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75. Pañcavaggakaraṇaṃ ce bhikkhave, kammaṃ bhikkhunīpañcamo 
kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Pañcavaggakaraṇaṃ ce 
bhikkhave, kammaṃ sikkhamānāpañcamo1 kammaṃ kareyya, akammaṃ na 
ca karaṇīyaṃ —pe— Sāmaṇerapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Sāmaṇerī-
pañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Sikkhaṃ paccakkhātakapañcamo 
kammaṃ kareyya, —pe— Antimavatthuṃ ajjhāpannakapañcamo kammaṃ 
kareyya, —pe— Āpattiyā adassane ukkhittakapañcamo kammaṃ kareyya, —
pe— Āpattiyā appaṭikamme ukkhittakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— 
Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittakapañcamo kammaṃ kareyya, —
pe— Paṇḍakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Theyyasaṃvāsakapañcamo 
kammaṃ kareyya, —pe— Titthiyapakkantakapañcamo kammaṃ kareyya, —
pe— Tiracchānagatapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Mātughātaka-
pañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Pitughātakapañcamo kammaṃ kareyya, 
—pe— Arahantaghātakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Bhikkhunī-
dūsakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Saṅghabhedakapañcamo 
kammaṃ kareyya, —pe— Lohituppādakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— 
Ubhatobyañjanakapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Nānāsaṃvāsaka-
pañcamo kammaṃ kareyya, —pe— Nānāsīmāya ṭhitapañcamo kammaṃ 
kareyya, —pe— Iddhiyā vehāse ṭhitapañcamo kammaṃ kareyya, —pe— 
Yassa saṅgho kammaṃ karoti, taṃpañcamo kammaṃ kareyya, akammaṃ 
na ca karaṇīyaṃ.2  
 

Pañcavaggakaraṇaṃ.  
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Dasavaggakaraṇaṃ ce bhikkhave, kammaṃ bhikkhunīdasamo 
kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Dasavaggakaraṇaṃ ce 
bhikkhave, kammaṃ sikkhamānādasamo kammaṃ kareyya, akammaṃ na 
ca karaṇīyaṃ —pe— Yassa saṅgho kammaṃ karoti, taṃdasamo kammaṃ 
kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.2  
 

Dasavaggakaraṇaṃ.  
 

***** 
  

                                                   
1 sikkhamānapañcamo - Ma, Manupa, Javi, Tovi, Avi, Sīmu 2. 
2 asmiṃ chede peyyālamukhena niddiṭṭhāni avuttapadāni pāḷinayato yathārūpaṃ 
gahetabbāni.  
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75. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị thứ 
năm là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị 
thứ năm là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. ―(như trên)― có vị thứ năm là sa di mà thực hiện hành 
sự ―(như trên)― có vị thứ năm là sa di ni mà thực hiện hành sự ―(như 
trên)― có vị thứ năm là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự ―(như 
trên)― có vị thứ năm là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự ―(như 
trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực 
hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ 
năm là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ 
năm là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ 
năm là loài thú mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết 
mẹ mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết cha mà thực 
hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện 
hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện 
hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện 
hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực 
hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành 
sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành 
sự ―(như trên)― có vị thứ năm đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự 
―(như trên)― có vị thứ năm đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà 
thực hiện hành sự ―(như trên)― Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà 
vị ấy là vị thứ năm thì không là hành sự và không nên thực hiện.  
 

Công việc của nhóm năm vị.  
 

***** 
 
 

76. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ 
mười là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị 
thứ mười là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. ―(như trên)― Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào 
mà vị ấy là vị thứ mười thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
 

Công việc của nhóm mười vị.  
 

***** 
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77. Vīsativaggakaraṇañce bhikkhave, kammaṃ bhikkhuṇīvīso kammaṃ 
kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. Vīsativaggakaraṇañce bhikkhave, 
kammaṃ sikkhamānāvīso kammaṃ kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ. —
pe— Sāmaṇeravīso kammaṃ kareyya, —pe— Sāmaraṇerīvīso kammaṃ 
kareyya, —pe— Sikkhaṃ paccakkhātakavīso kammaṃ kareyya, —pe— 
Antimavatthuṃ ajjhāpannakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Āpattiyā 
adassane ukkhittakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Āpattiyā appaṭikamme 
ukkhittakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhittakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Paṇḍakavīso kammaṃ kareyya, —
pe— Theyyasaṃvāsakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Titthiyapakkantakavīso 
kammaṃ kareyya, —pe— Tiracchānagatavīso kammaṃ kareyya, —pe— 
Mātughātakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Pitughātakavīso kammaṃ 
kareyya, —pe— Arahantaghātakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Bhikkhuṇī-
dūsakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Saṅghabhedakavīso kammaṃ kareyya, 
—pe— Lohituppādakavīso kammaṃ kareyya, —pe— Ubhatobyañjanakavīso 
kammaṃ kareyya, —pe— Nānāsaṃvāsakavīso kammaṃ kareyya, —pe— 
Nānāsīmāya ṭhitavīso kammaṃ kareyya —pe— Iddhiyā vehāse ṭhitavīso 
kammaṃ kareyya, —pe— Yassa saṅgho kammaṃ karoti, taṃvīso kammaṃ 
kareyya, akammaṃ na ca karaṇīyaṃ.  
 

Vīsativaggakaraṇaṃ.  
 

***** 
 

 
 
 
 
 

1. Pārivāsikacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, mūlāya 
paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, taṃvīso abbheyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ.  
 

Mūlāya paṭikassanārahacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, 
mūlāya paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, taṃvīso abbheyya, akammaṃ na 
ca karaṇīyaṃ.  
 

Mānattārahacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, mūlāya 
paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, taṃvīso abbheyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ.  
 

Mānattacārikacatuttho ce bhikkhave, parivāsaṃ dadeyya, mūlāya 
paṭikasseyya, mānattaṃ dadeyya, taṃvīso abbheyya, akammaṃ na ca 
karaṇīyaṃ.  
 

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

Công việc của nhóm hai mươi vị. 
 

***** 
 

1. Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị đang chịu hình phạt parivāsa là 
vị thứ tư mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện.  

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.  

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
mānatta mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện.  

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt 
mānatta mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện.  

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội 
mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và 
không nên thực hiện.  
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2. Ekaccassa bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā rūhati, ekaccassa na 
rūhati. Kassa ca bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā na rūhati? 
Bhikkhuniyā bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā na rūhati. Sikkhamānāya 
bhikkhave, —pe— Sāmaṇerassa bhikkhave, —pe— Sāmaṇerāya1 bhikkhave, 
—pe— Sikkhaṃ paccakkhātakassa bhikkhave, —pe— Antimavatthuṃ 
ajjhāpannakassa bhikkhave, —pe— Ummattakassa bhikkhave, —pe— 
Khittacittassa bhikkhave, —pe— Vedanaṭṭassa bhikkhave, —pe— Āpattiyā 
adassane ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Āpattiyā appaṭikamme 
ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge 
ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Paṇḍakassa bhikkhave, —pe— 
Theyyasaṃvāsakassa bhikkhave, —pe— Titthiyapakkantakassa bhikkhave, —
pe— Tiracchānagatassa bhikkhave, —pe— Mātughātakassa bhikkhave, —pe— 
Pitughātakassa bhikkhave, —pe— Arahantaghātakassa bhikkhave, —pe— 
Bhikkhunīdūsakassa bhikkhave, —pe— Saṅghabhedakassa bhikkhave, —pe— 
Lohituppādakassa bhikkhave, —pe— Ubhatobyañjanakassa bhikkhave, —
pe— Nānāsaṃvāsakassa bhikkhave, —pe— Nānāsīmāya ṭhitassa bhikkhave, 
—pe— Iddhiyā vehāse ṭhitassa bhikkhave, —pe— Yassa saṅgho kammaṃ 
karoti, tassa ca2 bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā na rūhati. Imesaṃ 
kho bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā na rūhati.  
 
 

3. Kassa ca bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā rūhati? Bhikkhussa 
bhikkhave, pakatattassa samānasaṃvāsakassa samānasīmāya ṭhitassa 
antamaso ānantarikassāpi3 bhikkhuno viññāpentassa saṅghamajjhe 
paṭikkosanā rūhati. Imassa kho bhikkhave, saṅghamajjhe paṭikkosanā 
rūhati.  
 
 

4. Dvemā bhikkhave, nissāraṇā: atthi bhikkhave, puggalo appatto 
nissāraṇaṃ, tañce saṅgho nissāreti, ekacco sunissārito, ekacco dunnissārito.  
 
 

5. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissāraṇaṃ, tañce saṅgho 
nissāreti dunnissārito? Idha pana bhikkhave,4 bhikkhu suddho hoti 
anāpattiko. Tañce saṅgho nissāreti, dunnissārito. Ayaṃ vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissāraṇaṃ, tañce saṅgho nissāreti, dunnissārito.  
 
 

6. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissāraṇaṃ, tañce saṅgho 
nissāreti sunissārito? Idha pana bhikkhave, bhikkhu bālo hoti avyatto 
āpattibahulo anapadāno gihīhi saṃsaṭṭho5 viharati ananulomikehi gihī-
saṃsaggehi, tañce saṅgho nissāreti, sunissārito. Ayaṃ vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissāraṇaṃ, tañce saṅgho nissāreti, sunissārito.  

                                                   
1 sāmaṇeriyā - Ma, Syā, PTS.  
2 tassa - Syā, PTS, Javi, Tovi, Manupa.   4 idha bhikkhave - Syā.  
3 anantarikassāpi - Syā, Avi, Javi.  5 gihisaṃsaṭṭho - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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2. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá 
trị, của một hạng người không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa 
hội chúng của hạng người nào không có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối 
giữa hội chúng của vị tỳ khưu ni không có giá trị. Này các tỳ khưu, của cô ni 
tu tập sự ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của sa di ―(như trên)― Này các tỳ 
khưu, của sa di ni ―nt― Này các tỳ khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập ―nt― 
Này các tỳ khưu, của vị bị phạm tội cực nặng ―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị 
điên ―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị loạn trí ―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị 
thọ khổ hành hạ ―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội ―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi 
―nt― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác ―nt― 
Này các tỳ khưu, của kẻ vô căn ―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) ―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo ―nt― Này 
các tỳ khưu, của loài thú ―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ giết mẹ ―nt― Này 
các tỳ khưu, của kẻ giết cha ―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ giết A-la-hán 
―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ làm nhơ tỳ khưu ni ―nt― Này các tỳ khưu, của 
kẻ chia rẽ hội chúng ―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
―nt― Này các tỳ khưu, của kẻ lưỡng căn ―nt― Này các tỳ khưu, của vị không 
đồng cộng trú ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị đứng ở ranh giới khác 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần 
thông ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng (đang) thực 
hiện hành sự cho, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này 
các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này không có 
giá trị.  
 

3. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá 
trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là (sự phản đối) 
của vị tỳ khưu trong sạch, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy 
chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội 
chúng của hạng người này có giá trị.  
 

4. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã 
được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai.  
 

5. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra, thì (vị ấy) đã bị mời ra sai? Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra 
thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không 
đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã bị mời ra sai.  
 

6. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng? Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không 
đúng đắn với hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời 
ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời 
ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng.  
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7. Dvemā bhikkhave, osāraṇā. Atthi bhikkhave, puggalo appatto 
osāraṇaṃ. Tañce saṅgho osāreti, ekacco sosārito, ekacco dosārito.  
 
 
 

8. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho 
osāreti, dosārito? Paṇḍako bhikkhave, appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho 
osāreti, dosārito. Theyyasaṃvāsako bhikkhave, appatto osāraṇaṃ, tañce 
saṅgho osāreti dosārito. Titthiyapakkantako bhikkhave, —pe— Tiracchāna-
gato bhikkhave, —pe— Mātughātako bhikkhave, —pe— Pitughātako 
bhikkhave, —pe— Arahantaghātako bhikkhave, —pe— Bhikkhuṇīdūsako 
bhikkhave, —pe— Saṅghabhedako bhikkhave, —pe— Lohituppādako 
bhikkhave, —pe— Ubhatobyañjanako bhikkhave, appatto osāraṇaṃ, tañce 
saṅgho osāreti, dosārito. Ayaṃ vuccati bhikkhave, puggalo appatto 
osāraṇaṃ, tañce1 saṅgho osāreti, dosārito. Ime vuccanti bhikkhave, puggalā 
appattā osāraṇaṃ, te ce saṅgho osāreti, dosāritā.  
 
 
 

9. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho osāreti 
sosārito? Hatthacchinno bhikkhave, appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho osāreti, 
sosārito. Pādacchinno bhikkhave, —pe— Hatthapādacchinno bhikkhave, —
pe— Kaṇṇacchinno bhikkhave, —pe— Nāsacchinno bhikkhave, —pe— 
Kaṇṇanāsacchinno bhikkhave, —pe— Aṅgulicchinno bhikkhave, —pe— 
Aḷacchinno bhikkhave, —pe— Kaṇḍaracchinno bhikkhave, —pe— Phaṇa-
hatthako bhikkhave, —pe— Khujjo bhikkhave, —pe— Vāmano bhikkhave, —
pe— Galagaṇḍī bhikkhave, —pe— Lakkhaṇāhato bhikkhave, —pe— Kasāhato 
bhikkhave, —pe— Likhitako bhikkhave, —pe— Sīpadiko2 bhikkhave, —pe— 
Pāparogī bhikkhave, —pe— Parisadūsako bhikkhave, —pe— Kāṇo bhikkhave, 
—pe— Kuṇī bhikkhave, —pe— Khañjo bhikkhave, —pe— Pakkhahato 
bhikkhave, —pe— Chinniriyāpatho bhikkhave, —pe— Jarādubbalo 
bhikkhave, —pe— Andho bhikkhave, —pe— Mūgo bhikkhave, —pe— Badhiro 
bhikkhave, —pe— Andhamūgo bhikkhave, —pe— Andhabadhiro bhikkhave, 
—pe— Mūgabadhiro bhikkhave, —pe— Andhamūgabadhiro bhikkhave, 
appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho osāreti, sosārito. Ayaṃ vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto osāraṇaṃ, tañce saṅgho osāreti, sosārito. Ime vuccanti 
bhikkhave, puggalā appattā osāraṇaṃ, te ce saṅgho osāreti, sosāritā.3  
 

Vāsabhagāmabhāṇavāraṃ paṭhamaṃ.  
 

*****  

                                                   
1 te ce - Ma.    2 sīpadī - Syā.    3 sosārito - Syā.  
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7. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp nhận vào.[*] Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị 
đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận vào sai.  
 

8. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai? Này các tỳ 
khưu, kẻ vô căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị 
ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ 
khưu) ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo ―(như trên)― 
Này các tỳ khưu, loài thú ―nt― Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ ―nt― Này các tỳ 
khưu, kẻ giết cha ―nt― Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán ―nt― Này các tỳ 
khưu, kẻ làm nhơ tỳ khưu ni ―nt― Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng 
―nt― Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức Phật) ―nt― Này các tỳ khưu, 
kẻ lưỡng căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy 
thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, các vị này được gọi là 
những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào các 
vị ấy thì (các vị ấy) đã được nhận vào sai.  
 

9. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng? Này các tỳ 
khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng 
nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
bàn chân ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân 
―nt― Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị sứt mũi 
―nt― Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai và mũi ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
ngón tay ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị đứt móng tay ―nt― Này các tỳ khưu, vị 
bị đứt gân chân ―nt― Này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh dơi 
―nt― Này các tỳ khưu, vị gù lưng ―nt― Này các tỳ khưu, vị lùn tịt ―nt― Này 
các tỳ khưu, vị có bướu cổ ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đóng dấu 
―nt― Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đánh bằng roi ―nt― Này các tỳ khưu, 
vị bị cáo thị tầm nã ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị phù chân voi ―nt― Này các 
tỳ khưu, vị bị bệnh trầm trọng ―nt― Này các tỳ khưu, vị bôi nhọ tập thể 
―nt― Này các tỳ khưu, vị bị chột mắt ―nt― Này các tỳ khưu, vị tứ chi bị co 
rút ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị què ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị liệt nửa 
thân ―nt― Này các tỳ khưu, vị đi khập khiễng ―nt― Này các tỳ khưu, vị già 
yếu ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị mù ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị câm ―nt― 
Này các tỳ khưu, vị bị điếc ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị mù và câm ―nt― Này 
các tỳ khưu, vị bị mù và điếc ―nt― Này các tỳ khưu, vị bị câm và điếc ―(như 
trên)― Này các tỳ khưu, vị bị mù câm và điếc không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này 
các tỳ khưu, các vị này được gọi là những người không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào các vị ấy, thì (các vị ấy) đã được nhận vào đúng.  
 

Tụng phẩm Làng Vāsabha là phần thứ nhất. 
 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅghovā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, 
passasetaṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ 
passeyyan ’ti. Taṃ saṅgho āpattiyā adassane ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 
 

2. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti paṭikātabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno. 
Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ 
paṭikareyyan ’ti. Taṃ saṅgho āpattiyā appaṭikamme ukkhipati, 
adhammakammaṃ.  
 
 

3. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Pāpikā te āvuso, 
diṭṭhi, paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, 
pāpikā diṭṭhi yamahaṃ paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 
 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā, na hoti 
āpatti paṭikātabbā. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: 
‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, passasetaṃ āpattiṃ. Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. 
So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ passeyyaṃ. Natthi me 
āpatti1 yamahaṃ paṭikareyyan ’ti. Taṃ saṅgho adassane vā appaṭikamme vā 
ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 
 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā, na hoti 
pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā 
ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, passasetaṃ āpattiṃ. Pāpikā te 
diṭṭhi. Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, 
āpatti yamahaṃ passeyyaṃ. Natthi me pāpikā2 diṭṭhi yamahaṃ 
paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho adassane vā appaṭinissagge vā ukkhipati, 
adhammakammaṃ.  
 
 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti paṭikātabbā, na hoti 
pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā.3 Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā 
ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno. Paṭikarohi taṃ āpattiṃ. Pāpikā 
te diṭṭhi. Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me 
āvuso, āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ. Natthi me pāpikā2 diṭṭhi yamahaṃ 
paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho appaṭikamme vā appaṭinissagge vā 
ukkhipati, adhammakammaṃ.  

                                                   
1 natthi me āvuso āpatti - Ma, Syā, PTS. 
2 natthi me āvuso pāpikā - Ma, Syā.         3 paṭinissajjetā - Ma, Syā, PTS, Tovi, Avi, Javi. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
sai Pháp.  

 
2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 

chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

 
3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tà kiến ác cần phải 

được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
‘Này đại đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ 
Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành 
sự sai Pháp.  

 
4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 

nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như 
vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. Không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không 
nhìn nhận (tội) hay là về việc không sửa chữa (lỗi); (như vậy) là hành sự sai 
Pháp.  

 
5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 

nhìn nhận, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều 
vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, 
đại đức có nhận thấy tội ấy không? Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy 
từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để 
tôi có thể nhận thấy. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội) hay là về việc không từ 
bỏ (tà kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

 
6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 

chữa, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa (lỗi) hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); 
(như vậy) là hành sự sai Pháp.  
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7. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā, na hoti 
āpatti paṭikātabbā, na hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. Tamenaṃ codeti 
saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, 
passasetaṃ āpattiṃ. Paṭikarohi taṃ āpattiṃ. Pāpikā te diṭṭhi. Paṭinissajetaṃ 
pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso āpatti yamahaṃ 
passeyyaṃ. Natthi me āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ. Natthi me pāpikā 
diṭṭhi, yamahaṃ paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho adassane vā appaṭikamme 
vā appaṭinissagge vā ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, 
passasetaṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso passāmī ’ti. Taṃ saṅgho 
āpattiyā adassane ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti paṭikātabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno. 
Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso paṭikarissāmī ’ti. Taṃ 
saṅgho āpattiyā appaṭikamme ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 

10. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Pāpikā te āvuso 
diṭṭhi. Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso 
paṭinissajissāmī ’ti.1 Taṃ saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipati, 
adhammakammaṃ.  
 

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā, hoti āpatti 
paṭikātabbā, —pe— hoti āpatti daṭṭhabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. —
pe— hoti āpatti paṭikātabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā, —pe— hoti 
āpatti daṭṭhabbā, hoti āpatti paṭikātabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ 
āvuso āpanno, passasetaṃ āpattiṃ. Paṭikarohi taṃ āpattiṃ. Pāpikā te diṭṭhi. 
Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Āmāvuso passāmi. Āma, 
paṭikarissāmi. Āma, paṭinissajissāmī ’ti. Taṃ saṅgho adassane vā 
appaṭikamme vā appaṭinissagge vā ukkhipati, adhammakammaṃ.  
 

12. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno, 
passasetaṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ 
passeyyan ’ti. Taṃ saṅgho āpattiyā2 adassane ukkhipati, dhammakammaṃ.  
 

13. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti paṭikātabbā. Tamenaṃ 
codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ āvuso āpanno. 
Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti yamahaṃ 
paṭikareyyan ’ti. Taṃ saṅgho āpattiyā2 appaṭikamme ukkhipati, dhamma-
kammaṃ.  

                                                   
1 paṭinissajjissāmi - Ma, PTS, Avi.    2 āpattiyā - PTS ūṇaṃ. 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
nhận thấy. Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì 
ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn nhận. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp như 
vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc 
không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ―(như trên)― có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ―(như trên)― có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ―(như trên)― có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Đúng vậy, tôi sẽ sửa 
chữa. Đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp.  

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
đúng Pháp.  

13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự đúng Pháp.  
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14. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Pāpikā te āvuso, 
diṭṭhi. Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, 
pāpikā diṭṭhi yamahaṃ paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho pāpikāya diṭṭhiyā 
appaṭinissagge ukkhipati, dhammakammaṃ.  
 

 
15. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā, hoti āpatti 

paṭikātabbā, —pe— hoti āpatti daṭṭhabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā, —
pe— hoti āpatti paṭikātabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā, —pe— hoti 
āpatti daṭṭhabbā, hoti āpatti paṭikātabbā, hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajetā. 
Tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā: ‘Āpattiṃ tvaṃ 
āvuso āpanno, passasetaṃ āpattiṃ. Paṭikarohi taṃ āpattiṃ. Pāpikā te diṭṭhi.1 
Paṭinissajetaṃ pāpikaṃ diṭṭhin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Natthi me āvuso, āpatti 
yamahaṃ passeyyaṃ. Natthi me āpatti2 yamahaṃ paṭikareyyaṃ. Natthi me 
pāpikā diṭṭhi3 yamahaṃ paṭinissajeyyan ’ti. Taṃ saṅgho adassane vā 
appaṭikamme vā appaṭinissagge vā ukkhipati, dhammakamman ”ti.  
 

 
16. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 

bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca:  
 

 
17. “Yo nu kho bhante, samaggo saṅgho sammukhā karaṇīyaṃ kammaṃ 

asammukhā karoti, dhammakammaṃ nu kho4 taṃ bhante, vinayakamman 
”ti. “Adhammakammaṃ taṃ upāli, avinayakammaṃ.”5 “Yo nu kho bhante, 
samaggo saṅgho paṭipucchā karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭipucchā karoti, —pe— 
paṭiññāya karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭiññāya karoti, —pe— sativinayārahassa 
amūḷhavinayaṃ deti, —pe— amūḷhavinayārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ 
karoti, —pe— tassapāpiyyasikākammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —
pe— tajjanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— niyassakammā-
rahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— pabbājanīyakammārahassa 
paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— paṭisāraṇīyakammārahassa ukkhe-
panīyakammaṃ karoti, —pe— ukkhepanīyakammārahassa parivāsaṃ deti, —
pe— parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati, —pe— mūlāya paṭikassanārahassa 
mānattaṃ deti, —pe— mānattārahaṃ abbheti, —pe— abbhānārahaṃ 
upasampādeti, [—pe— upasampadārahaṃ abbheti],* dhammakammaṃ nu 
kho taṃ bhante, avinayakamman ”ti. “Adhammakammaṃ taṃ upāli, 
avinayakammaṃ.**  

                                                   
1 pāpikā te āvuso diṭṭhi- Syā.     
2 natthi me āvuso āpatti- Ma, PTS.   4 dhammakammannu kho - Sīmu. 
3 natthi me āvuso pāpikā diṭṭhi - Ma.   5 avinayakamman ti - Ma, Syā. 
* rekhantarito pāṭhoyaṃ potthakesu na dissate, parivārepi natthi. Imassa khandhakassa 
uddāne ‘soḷasete adhammikā  ’ti vuttattā pāṭhenānena bhavitabbaṃ. 
** § 17 - asmiṃ chede niddiṭṭhapeyyālamukhāni potthakesu na dissante.  
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự đúng Pháp.  

 
15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 

nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ―(như trên)― có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ―(như trên)― có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. ―(như trên)― có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. 
Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi 
có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hay 
là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); (như 
vậy) là hành sự đúng Pháp.”  

 
16. 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:  

 
17. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện 

diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải 
việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, việc ấy là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp 
nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự 
tra hỏi, ―(như trên)― thực hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần 
được thực hiện với sự thừa nhận, ―(như trên)― ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, ―(như trên)― thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―(như trên)― thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ―(như trên)― thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ―(như trên)― 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― 
thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ―(như trên)― 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ―(như trên)― 
ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, ―(như trên)― 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivāsa, ―(như 
trên)― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ―(như trên)― giải tội cho vị xứng đáng hình phạt mānatta, 
―(như trên)― ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [―(như 
trên)― giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên,] bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, việc ấy là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật.  
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18. Yo kho upāli samaggo saṅgho sammukhā karaṇīyaṃ kammaṃ 
asammukhā karoti, evaṃ kho upāli adhammakammaṃ hoti avinaya-
kammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hoti. Yo kho upāli, samaggo saṅgho 
paṭipucchā karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭipucchā karoti, —pe— paṭiññāya 
karaṇīyaṃ kammaṃ apaṭiññāya karoti, —pe— sativinayārahassa 
amūḷhavinayaṃ deti, —pe— amūḷhavinayārahassa tassapāpiyyasikā 
kammaṃ karoti, —pe— tassapāpiyyasikākammārahassa tajjanīyakammaṃ 
karoti, —pe— tajjanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
niyassakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— pabbājanīya-
kammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— paṭisāraṇīya-
kammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— ukkhepanīya-
kammārahassa parivāsaṃ deti, —pe— parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati, —
pe— mūlāya paṭikassanārahassa mānattaṃ deti, —pe— mānattārahaṃ 
abbheti, —pe— abbhānārahaṃ upasampādeti, [—pe— upasampadārahaṃ 
abbheti], evaṃ kho upāli adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ. Evañca 
pana saṅgho sātisāro hotī ”ti.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. “Yo nu kho bhante, samaggo saṅgho sammukhā karaṇīyaṃ kammaṃ 
sammukhā karoti, dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante, vinayakamman ”ti. 
“Dhammakammaṃ taṃ upāli, vinayakammaṃ.” “Yo nu kho bhante samaggo 
saṅgho paṭipucchā karaṇīyaṃ kammaṃ paṭipucchā karoti, —pe— paṭiññāya 
karaṇīyaṃ kammaṃ paṭiññāya karoti, —pe— sativinayārahassa sativinayaṃ 
deti, —pe— amūḷhavinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— 
tassapāpiyyasikākammārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
tajjanīyakammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— 
niyassakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— 
parivāsārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— mānattārahassa mānattaṃ deti, —pe— abbhānārahaṃ 
abbheti, —pe— upasampadārahaṃ upasampādeti, dhammakammaṃ nu kho 
taṃ bhante, vinayakamman ”ti. “Dhammakammaṃ taṃ upāli, 
vinayakammaṃ.  

                                                   
1 § 18, 19, 20 - Esupi chedesu peyyālamukhāni potthakesu na dissante. 
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18. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upāli, như thế là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra 
hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ―(như trên)― thực 
hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa 
nhận, ―(như trên)― ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, ―(như trên)― thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, ―(như trên)― thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị 
xứng đáng hành sự khiển trách, ―(như trên)― thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― thực hiện hành sự hòa giải 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ―(như trên)― thực hiện hành sự án treo 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ―(như trên)― ban cho hình phạt 
parivāsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, ―(như trên)― đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivāsa, ―(như trên)― ban cho hình 
phạt mānatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ―(như 
trên)― giải tội cho vị xứng đáng hình phạt mānatta, ―(như trên)― ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [―(như trên)― giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên,] này Upāli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.”  
 
 
 

19 - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất 
thực hiện có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, 
―(như trên)― thực hiện có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện 
với sự thừa nhận, ―(như trên)― ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, ―(như trên)― thực hiện hành sự theo tội của 
vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ―(như trên)― thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách,―(như trên)― 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ―(như trên)― 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ―(như 
trên)― thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ―(như 
trên)― thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, ―(như 
trên)― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hình phạt parivāsa, 
―(như trên)― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, ―(như trên)― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng 
đáng hình phạt mānatta, ―(như trên)― giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, 
―(như trên)― ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upāli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.  
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20. Yo kho upāli, samaggo saṅgho sammukhā karaṇīyaṃ kammaṃ 
sammukhā karoti, evaṃ kho upāli, dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ. 
Evañca pana saṅgho anatisāro hoti. Yo kho upāli, samaggo saṅgho 
paṭipucchā karaṇīyaṃ kammaṃ paṭipucchā karoti, —pe— paṭiññāya 
karaṇīyaṃ kammaṃ paṭiññāya karoti, —pe— sativinayārahassa sativinayaṃ 
deti, —pe— amūḷhavinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— 
tassapāpiyyasikākammārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
tajjanīyakammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— 
niyassakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— 
parivāsārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— mānattārahassa mānattaṃ deti, —pe— abbhānārahaṃ 
abbheti, —pe— upasampadārahaṃ upasampādeti, evaṃ kho upāli, dhamma-
kammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho anatisāro hotī ”ti.  
 
 
 
 

21. “Yo nu kho bhante, samaggo saṅgho sativinayārahassa 
amūḷhavinayaṃ deti, amūḷhavinayārahassa sativinayaṃ deti, 
dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakamman ”ti. 
“Adhammakammaṃ taṃ upāli, avinayakammaṃ.” “Yo nu kho bhante, 
samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, 
tassapāpiyyasikākammārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— 
tassapāpiyyasikākammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, 
tajjanīyakammārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
tajjanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti, niyassakammārahassa 
tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— niyassakammārahassa pabbājanīya-
kammaṃ karoti, pabbājanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, 
paṭisāraṇīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, 
ukkhepanīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa parivāsaṃ deti, parivāsārahassa 
ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati, 
mūlāya paṭikassanārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya 
paṭikassanārahassa mānattaṃ deti, mānattārahaṃ mūlāya paṭikassati, —
pe— mānattārahaṃ abbheti, abbhānārahassa mānattaṃ deti, —pe— 
abbhānārahaṃ upasampādeti, upasampadārahaṃ abbheti, 
dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakamman ”ti. 
“Adhammakammaṃ taṃ upāli, avinayakammaṃ.1  
 

                                                   
1 Imesu (§ 21-22) chedesu vākyāni peyyālamukhena potthakesu na vavatthitāni 
pāḷiyāgatanayato tāni paccekaṃ peyyālavasena niddisitabbāni. 
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20. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upāli, như thế là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt 
quá chức năng. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ... thực hiện có sự thừa 
nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ... ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, ... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ... thực hiện hành sự theo 
tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ... thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ... thực hiện hành sự chỉ 
dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án 
treo, ... ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hình phạt parivāsa, ... 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, ... ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng hình phạt mānatta, ... 
giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, này Upāli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.”  

21. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, việc ấy là hành sự sai Pháp, 
là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, ... thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng hành sự khiển trách, ... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng 
hành sự khiển trách, thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
chỉ dạy, ... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, ... ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt parivāsa, ... đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivāsa, ban cho hình phạt 
parivāsa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ... ban cho 
hình phạt mānatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt mānatta, ... giải tội cho vị 
xứng đáng hình phạt mānatta, ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng 
sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội 
cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, như thế là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật.  
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22. Yo kho upāli samaggo saṅgho sativinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti, 
amūḷhavinayārahassa sativinayaṃ deti, evaṃ kho upāli, adhammakammaṃ 
hoti avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hoti. Yo kho upāli, 
samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, 
tassapāpiyyasikākammārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— tassa-
pāpiyyasikākammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, tajjanīyakammārahassa 
tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— tajjanīyakammārahassa niyassa-
kammaṃ karoti, niyassakammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— 
niyassakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, 
pabbājanīyakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, 
paṭisāraṇīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, 
ukkhepanīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa parivāsaṃ deti, parivāsārahassa ukkhepanīya-
kammaṃ karoti, —pe— parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati, mūlāya 
paṭikassanārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya paṭikassanārahassa 
mānattaṃ deti, mānattārahaṃ mūlāya paṭikassati, —pe— mānattārahaṃ 
abbheti, abbhānārahassa mānattaṃ deti, —pe— abbhānārahaṃ 
upasampādeti, upasampadārahaṃ abbheti, evaṃ kho upāli, adhamma-
kammaṃ hoti avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hotī ”ti.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. “Yo nu kho bhante, samaggo saṅgho sativinayārahassa sativinayaṃ 
deti, dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante, vinayakamman ”ti. 
“Dhammakammaṃ taṃ upāli, vinayakammaṃ.” “Yo nu kho bhante, 
samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— 
tassapāpiyyasikākammārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
tajjanīyakammārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— 
niyassakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— 
parivāsārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— mānattārahassa mānattaṃ deti, —pe— abbhānārahaṃ 
abbheti, —pe— upasampadārahaṃ upasampādeti, dhammakammaṃ nu kho 
taṃ bhante, vinayakamman ”ti. “Dhammakammaṃ taṃ upāli, 
vinayakammaṃ.  
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22. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, này Upāli, như thế là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upāli, 
về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, 
―(như trên)― thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo 
tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, ―nt― thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển 
trách, thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ―nt― 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành 
sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ―nt― thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự hòa giải, ―nt― thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, ―(như trên)― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt parivāsa, 
―(như trên)― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt 
parivāsa, ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ―(như trên)― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng hình phạt mānatta, ―(như trên)― giải tội cho vị xứng đáng hình phạt 
mānatta, ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng sự giải tội, ―(như 
trên)― ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, này Upāli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.”  
 

23. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upāli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch 
ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị 
ấy, ―(như trên)― thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, ―(như trên)― thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành 
sự chỉ dạy, ―(như trên)― thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành 
sự xua đuổi, ―(như trên)― thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành 
sự hòa giải, ―(như trên)― thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành 
sự án treo, ―(như trên)― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hình 
phạt parivāsa, ―nt― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu, ―nt― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng 
hình phạt mānatta, ―nt― giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ―nt― ban 
phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc 
ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upāli, việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.  
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24. Yo kho upāli, samaggo saṅgho sativinayārahassa sativinayaṃ deti, 
evaṃ kho upāli, dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana 
saṅgho anatisāro hoti. Yo kho upāli, samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa 
amūḷhavinayaṃ deti, —pe— tassapāpiyyasikākammārahassa tassapāpiyya-
sikākammaṃ karoti, —pe— tajjanīyakammārahassa tajjanīyakammaṃ 
karoti, —pe— niyassakammārahassa niyassakammaṃ karoti, —pe— 
pabbājanīyakammārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
ukkhepanīyakammārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— 
parivāsārahassa parivāsaṃ deti, —pe— mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— mānattārahassa mānattaṃ deti, —pe— abbhānārahaṃ 
abbheti, —pe— upasampadārahaṃ upasampādeti, evaṃ kho upāli, dhamma-
kammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho anatisāro hotī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Yo kho bhikkhave, samaggo 
saṅgho sativinayārahassa amūḷhavinayaṃ deti, evaṃ kho bhikkhave, 
adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hoti. 
Yo kho bhikkhave, samaggo saṅgho sativinayārahassa 
tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— sativinayārahassa 
tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— sativinayārahassa niyassakammaṃ karoti, 
—pe— sativinayārahassa pabbājanīyakammaṃ karoti, —pe— 
sativinayārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— sativinayārahassa 
ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— sativinayārahassa parivāsaṃ deti, —
pe— sativinayārahaṃ mūlāya paṭikassati, —pe— sativinayārahassa 
mānattaṃ deti, —pe— sativinayārahaṃ abbheti, —pe— sativinayārahaṃ 
upasampādeti, evaṃ kho bhikkhave, adhammakammaṃ hoti 
avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hoti.  
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24. Này Upāli, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
này Upāli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế 
hội chúng không có sự vượt quá chức năng. Này Upāli, về việc hội chúng hợp 
nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―(như trên)― thực hiện hành sự 
theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ―(như trên)― 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ―(như 
trên)― thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ―(như 
trên)― thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, 
―(như trên)― thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, 
―(như trên)― thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, 
―(như trên)― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng hình phạt 
parivāsa, ―(như trên)― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ―(như trên)― ban cho hình phạt mānatta 
đến vị xứng đáng hình phạt mānatta, ―(như trên)― giải tội cho vị xứng đáng 
sự giải tội, ―(như trên)― ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên 
bậc trên, này Upāli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và 
như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, về 
việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này các tỳ khưu, 
như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự 
vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, ―(như trên)― thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― thực 
hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, ―(như trên)― thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― ban cho 
hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
―(như trên)― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― giải tội cho vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ―(như trên)― ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, này 
các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội 
chúng có sự vượt quá chức năng.  
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26. Yo kho bhikkhave, samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa 
sativinayaṃ deti, evaṃ kho bhikkhave, adhammakammaṃ hoti avinaya-
kammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo 
saṅgho amūḷhavinayārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
amūḷhavinayārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— amūḷhavinayārahassa 
niyassakammaṃ karoti, —pe— amūḷhavinayārahassa pabbājanīyakammaṃ 
karoti, —pe— amūḷhavinayārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
amūḷhavinayārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— amūḷha-
vinayārahassa parivāsaṃ deti, —pe— amūḷhavinayārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— amūḷhavinayārahassa mānattaṃ deti, —pe— 
amūḷhavinayārahaṃ abbheti, —pe— amūḷhavinayārahaṃ upasampādeti, 
evaṃ kho bhikkhave, adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ. Evañca 
pana saṅgho sātisāro hoti.  
 

 
27. Yo kho bhikkhave, samaggo saṅgho tassapāpiyyasikākammārahassa 

[sativinayaṃ deti,] —pe— tajjanīyakammārahassa —pe— 
niyassakammārahassa —pe— pabbājanīyakammārahassa —pe— 
paṭisāraṇīyakammārahassa —pe— ukkhepanīyakammārahassa —pe— 
parivāsārahassa1 —pe— mūlāya paṭikassanārahassa2 —pe— mānattārahassa 
—pe— abbhānārahassa3 [sativinayaṃ deti,] —pe— evaṃ kho bhikkhave, 
adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro 
hoti.1  
 

 
28. Yo kho bhikkhave, samaggo saṅgho upasampadārahassa sativinayaṃ 

deti, —pe— upasampadārahassa amūḷhavinayaṃ deti, —pe— 
upasampadārahassa tassapāpiyyasikākammaṃ karoti, —pe— 
upasampadārahassa tajjanīyakammaṃ karoti, —pe— upasampadārahassa 
niyassakammaṃ karoti, —pe— upasampadārahassa pabbājanīyakammaṃ 
karoti, —pe— upasampadārahassa paṭisāraṇīyakammaṃ karoti, —pe— 
upasampadārahassa ukkhepanīyakammaṃ karoti, —pe— 
upasampadārahassa parivāsaṃ deti, —pe— upasampadārahaṃ mūlāya 
paṭikassati, —pe— upasampadārahassa mānattaṃ deti, —pe— 
upasampadārahaṃ abbheti, evaṃ kho bhikkhave, adhammakammaṃ hoti 
avinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho sātisāro hotī ”ti.  
 

Upālipucchābhāṇavāraṃ dutiyaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 parivāsārahaṃ - Ma.  2 mānattārahaṃ - Ma.   3 abbhānārahaṃ - Ma. 
* imesu chedesu peyyālacakkāni upagganthe visadīkatāni. 
** atra ‘tajjanīyakammaṃ karotī  ’ti potthakesu aṭṭhāna patitaṃ dissate. Asmiṃ 27 chede 
‘tassapāpiyyasikākammārahassa’ iccādisu paccekaṃ padampati pāḷinayato ‘sativinayaṃ detī  
’ti ādinā nayena dvādasahi vākyehi bhavitabbaṃ. 
*** asmiṃ bhāṇavāre 23, 24, 25, 26, 28 imehi aṅkitachedesu ca peyyālacakkāni potthakesu 
aniddiṭṭhāneva. 
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26. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và 
như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội 
chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, ―nt― thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― thực hiện 
hành sự án treo đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ―nt― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, ―nt― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ―nt― ban cho hình phạt 
mānatta đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
―nt― giải tội cho vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
―nt― ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.  
 

27. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất [ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ] đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ―nt― đến 
vị xứng đáng hành sự khiển trách, ―nt― đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, 
―nt― đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ―nt― đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, ―nt― đến vị xứng đáng hành sự án treo, ―nt― đến vị xứng đáng 
hình phạt parivāsa, ―nt― đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, ―nt― đến vị xứng đáng hình phạt mānatta, ―nt― đến vị xứng đáng sự 
giải tội, ―nt― này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.  
 

28. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― thực hiện hành 
sự xua đuổi đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― thực hiện hành sự án treo đến vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, ―nt― ban cho hình phạt parivāsa đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, ―nt― đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng tu 
lên bậc trên, ―nt― ban cho hình phạt mānatta đến vị xứng đáng tu lên bậc 
trên, ―nt― giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, này các tỳ khưu, như thế 
là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng.”  
 

Tụng phẩm về những câu hỏi của Upāli là thứ nhì. 
 

***** 




