammadiṭṭhi, vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  

                                                   
1 ca anuggaho - Ma; ca anaggaho - Sīmu.   2 siyā nu kho pana bhante - Syā.  
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- “Này Upāli, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
phước báu của Phạm Thiên, được vui hưởng ở cõi trời trọn kiếp.”  
 
 

“An lạc thay sự hợp nhất của hội chúng, và tán đồng với những ai sống 
hợp nhất. Vị thích thú với sự hợp nhất, sống đúng theo Pháp, không làm 
tiêu hoại sự an ổn của thiền, sau khi đã làm cho hội chúng có sự hợp nhất, 
được vui hưởng ở cõi trời trọn kiếp.”  
 
 

10. “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?”  
 
 

- “Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.”  
 
 

- “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?”  
 
 

- “Này Upāli, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được.”  
 
 

- “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?”  
 
 

- “Này Upāli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: ‘Pháp.’ (Vị ấy) 
có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu 
điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên 
bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được.  
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Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 
adhammadiṭṭhi bhede vematiko, vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

dhammadiṭṭhi bhede adhammadiṭṭhi vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

dhammadiṭṭhi bhede dhammadiṭṭhi vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

dhammadiṭṭhi bhede vematiko, vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

vematiko, bhede adhammadiṭṭhi, vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2            Chương Chia Rẽ Hội Chúng 

 327

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 
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11. Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, tasmiṃ 
vematiko bhede dhammadiṭṭhi vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, tasmiṃ 

vematiko bhede vematiko, vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya 
ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ dhammo ayaṃ 
vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. Ayampi kho 
upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ 

adhammoti dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, 
abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, 
bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, 
anāciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena 
anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, apaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, paññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, anāpattiṃ āpattīti dīpeti, āpattiṃ anāpattīti dīpeti, lahukaṃ āpatti 
garukā āpattīti dīpeti, garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ 
āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti 
dīpeti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ 
duṭṭhullā āpattīti dīpeti, tasmiṃ adhammadiṭṭhi, bhede adhammadiṭṭhi 
vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ 
anusāveti salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ 
imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko 
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.  
 
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu dhammaṃ adhammoti dīpeti, ―pe― 

aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti, tasmiṃ adhammadiṭṭhi, bhede 
dhammadiṭṭhi ―pe―  
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11. Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp 
là ‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi 
che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.  
 

 
Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 

‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghi về về việc chia rẽ, sau khi 
che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều 
khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố 
rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được.  
 

 
Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 

‘Pháp,’ tuyên bố phi Luật là ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật;’ tuyên bố điều 
không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai là: ‘Điều không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được 
thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều không 
được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố 
phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội 
nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội không 
còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa;’ 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về 
việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, 
sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che 
giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ 
việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.  
 

 
Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là ‘Phi 

Pháp.’ ―(như trên)― tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ (Vị ấy) có 
quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
―(như trên)―  
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Tasmiṃ adhammadiṭṭhi bhede vematiko ―pe―  
 

 
Tasmiṃ dhammadiṭṭhi ―pe― Tasmiṃ dhammadiṭṭhi bhede vematiko 

―pe―  
 

 
Tasmiṃ vematiko bhede adhammadiṭṭhi ―pe―  

 

 
Tasmiṃ vematiko bhede dhammadiṭṭhi ―pe―  

 

 
Tasmiṃ vematiko bhede vematiko vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ 

vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anusāveti, salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho ’ti.  
 
 
 

 
12. “Katamo pana bhante saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na 

kappaṭṭho na atekiccho ”ti?  
 
 
 
 

 
“Idhūpāli bhikkhū adhammaṃ adhammoti dīpeti, tasmiṃ dhammadiṭṭhi 

bhede dhammadiṭṭhi avinidhāya diṭṭhiṃ avinidhāya khantiṃ avinidhāya 
ruciṃ avinidhāya bhāvaṃ anusāveti, salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ dhammo ayaṃ 
vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. Ayampi kho 
upāli saṅghabhedako na āpāyiko na kappaṭṭho na atekiccho.  
 
 
 
 

 
Punacaparaṃ upāli bhikkhu dhammaṃ dhammoti dīpeti. Tasmiṃ 

dhammadiṭṭhi bhede dhammadiṭṭhi ―pe― avinayaṃ avinayoti dīpeti, ―pe― 
vinayaṃ vinayoti dīpeti, abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ 
lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, — 
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(Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia rẽ, 
―(như trên)―  
 

(Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, ―(như trên)― (Vị ấy) có 
quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia rẽ, ―(như 
trên)―  
 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
―(như trên)―  
 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
―(như trên)―  
 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghi về về việc chia rẽ, sau khi che 
giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao 
khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: 
‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy 
thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ 
sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi 
được.”  
 
 
 

12. - “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa 
xứ, không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?”  
 
 

- “Này Upāli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: ‘Phi Pháp.’ (Vị 
ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong 
mỏi, sau khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, 
rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là 
lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ 
Này Upāli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là 
kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được.  
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, ―(như trên)― tuyên bố phi Luật là ‘Phi Luật;’ ―(như 
trên)― tuyên bố Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố điều đã không được giảng, không 
được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ —  
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—apaññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, paññattaṃ 
tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, āpattiṃ āpattīti dīpeti, 
anāpattiṃ anāpattīti dīpeti, garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpeti, lahukaṃ 
āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpeti, 
anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā 
āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, tasmiṃ 
dhammadiṭṭhi bhede dhammadiṭṭhi avinidhāya diṭṭhiṃ avinidhāya khantiṃ 
avinidhāya ruciṃ avinidhāya bhāvaṃ anusāveti, salākaṃ gāheti: ‘Ayaṃ 
dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethā ’ti. 
Ayampi kho upāli saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na 
atekiccho ”ti.  
 
 
 
 

Tatiyabhāṇavāraṃ.  
 

Saṅghabhedakakkhandhakaṃ sattamaṃ.1  
 

***** 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Anupiye abhiññātā sukhumālo na icchati 
 kasā vappā2 atininne3 niḍḍā4 lāve ca ubbaho5 
 puñjamaddapalālañca bhusa-opuna-atihare.6  
 

 
 Āyatimpi na khīyanti pitaro ca pitāmahā 
 bhaddiyo anuruddho ca ānando bhagu kimbilo7 
 sakyamāno ca kosambiṃ8 parihāyi kakudhena ca.9  
 

 
 Pakāsesi pituno ca purise silaṃ nāḷāgiriṃ10 
 tikapañca garuko11 bhindi thullaccayena ca 
 tayo aṭṭha puna tīṇi rāji bhedo12 siyā nu kho ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 saṅghabhedakakkhandhako sattamo - Ma. 7 kimilo - Ma, Syā. 
2 vapā - Ma, Syā, PTS.     8 kosambi - Syā.  
3 abhi ninne - Ma.    9 kakkudhena ca - Syā. 
4 niddhā - Ma; niddā - Syā, PTS.    10 purise selā nāḷāgiri - Syā;  
5 ubbahe - Ma, Syā, PTS.     purisena nāḷāgiri - PTS.  
6 ophuṇanīhare - Ma;    11 tikapañca garuko kho - Ma, Syā, PTS.  
  ophunanīhare - Syā; opuna-nihare - PTS. 12 rāji bhedā - Ma, Syā, PTS. 
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— tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không 
được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố phạm tội là: 
‘Phạm tội;’ tuyên bố vô tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng;’ tuyên 
bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố 
tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ (Vị ấy) có quan 
điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, sau 
khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong mỏi, sau 
khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, rồi phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upāli, 
đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là kẻ đi địa 
ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được.”  
 

Tụng phẩm thứ ba. 
 

Chương Chia Rẽ Hội Chúng là thứ bảy. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

Ở Anupiyā, những người có danh tiếng, vị mảnh mai không muốn, các 
việc cày xới, gieo hạt, đưa nước vào, tưới nước, nhổ cỏ, gặt hái, thâu 
hoạch, chất thành đống, đập giũ, (tách) rơm và trấu ra, sàng sảy, rồi cất 
vào kho.  
 

Ngay cả trong tương lai, (các công việc) vẫn không được ngưng lại, cả 
người cha lẫn người ông. Các vị Bhaddiya, và Anuruddha, Ānanda, Bhagu, 
Kimbila, tự hào là dòng Sakya. Và chuyện ở Kosambi, vị đã bị mất (thần 
thông), và Thiên tử Kakudha.  
 

Vị đã công bố, và đối với người cha, các nam nhân, tảng đá, voi 
Nāḷāgiri, ba (lần hãm hại), năm (sự việc), việc nghiêm trọng, kẻ đã chia rẽ, 
với tội thullaccaya, ba nhóm gồm tám điều, rồi lại ba điều (không đúng 
Chánh Pháp), sự bất đồng, sự chia rẽ, có thể sẽ là.”  
 

--ooOoo-- 
 




