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VINAYAPIṬAKE  
 
 

CULLAVAGGAPĀḶI  
 

Paṭhamo Bhāgo  
 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  
 
 

I. KAMMAKKHANDHAKAṂ  
 
 

1. TAJJANĪYAKAMMAṂ  
  

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha-
piṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena paṇḍukalohitakā bhikkhū 
attanā bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā 
vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā, te upasaṅkamitvā 
evaṃ vadenti: “Mā kho tumhe āyasmanto eso2 ajesi. Balavābalavaṃ 
patimantetha. Tumhe tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussutatarā ca 
alamattatarā1 ca. Mā cassa bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā 
bhavissāmā ”ti. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni 
ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti.  
 
 
 

Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā sikkhākāmā, te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma paṇḍukalohitakā bhikkhū 
attanā bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā 
vivādakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā, te upasaṅkamitvā evaṃ vakkhanti: 
‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. Balavābalavaṃ patimantetha. Tumhe 
tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussutatarā ca alamattatarā ca. Mā cassa 
bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni 
ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya 
vepullāya saṃvattantī ”ti. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

                                                   
1 alamatthatarā - Syā, PTS.     2 eso - Syā ūnaṃ. 
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TẠNG LUẬT  
 
 

TIỂU PHẨM 
 

Tập Một 
 

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
 
 

I. CHƯƠNG HÀNH SỰ: 
 
 

1. HÀNH SỰ KHIỂN TRÁCH: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Chính vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và 
Lohitaka,[*] 1 bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi 
đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: - “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài.” Vì thế mà những sự xung đột chưa sanh liền sanh khởi và 
những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển.  
 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

                                                   
1 [*] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 437. 
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2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
paṇḍukalohitakā bhikkhū attanā bhaṇḍanakārakā kalahakārakā 
vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū 
bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā, te upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: ‘Mā kho tumhe 
āyasmanto eso ajesi. Balavābalavaṃ patimantetha. Tumhe tena paṇḍitatarā 
ca vyattatarā ca bahussutatarā ca alamattatarā ca. Mā cassa bhāyittha. 
Mayampi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni ceva 
bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya 
saṃvattantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.1  

 
 

Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchavikaṃ2 bhikkhave, tesaṃ 
moghapurisānaṃ ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ 
akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, moghapurisā attanā bhaṇḍana-
kārakā —pe— saṅghe adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū bhaṇḍana-
kārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā, 
te upasaṅkamitvā evaṃ vakkhanti: ‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. 
Balavābalavaṃ patimantetha. Tumhe tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca 
bahussutatarā ca alamattatarā ca. Mā cassa bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ 
pakkhā bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, 
uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti? Netaṃ 
bhikkhave, appasannānaṃ ca pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha 
khvetaṃ3 bhikkhave, appasannānaṃ ceva appasādāya pasannānañca 
ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  
 
 

3. Atha kho bhagavā te bhikkhū4 anekapariyāyena vigarahitvā 
dūbharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhiyā5 saṅgaṇikāya 
kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya supposatāya6 
appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa 
viriyārambhassa7 vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ 
tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 

Tena hi bhikkhave, saṅgho paṇḍukalokahitakānaṃ bhikkhūnaṃ 
tajjanīyakammaṃ karotu. Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ: Paṭhamaṃ 
paṇḍukalohitakā bhikkhū codetabbā. Codetvā sāretabbā. Sāretvā āpatti 
āropetabbā.8 Āpattiṃ āropetvā9 vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho 
ñāpetabbo:  

                                                   
1 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paññāyati.  6 suposatāya - Ma, Syā, PTS. 
2 ananucchaviyaṃ - PTS.    7 vīriyārambhassa - Ma.  
3 atha kho taṃ - PTS.     8 āpattiṃ āropetabbā - Ma;  
4 paṇḍukalokahitake bhikkhū - Syā.       āpattiṃ ropetabbā - PTS. 
5 asantuṭṭhitāya - Ma; asantuṭṭhatāya - Syā.  9 ropetvā - PTS. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh 
tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị 
đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, 
kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị 
đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh 
đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia 
tăng và phát triển, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ 
khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy bản thân vốn là những kẻ thường gây nên các 
sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng lại còn đi đến gặp 
các tỳ khưu khác cũng là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như 
vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác 
lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và 
nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ 
vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột 
đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.”  
 
 

3. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
rằng:  
 
 

- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự khiển 
trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Và này các tỳ khưu, nên 
thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu Paṇḍuka và Lohitaka cần được quở 
trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định 
tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực:  
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4. “Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍukalohitakā bhikkhū attanā 
bhaṇḍanakārakā kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā saṅghe 
adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā 
bhassakārakā saṅghe adhikaraṇakārakā, te upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: 
‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. Balavābalavaṃ patimantetha. Tumhe 
tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussutatarā ca alamattatarā ca. Mā cassa 
bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni 
ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya 
vepullāya saṃvattanti. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho paṇḍuka-
lohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ kareyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍukalohitakā bhikkhū attanā 
bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, yepi caññe bhikkhū 
bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, te upasaṅkamitvā evaṃ 
vadenti: ‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. Balavābalavaṃ patimantetha. 
Tumhe tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussutatarā ca alamattatarā ca. 
Mā cassa bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmā ’ti. Tena 
anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni ca bhaṇḍanāni 
bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ 
bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ karoti. Yassāyasmato khamati paṇḍuka-
lohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyassa kammassa karaṇaṃ, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍuka-
lohitakā bhikkhū attanā bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, 
yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, te 
upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: ‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. Balavā-
balavaṃ patimantetha. Tumhe tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussuta-
tarā ca alamattatarā ca. Mā cassa bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā 
bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni 
ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Saṅgho paṇḍuka-
lohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ karoti. Yassāyasmato khamati 
paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyassa kammassa karaṇaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
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4. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đây là lời 
đề nghị.  
 
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các 
tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như 
trên)― và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các 
ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các 
ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các 
ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì thế mà những sự 
xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng 
tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc 
thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài;’ vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những 
sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ 
khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên.  
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Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍuka-
lohitakā bhikkhū attanā bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, 
yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā ―pe― saṅghe adhikaraṇakārakā, te 
upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: ‘Mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi. Balavā-
balavaṃ patimantetha. Tumhe tena paṇḍitatarā ca vyattatarā ca bahussuta-
tarā ca alamattatarā ca. Mā cassa bhāyittha. Mayampi tumhākaṃ pakkhā 
bhavissāmā ’ti. Tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni uppajjanti, uppannāni 
ca bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Saṅgho paṇḍuka-
lohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ karoti. Yassāyasmato khamati 
paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyassa kammassa karaṇaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Kataṃ saṅghena paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

 ***** 
 

ADHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhamma-
kammañ ca1 hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Asammukhā kataṃ 
hoti, apaṭipucchā kataṃ hoti, apaṭiññāya kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Anāpattiyā 
kataṃ hoti, adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, desitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Acodetvā 
kataṃ hoti, asāretvā kataṃ hoti, āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: 
Asammukhā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: 
Apaṭipucchā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  

                                                   
1 adhammakammañceva - Syā evaṃ sabbattha.  
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là 
những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong 
hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, ―nt― và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: 
‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại 
thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi 
bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ vì 
thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã 
sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka đã được 
hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.”  
 

***** 
 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện,[*] được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa 
nhận. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không 
sám hối được,1 được thực hiện với tội đã được sám hối. Này các tỳ khưu, 
hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, 
và đã được giải quyết tồi.  

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  

4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  

5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  

                                                   
1 Là tội pārājika hoặc tội saṅghādisesa (VinA. vi, 1155). 
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6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Apaṭiññāya 
kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Anāpattiyā 
kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: 
Adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena 
kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ 
tajjanīyakammaṃ adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca 
duvūpasantañ ca.  
 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Desitāya 
āpattiyā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Acodetvā 
kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Asāretvā 
kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Āpattiṃ 
anāropetvā kataṃ hoti, adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

Adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Hành Sự 

 11

6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải 
quyết tồi.  
 

9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi.  
 

Dứt mười hai hành sự sai pháp.  
 

***** 
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DHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  
 

1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhamma-
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Sammukhā kataṃ hoti, 
paṭipucchā kataṃ hoti, paṭiññāya kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiyā 
kataṃ hoti, desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, adesitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Codetvā kataṃ 
hoti, sāretvā kataṃ hoti, āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Sammukhā 
kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Paṭipucchā 
kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Paṭiññāya 
kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  

 
7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiyā 
kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  

 
2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp.  

 
3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được 
thực hiện sau khi đã xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba 
yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết 
tốt đẹp.  

 
4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  

 
5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  

 
6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  

 
7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
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8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Desanā-
gāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ 
hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 
 

9. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Adesitāya 
āpattiyā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 
 

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Codetvā kataṃ 
hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

11. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Sāretvā kataṃ 
hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiṃ 
āropetvā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca.  
 

Dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

 
ĀKAṄKHAMĀNACHAKKAṂ  

 
1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 

saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya: Bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako 
vivādakārako bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako, bālo hoti avyatto 
āpattibahulo anapadāno, gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihī-
saṃsaggehi.  
 
 

Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.  
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8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo 
Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp.  
 

9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố 
này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt 
đẹp.  
 

10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp.  
 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp.  
 

***** 
 
 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 
 

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

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này.  
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya: Adhisīle sīlavipanno hoti, 
ajjhācāre ācāravipanno hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho 
tajjanīyakammaṃ kareyya.  
 
 
 
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya: Buddhassa avaṇṇaṃ 
bhāsati, dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati.  
Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 
saṅgho tajjanīyakammaṃ kareyya.  
 
 
 

4. Tiṇṇaṃ bhikkhave, bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīya-
kammaṃ kareyya: Eko bhaṇḍanakārako hoti kalahakārako vivādakārako 
bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako, eko bālo hoti avyatto āpattibahulo 
anapadāno, eko gihīsaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi gihīsaṃsaggehi. 
Imesaṃ kho bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
tajjanīyakammaṃ kareyya.  
 
 
 
 
 

5. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
tajjanīyakammaṃ kareyya: Eko adhisīle sīlavipanno hoti, eko ajjhācāre 
ācāravipanno hoti, eko atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. Imesaṃ kho 
bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ 
kareyya.  
 
 
 
 

6. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 
tajjanīyakammaṃ kareyya: Eko buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko 
dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. Imesaṃ kho 
bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tajjanīyakammaṃ 
kareyya.  
 

Ākaṅkhamānachakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan.[*] Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này.  
 
 
 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có 
ba yếu tố này.  
 
 
 

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

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này.  
 
 
 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức 
Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này.  
 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn. 
 

***** 
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AṬṬHĀRASAVATTAṂ  
 

1-18. Tajjanīyakammakatena1 bhikkhave, bhikkhunā sammā vattitabbaṃ. 
Tatrāyaṃ sammā vattanā: Na upasampādetabbaṃ, na nissayo dātabbo, na 
sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo, na bhikkhunovādakasammuti2 sāditabbā, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbā, yāya āpattiyā saṅghena tajjanīya-
kammaṃ kataṃ hoti sā āpatti na āpajjitabbā, aññā vā tādisikā, tato vā 
pāpiṭṭhatarā, kammaṃ na garahitabbaṃ, kammikā na garahitabbā, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho ṭhapetabbo, na pavāraṇā ṭhapetabbā, na 
savacanīyaṃ kātabbaṃ, na anuvādo paṭṭhapetabbo, na okāso kāretabbo, na 
codetabbo, na sāretabbo, na bhikkhūhi3 sampayojetabban ”ti.  
 
 
 
 

Aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

NAPAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Atha kho saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ 
akāsi. Te saṅghena tajjanīyakammakatā sammā vattanti, lomaṃ pātenti, 
netthāraṃ vattanti, bhikkhū upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: “Mayaṃ āvuso 
saṅghena tajjanīyakammakatā sammā vattāma, lomaṃ pātema, netthāraṃ 
vattāma. Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato4 etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Tena hi bhikkhave, saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ 
tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetu.  
 
 

2. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīya-
kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Upasampādeti, nissayaṃ deti, 
sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, bhikkhunovādakasammutiṃ sādiyati, sammato ’pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa 
bhikkhuno tajjanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 

3. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
tajjanīyakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena 
tajjanīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, tato 
vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  

                                                   
1 saṅghena tajjanīyakammakatena- Syā.  
2 sammati - Syā.      
3 na bhikkhū bhikkhūhi - Syā, evaṃ sabbattha. 
4 bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ - Ma, Syā.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Hành Sự 

 19

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ:  
 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự khiển trách nên 
làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 
Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái 
phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương 
tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên 
đình chỉ lễ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công 
việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để 
buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với 
các tỳ khưu.” 
 

Dứt mười tám phận sự. 
 

***** 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI:  
 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu 
nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, các vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ chúng tôi nên thực hành như thế 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka.  
 
 
 
 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, 
bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 
 
 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
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4. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīya-
kammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ: Pakatattassa bhikkhuno uposathaṃ 
ṭhapeti, pavāraṇaṃ ṭhapeti, savacanīyaṃ karoti, anuvādaṃ paṭṭhapeti, 
okāsaṃ kāreti, codeti, sāreti, bhikkhūhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, 
aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  
 

Na paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

PAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Pañcahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīya-
kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Na upasampādeti, na nissayaṃ deti, na 
sāmaṇeraṃ upaṭṭhāpeti, na bhikkhunovādakasammutiṃ sādiyati,  
sammato ’pi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  

 
2. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 

tajjanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena 
tajjanīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ na āpajjati, aññaṃ vā tādisikaṃ, 
tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ na garahati, kammike na garahati. Imehi 
kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambhetabbaṃ.  

 
3. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīya-

kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Na pakatattassa bhikkhuno uposathaṃ 
ṭhapeti, na pavāraṇaṃ ṭhapeti, na savacanīyaṃ karoti, na anuvādaṃ 
paṭṭhapeti, na okāsaṃ kāreti, na codeti, na sāreti, na bhikkhūhi sampayojeti. 
Imehi kho bhikkhave, aṭṭhahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno tajjanīya-
kammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 

Paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

[PAṬIPPASSAMBHANAṂ]  
 

1. Evañca pana bhikkhave, paṭippassambhetabbaṃ: Tehi bhikkhave, 
paṇḍukalohitakehi bhikkhūhi saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā buḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: “Mayaṃ bhante saṅghena 
tajjanīyakammakatā sammā vattāma, lomaṃ pātema, netthāraṃ vattāma, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācāmā ”ti.  

Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
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4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
đình chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, 
thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu 
tố này.  
 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi. 
 

***** 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI:  
 

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

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội 
ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này.  
 

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

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi.  
 

***** 
 

[VIỆC THU HỒI]  
 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một 
bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, 
chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi; giờ chúng tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.”  

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
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2. “Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍukalohitakā bhikkhū saṅghena 
tajjanīyakammakatā sammā vattanti, lomaṃ pātenti, netthāraṃ vattanti, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācanti. Yadi saṅghassa patta-
kallaṃ, saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambheyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍukalohitakā bhikkhū saṅghena 
tajjanīyakammakatā sammā vattanti, lomaṃ pātenti, netthāraṃ vattanti, 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācanti. Saṅgho paṇḍukalohita-
kānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato 
khamati paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍuka-
lohitakā bhikkhū saṅghena tajjanīyakammakatā sammā vattanti, lomaṃ 
pātenti, netthāraṃ vattanti, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ 
yācanti. Saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ime paṇḍuka-
lohitakā bhikkhū saṅghena tajjanīyakammakatā sammā vattanti, lomaṃ 
pātenti, netthāraṃ vattanti, tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ 
yācanti. Saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīyakammaṃ 
paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ 
tajjanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena paṇḍukalohitakānaṃ bhikkhūnaṃ tajjanīya-
kammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Tajjanīyakammaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị.  
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho 
các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; 
vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ 
khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 
Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ 
khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên.  
 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu 
nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng 
thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka đã được 
hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.”  
 

Dứt hành sự khiển trách là thứ nhất.  
 

--ooOoo-- 




