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2. Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ime seyyasako bhikkhu saṅghena 
niyassakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
niyassassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambheyya. Esā 
ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ seyyasako bhikkhu saṅghena niyassa-
kammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, niyassassa 
kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho seyyasakassa bhikkhuno 
niyassakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati seyyasakassa 
bhikkhuno niyassassa kammassa paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
seyyasako bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, niyassassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambheti. 
Yassāyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ 
seyyasako bhikkhu saṅghena niyassakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, niyassassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambheti. 
Yassāyasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

Niyassakammaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

3. PABBĀJANĪYAKAMMAṂ  
 

[Assajipunabbasukānaṃ anācāraṃ]  
 

1. Tena kho pana samayena assajipunabbasukā nāma Kīṭāgirismiṃ 
āvāsikā honti alajjino pāpabhikkhū. Te evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: 
Mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, siñcantipi siñcāpentipi, ocinantipi 
ocināpentipi, ganthentipi ganthāpentipi, ekatovaṇṭikamālaṃ karontipi 
kārāpentipi, ubhatovaṇṭikamālaṃ karontipi kārāpentipi, mañjarikaṃ 
karontipi kārāpentipi, vidhūtikaṃ1 karontipi kārāpentipi, vaṭaṃsakaṃ 
karontipi kārāpentipi, āveḷaṃ karontipi kārāpentipi, uracchadaṃ karontipi 
kārāpentipi.  

                                                   
1 vidhutikaṃ - Syā, PTS. 
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2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 

hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đây là lời đề nghị. 

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

Hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka 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 chỉ dạy là thứ nhì.  
 

--ooOoo-- 
 

3. HÀNH SỰ XUA ĐUỔI:  
 

[Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka]  
 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại 
vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai 
trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực.  
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2. Te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ kulasuṇhānaṃ 
kuladāsīnaṃ ekatovaṇṭikamālaṃ harantipi harāpentipi, ubhatovaṇṭika-
mālaṃ harantipi harāpentipi, mañjarikaṃ harantipi harāpentipi, 
vidhūtikaṃ1 harantipi harāpentipi, vaṭaṃsakaṃ harantipi harāpentipi, 
āveḷaṃ harantipi harāpentipi, uracchadaṃ harantipi harāpentipi.  
 
 

3. Te kulitthīhi kuladhītāhi kulakumārīhi kulasuṇhāhi kuladāsīhi 
saddhiṃ ekabhājanepi bhuñjanti, ekathālakepi pivanti, ekāsanepi nisīdanti, 
ekamañcepi tuvaṭṭenti, ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti, ekapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, 
ekattharaṇapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, vikālepi bhuñjanti, majjampi pivanti, 
mālāgandhavilopanampi dhārenti.  
 
 

Naccantipi, gāyantipi, vādentipi, lāsentipi, naccantiyāpi naccanti, 
naccantiyāpi gāyanti, naccantiyāpi vādenti, naccantiyāpi lāsenti, gāyantiyāpi 
naccanti, gāyantiyāpi gāyanti, gāyantiyāpi vādenti, gāyantiyāpi lāsenti, 
vādentiyāpi naccanti, vādentiyāpi gāyanti, vādentiyāpi vādenti, vādentiyāpi 
lāsenti, lāsentiyāpi naccanti, lāsentiyāpi gāyanti, lāsentiyāpi vādenti, 
lāsentiyāpi lāsenti.  
 
 

Aṭṭhapadepi kīḷanti, dasapadepi kīḷanti, ākāsepi kīḷanti, parihārapathepi 
kīḷanti, santikāyapi kīḷanti, khalikāyapi kīḷanti, ghaṭikāyapi2 kīḷanti, salāka-
hatthenapi kīḷanti, akkhenapi kīḷanti, paṅgacīrenapi3 kīḷanti, vaṅkakenapi 
kīḷanti, mokkhacikāyapi kīḷanti, ciṅgulakenapi kīḷanti, pattāḷhakenapi kīḷanti, 
rathakenapi kīḷanti, dhanukenapi kīḷanti, akkharikāyapi kīḷanti, manesi-
kāyapi kīḷanti, yathāvajjenapi kīḷanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi 
sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi 
sikkhanti, hatthissapi purato dhāvanti, assassapi purato dhāvanti, rathassapi 
purato dhāvanti4 ādhāvantipi, usseḷentipi,5 apphoṭentipi,6 nibbujjhantipi, 
muṭṭhīhipi yujjhanti, raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ7 evaṃ 
vadenti: “Idha bhagini naccassū ”ti, naḷāṭikampi denti, vividhampi anācāraṃ 
ācaranti.  
 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kāsīsu vassaṃ vuttho8 
sāvatthiṃ gacchanto bhagavantaṃ dassanāya yena kīṭāgiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kīṭāgiriṃ 
piṇḍāya pāvisi, pāsādikena abhikkantena paṭikkantena ālokikena vilokitena 
sammiñjitena9 pasāritena okkhittacakkhu iriyāpathasampanno.  

                                                   
1 vidhutikaṃ - Syā, PTS. 
2 ghaṭikena pi - PTS.      6 appoṭhentipi - PTS. 
3 paṅkacirenapi - Syā.       7 naccakiṃ - Ma, PTS. 
4 purato dhāvanti dhāvantipi - Syā, PTS.     8 vassaṃ vuṭṭho - Ma.  
5 usseḷhentipi - Syā, PTS.      9 samiñjitena - Ma.  
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2. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình.  

 
3. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 

dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm.  

 
Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 

cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang ca hát, ca hát cùng 
với người nữ đang ca hát, tấu đàn cùng với người nữ đang ca hát, vui đùa 
cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang 
tấu đàn, ca hát cùng với người nữ đang tấu đàn, tấu đàn cùng với người nữ 
đang tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu 
đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa.  

 
Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 

tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ 
tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này,” họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ cư 
xử hành vi sai trái theo nhiều cách.  

 
4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 

Kāsi, trong khi đi đến thành Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kīṭāgiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kīṭāgiri để khất thực. Vị ấy có phong cách chững chạc, mắt nhìn 
xuống, với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co 
duỗi.  
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5. Manussā taṃ bhikkhuṃ passitvā evamāhaṃsu: “Kvāyaṃ abalabalo 
viya, mandamando viya, bhākuṭikabhākuṭiko viya? Ko imassa upagatassa 
piṇḍakampi dassati? Amhākaṃ pana ayyā assajipunabbasukā saṇhā sakhilā 
sukhasambhāsā mihitapubbaṅgamā ehisvāgatavādino abbhākuṭikā 
uttānamukhā pubbabhāsino. Tesaṃ kho nāma piṇḍo dātabbo ”ti.  
 
 

 
6. Addasā kho aññataro upāsako taṃ bhikkhuṃ kīṭāgirismiṃ piṇḍāya 

carantaṃ. Disvāna yena so bhikkhu tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā taṃ 
bhikkhuṃ abhivādetvā etadavoca: “Api bhante piṇḍo labbhatī ”ti. “Na kho 
āvuso piṇḍo labbhatī ”ti. “Ehi bhante gharaṃ gamissāmā ”ti.  
 
 

 
7. Atha kho so upāsako taṃ bhikkhuṃ gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca: 

“Kahaṃ bhante ayyo gamissatī ”ti? “Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi 
bhagavantaṃ dassanāyā ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pāde sirasā vanda. Evaṃ ca vadehi: ‘Duṭṭho bhante kīṭāgirismiṃ āvāso. 
Assajipunabbasukā nāma kīṭāgirismiṃ āvāsikā alajjino pāpabhikkhū. Te 
evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: Mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, 
siñcantipi siñcāpentipi, ocinantipi ocināpentipi, ganthantipi ganthāpentipi, 
ekato vaṇṭikamālaṃ karontipi kārāpentipi, ubhato vaṇṭikamālaṃ karontipi 
kārāpentipi, mañjarikaṃ karontipi kārāpentipi, vidhūtikaṃ karontipi 
kārāpentipi, vaṭaṃsakaṃ karontipi kārāpentipi, āveḷaṃ karontipi 
kārāpentipi, uracchadaṃ karontipi kārāpentipi. - 
 
 

 
Te kulitthīnaṃ kuladhītānaṃ kulakumārīnaṃ kulasuṇhānaṃ kula-

dāsīnaṃ ekato vaṇṭikamālaṃ harantipi harāpentipi, ubhato vaṇṭikamālaṃ 
harantipi harāpentipi, mañjarikaṃ harantipi harāpentipi, vidhūtikaṃ 
harantipi harāpentipi, vaṭaṃsakaṃ harantipi harāpentipi, āveḷaṃ harantipi 
harāpentipi, uradacchaṃ harantipi harāpentipi, kulitthīhi kuladhītāhi 
kulakumārīhi kulasuṇhāhi kuladāsīhi saddhiṃ ekabhājanepi bhuñjanti, 
ekathālakepi pivanti, ekāsanepi nisīdanti, ekamañcepi tuvaṭṭenti, 
ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti, ekapāpuraṇāpi tuvaṭṭenti, ekattharaṇapāpuraṇāpi 
tuvaṭṭenti, vikālepi bhuñjanti, majjampi pivanti, mālāgandhavilepanampi 
dhārenti. - 
 
 

 
Naccantipi, gāyantipi, vādentipi, lāsentipi, naccantiyāpi naccanti, 

naccantiyāpi gāyanti, naccantiyāpi vādenti, naccantiyāpi lāsenti, [cakkaṃ 
kātabbaṃ] ―pe― lāsentiyāpi naccanti, lāsentiyāpi gāyanti, lāsentiyāpi 
vādenti, lāsentiyāpi lāsenti. - 
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5. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người này 
là ai mà xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng lười biếng, xem ra vô cùng 
ngớ ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
ngớ ngẩn, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.”  
 

6. Có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng 
Kīṭāgiri, sau khi thấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ 
khưu ấy và nói điều này: - “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” 
- “Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi về nhà.”  
 

7. Rồi nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sāvatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con, và xin ngài hãy 
thưa như vầy: ‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đã bị hủ hóa. Các vị 
nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái 
hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết 
hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc 
bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che 
ngực.  
 

Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, 
các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình 
ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ 
ngồi, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một 
tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, 
họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm.  
 

Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; [Nên thực hiện sự luân phiên] ―(như trên)― Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui 
đùa.  
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Aṭṭhapadepi kīḷanti, dasapadepi kīḷanti, ākāsepi kīḷanti, parihārapathepi 
kīḷanti, santikāyapi kīḷanti, khalikāyapi kīḷanti, ghaṭikāyapi1 kīḷanti, 
salākahatthenapi kīḷanti, akkhenapi kīḷanti, paṅgacīrenapi2 kīḷanti, 
vaṅkakenapi kīḷanti.  
 

Mokkhacikāyapi kīḷanti, ciṅgulakenapi kīḷanti, pattāḷhakenapi kīḷanti, 
rathakenapi kīḷanti, dhanukenapi kīḷanti, akkharikāyapi kīḷanti, 
manesikāyapi kīḷanti, yathāvajjenapi kīḷanti, hatthismimpi sikkhanti, 
assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, 
tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato dhāvanti, assassapi purato 
dhāvanti, rathassapi purato dhāvanti, ādhāvantipi, usseḷentipi, 
apphoṭentipi,3 nibbujjhantipi, muṭṭhīhipi yujjhanti, raṅgamajjhepi 
saṅghāṭiṃ pattharitvā naccanti, naccantiṃ4 evaṃ vadenti: ‘Idha bhagini 
naccassū ’ti, naḷāṭikampi denti, vividhampi anācāraṃ ācaranti.  
 

Ye ’pi te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā te ’pi etarahi 
assaddhā appasannā. Yāni ’pi tāni saṅghassa pubbe dānapathāni, tāni ’pi 
etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū nivasanti pāpabhikkhū. 
Sādhu bhante bhagavā kīṭāgiriṃ bhikkhū pahineyya, yathāyaṃ kīṭāgirismiṃ 
āvāso saṇṭhaheyyā ”ti.  
 

8. “Evamāvuso ”ti kho so bhikkhu tassa upāsakassa paṭissutvā5 
uṭṭhāyāsanā yena sāvatthi tena pakkāmi. Anupubbena yena sāvatthi, yena6 
jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo, yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.  
 

9. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi 
bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kaccisi 
appakilamathena addhānaṃ āgato. Kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasī ”ti? 
“Khamanīyaṃ bhagavā, yāpanīyaṃ bhagavā, appakilamathena cāhaṃ 
bhante addhānaṃ āgato.  
 

10. Idhāhaṃ bhante kāsīsu vassaṃ vuttho sāvatthiṃ āgacchanto bhaga-
vantaṃ dassanāya yena kīṭāgiri tadavasariṃ. Atha khvāhaṃ bhante 
pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kīṭāgiriṃ piṇḍāya pāvisiṃ. 
Addasā kho maṃ bhante aññataro upāsako kīṭāgirismiṃ piṇḍāya carantaṃ. 
Disvāna yenāhaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā 
etadavoca: ‘Api bhante piṇḍo labbhatī ’ti. ‘Na kho āvuso piṇḍo labbhatī ’ti. 
‘Ehi bhante gharaṃ gamissāmā ’ti. Atha kho bhante so upāsako maṃ 
gharaṃ netvā bhojetvā etadavoca: ‘Kahaṃ bhante ayyo gamissatī ’ti? 
‘Sāvatthiṃ kho ahaṃ āvuso gamissāmi bhagavantaṃ dassanāyā ’ti. ‘Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pāde sirasā vanda, evañca vadehi:  

                                                   
1 ghaṭikena pi - PTS.     4 naccakiṃ - Ma, PTS. 
2 paṅkacirenapi - Syā.      5 paṭissuṇitvā - Ma, Syā.  
3 appoṭhentipi - PTS.     6 yena - Ma, Syā, PTS natthi. 
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Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo.  
 
 

Họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi 
trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi 
trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập 
điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ 
chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ 
tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa 
nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: ‘Này cô em, hãy nhảy ở đây này,’ họ còn vỗ tay tán 
thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách.  
 
 

Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn 
mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây 
giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ. 
Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kīṭāgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri có thể tồn tại.”  
 
 

8. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ấy 
đã ra đi về hướng thành Sāvatthi. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Sāvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.  
 
 

9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ 
đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt 
đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt lắm.  
 
 

10. Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kāsi, trong khi 
đi đến thành Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kīṭāgiri. 
Bạch ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kīṭāgiri 
để khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kīṭāgiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lễ con và 
nói điều này: ‘Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?’ ‘Này đạo hữu, 
đồ khất thực chưa có nhận được.’ ‘Thưa ngài, xin hãy đến. Chúng ta sẽ đi về 
nhà.’ Bạch ngài, sau đó nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi đã 
nói điều này: ‘Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?’ ‘Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sāvatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.’ ‘Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu đảnh 
lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy:  
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‘Duṭṭho bhante kīṭāgirismiṃ āvāso. Assajipunabbasukā nāma kīṭā-
girismiṃ āvāsikā alajjino pāpabhikkhū. Te evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: 
Mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, ―pe― vividhampi anācāraṃ ācaranti. 
Yepi te bhante manussā pubbe saddhā ahesuṃ pasannā. Te ’pi etarahi 
assaddhā appasannā. Yānipi tāni saṅghassa pubbe dānapathāni, tānipi 
etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū, nivasanti pāpabhikkhū. 
Sādhu bhante bhagavā kīṭāgiriṃ bhikkhū pahineyya, yathāyaṃ kīṭāgirismiṃ 
āvāso saṇṭhaheyyā ’ti. Tatohaṃ bhagavā āgacchāmī ”ti.  
 
 
 
 

11. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhu-
saṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira bhikkhave, 
assajipunabbasukā nāma kīṭāgirismiṃ āvāsikā alajjino pāpabhikkhū, te 
evarūpaṃ anācāraṃ ācaranti: Mālāvacchaṃ ropentipi ropāpentipi, ―pe― 
vividhampi anācāraṃ ācaranti. Yepi te manussā pubbe saddhā ahesuṃ 
pasannā, tepi etarahi assaddhā appasannā. Yānipi tāni saṅghassa pubbe 
dānapathāni, tānipi etarahi upacchinnāni. Riñcanti pesalā bhikkhū, 
nivasanti pāpabhikkhū”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
 
 
 
 

12. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchavikaṃ bhikkhave, tesaṃ 
moghapurisānaṃ ―pe― Kathaṃ hi nāma te bhikkhave, moghapurisā 
evarūpaṃ anācāraṃ ācarissanti: Mālāvacchaṃ ropentipi ropessantipi ―pe― 
vividhampi anācāraṃ ācarissanti?  
 
 
 
 

13. Netaṃ bhikkhave, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Vigarahitvā 
dhammiṃ kathaṃ katvā sāriputtamoggallāne āmantesi: “Gacchatha tumhe 
sāriputtā kīṭāgiriṃ gantvā assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā 
pabbājanīyakammaṃ karotha. Tumhākaṃ ete saddhivihārino ”ti.  
 
 
 
 

14. “Kathaṃ mayaṃ bhante assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭā-
girismā pabbājanīyakammaṃ karoma, caṇḍā1 te bhikkhū pharusā ”ti? “Tena 
hi tumhe sāriputtā bahukehi bhikkhūhi saddhiṃ gacchathā ”ti. “Evaṃ 
bhante ”ti kho sāriputtamoggallānā bhagavato paccassosuṃ.  
 

                                                   
1 caṇḍā ca - Syā.  
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‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji 
và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết 
hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa 
hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều 
cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không 
còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước 
đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư 
ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kīṭāgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri có thể tồn tại.’ Bạch Thế Tôn, 
con từ xứ đó đi đến.”  
 
 
 

11. Sau đó, 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 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ 
trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai 
trái theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ 
không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng 
trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi 
cư ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”  
 
 
 

12. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại cư xử hành vi sai trái có hình thức như thế? Họ trồng 
bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai trái 
theo nhiều cách?  
 
 
 

13. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo Sāriputta và Moggallāna rằng: - “Này Sāriputta và Moggallāna, hai 
ngươi hãy đi đến vùng Kīṭāgiri rồi hãy thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka; các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.”  
 
 
 

14. - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka thì dữ tợn và 
thô lỗ, làm thế nào chúng con thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sāriputta và Moggallāna, chính 
vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Sāriputta và Moggallāna đã trả lời đức Thế Tôn.  
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15. Evañca pana bhikkhave kātabbā: Paṭhamaṃ assajipunabbasukā 
bhikkhū codetabbā. Codetvā sāretabbā. Sāretvā āpatti āropetabbā. Āpattiṃ 
āropetvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

 
“Suṇātu me bhante saṅgho. Ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā 

pāpasamācārā. Imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca. Kulāni ca 
imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
saṅgho assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīya-
kammaṃ kareyya: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ’ti. Esā ñatti.  
 
 

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā 

pāpasamācārā. Imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca. Kulāni ca 
imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Saṅgho assajipunabbasukānaṃ 
bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīyakammaṃ karoti: ‘Na assajipunab-
basukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ’ti. Yassāyasmato khamati 
assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīyassa kammassa 
karaṇaṃ: ‘Na assajīpunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ’ti, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe― Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. 

Suṇātu me bhante saṅgho. Ime assajipunabbasukā bhikkhū kuladūsakā 
pāpasamācārā. Imesaṃ pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca. Kulāni ca 
imehi duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. Saṅgho assajipunabbasukānaṃ 
bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīyakammaṃ karoti: ‘Na assajipunab-
basukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ’ti. Yassāyasmato khamati 
assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīyassa kammassa 
karaṇaṃ: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ vatthabban ’ti, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Kataṃ saṅghena assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā 

pabbājanīyakammaṃ: ‘Na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ’ti. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 

[Pabbājanīyakammakaraṇaṃ niṭṭhitaṃ]  
 

***** 
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15. - Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka 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:  
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối 
với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đây là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi ra 
khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: 
‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kīṭāgiri.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các 
gia đình và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không 
những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
họ không những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi 
ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: 
‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kīṭāgiri’ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ 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.”  
 

[Dứt việc thực hiện hành sự xua đuổi]  
 

***** 
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PABBĀJANĪYAKAMME  
ADHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ  

 
1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ adham-

makammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Asammukhā 
kataṃ hoti, apaṭipucchā kataṃ hoti, apaṭiññāya kataṃ hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ adhamma-
kammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvūpasantañ ca: Anāpattiyā 
kataṃ hoti, adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, desitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. ―pe―  
 

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

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

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

6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 
adhamma-kammañ ca hoti ―pe― Apaṭiññāya kataṃ hoti, adhammena 
kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

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

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

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

10. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 
adhammakammañ ca hoti ―pe― Acodetvā kataṃ hoti, adhammena kataṃ 
hoti, vaggena kataṃ hoti. ―pe―  
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP  
THUỘC HÀNH SỰ XUA ĐUỔI:  

 
1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi 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 xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. ―(như trên)―  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 

adhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti, 
adhammena kataṃ hoti, vaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, 
tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvūpasantañ ca.  
 

Pabbājanīyakamme  
adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

DHAMMAKAMMADVĀDASAKAṂ 
 

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

 
2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvūpasantañ ca: Āpattiyā 
kataṃ hoti, desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, adesitāya āpattiyā kataṃ 
hoti. ―pe―  

 
3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti ―pe― Codetvā kataṃ hoti, sāretvā kataṃ hoti, 
āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti. ―pe―  

 
4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti ―pe― Sammukhā kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  

 
5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti ―pe― Paṭipucchā kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  

 
6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 

dhammakammañ ca hoti ―pe― Paṭiññāya kataṃ hoti, dhammena kataṃ 
hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
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11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―  

 
12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― 

có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
xua đuổi 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  
thuộc hành sự xua đuổi. 

 
***** 

 
 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP:  
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi 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 xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 

đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―  

 
3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 

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

 
4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 

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

 
5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 

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

 
6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 

có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
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7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiyā kataṃ hoti, dhammena kataṃ hoti, 
samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

8. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti, 
dhammena kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. ―pe―  
 

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

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

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

12. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― pabbājanīyakammaṃ 
dhammakammañ ca hoti ―pe― Āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti, dhammena 
kataṃ hoti, samaggena kataṃ hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgataṃ pabbājanīyakammaṃ dhammakammañ ca hoti vinaya-
kammañ ca suvūpasantañ ca. 
 

Pabbājanīyakamme  
dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
ĀKAṄKHAMĀNACUDDASAKAṂ  

 
1. Tīhi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno 

saṅgho pabbājanīyakammaṃ 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 pabbājanīyakammaṃ kareyya.  
 

 
2. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 

ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ kareyya: Adhisīle sīlavipanno 
hoti, ajjhācāre ācāravipanno hoti, atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. ―pe―  
 

 
3. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati, 

dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, saṅghassa avaṇṇaṃ bhāsati. ―pe―  
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7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―  
 

8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―nt― 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. ―nt―  
 

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

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

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

12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như 
trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi 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  
thuộc hành sự xua đuổi.  

 
***** 

 
MƯỜI BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN:  

 
1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 

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

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ―(như trên)―  
 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. ―(như trên)―  
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4. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Kāyikena davena samannāgato 
hoti, vācasikena davena samannāgato hoti, kāyikavācasikena davena 
samannāgato hoti. ―pe―  

 
5. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Kāyikena anācārena 

samannāgato hoti, vācasikena anācārena samannāgato hoti, kāyika-
vācasikena anācārena samannāgato hoti. ―pe―  

 
6. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Kāyikena upaghātikena 

samannāgato hoti, vācasikena upaghātikena samannāgato hoti, kāyika-
vācasikena upaghātikena samannāgato hoti. ―pe―  

 
7. Aparehi ’pi bhikkhave, tīhaṅgehi ―pe― Kāyikena micchājīvena 

samannāgato hoti, vācasikena micchājīvena samannāgato hoti, kāyika-
vācasikena micchājīvena samannāgato hoti. Imehi kho bhikkhave, tīhaṅgehi 
samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ 
kareyya.  

 
8. Tiṇṇaṃ bhikkhave, bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīya-

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 
pabbājanīyakammaṃ kareyya.  

 
9. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho 

pabbājanīyakammaṃ kareyya: Eko adhisīle sīlavipanno hoti, eko ajjhācāre 
ācāravipanno hoti, eko atidiṭṭhiyā diṭṭhivipanno hoti. ―pe―  

 
10. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ―pe― Eko buddhassa 

avaṇṇaṃ bhāsati, eko dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati, eko saṅghassa 
avaṇṇaṃ bhāsati. ―pe―  

 
11. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ―pe― Eko kāyikena 

davena samannāgato hoti, eko vācasikena davena samannāgato hoti, eko 
kāyikavācasikena davena samannāgato hoti. ―pe―  

 
12. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ―pe― Eko kāyikena 

anācārena samannāgato hoti, eko vācasikena anācārena samannāgato hoti, 
eko kāyikavācasikena anācārena samannāgato hoti. ―pe―  
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4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự đùa 
giỡn bằng thân, vị có sự đùa giỡn bằng khẩu, vị có sự đùa giỡn bằng thân và 
khẩu. ―(như trên)―  

 
5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sở hành sai 

trái bằng thân, vị có sở hành sai trái bằng khẩu, vị có sở hành sai trái bằng 
thân và khẩu. ―(như trên)―  

 
6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự gây tổn 

hại bằng thân, vị có sự gây tổn hại bằng khẩu, vị có sự gây tổn hại bằng thân 
và khẩu. ―(như trên)―  

 
7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự nuôi 

mạng sai trái bằng thân, vị có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, vị có sự nuôi 
mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong 
muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.  

 
8. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 

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

 
9. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 

hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ―(như trên)―  

 
10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 

Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. 
―(như trên)―  

 
11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 

Hạng có sự đùa giỡn bằng thân, hạng có sự đùa giỡn bằng khẩu, hạng có sự 
đùa giỡn bằng thân và khẩu. ―(như trên)―  

 
12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 

Hạng có sở hành sai trái bằng thân, hạng có sở hành sai trái bằng khẩu, hạng 
có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. ―(như trên)―  
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13. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ―pe― Eko kāyikena 
upaghātikena samannāgato hoti, eko vācasikena upaghātikena samannāgato 
hoti, eko kāyikavācasikena upaghātikena samannāgato hoti. ―pe―  

 
14. Aparesampi bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ―pe― Eko kāyikena 

micchājīvena samannāgato hoti, eko vācasikena micchājīvena samannāgato 
hoti, eko kāyikavācasikena micchājīvena samannāgato hoti. Imesaṃ kho 
bhikkhave, tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho pabbājanīyakammaṃ 
kareyya. 
 

Pabbājanīyakamme  
ākaṅkhamānacuddasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
AṬṬHĀRASAVATTAṂ  

 
1-18. Pabbājanīyakammakatena bhikkhave, bhikkhunā sammā vatti-

tabbaṃ. Tatrāyaṃ sammā vattanā: Na upasampādetabbaṃ, na nissayo 
dātabbo1 ―pe― na bhikkhūhi sampayojetabban ”ti.  
 
 

Pabbājanīyakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

NA PAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 

1. Atha kho sāriputtamoggallānapamukho bhikkhusaṅgho kīṭāgiriṃ 
gantvā assajipunabbasukānaṃ bhikkhūnaṃ kīṭāgirismā pabbājanīya-
kammaṃ akāsi: “Na assajipunabbasukehi bhikkhūhi kīṭāgirismiṃ 
vatthabban ”ti. Te saṅghena pabbājanīyakammakatā na sammā vattanti, na 
lomaṃ pātenti, na netthāraṃ vattanti, bhikkhū na khamāpenti, akkosanti, 
paribhāsanti, chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā 
pāpentipi, pakkamantipi, vibbhamantipi. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti:  

 
“Kathaṃ hi nāma assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājanīya-

kammakatā na sammā vattissanti, na lomaṃ pātessanti, na netthāraṃ 
vattissanti, bhikkhū na khamāpessanti, akkosissanti, paribhāsissanti, 
chandagāmitā dosagāmitā mohagāmitā bhayagāmitā pāpessantipi, 
pakkamissantipi, vibbhamissantipī ”ti?  

 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 yathā pubbe tathā peyyālamukhena gahetabbaṃ. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Hành Sự 

 59

13. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự gây tổn hại bằng thân, hạng có sự gây tổn hại bằng khẩu, hạng có 
sự gây tổn hại bằng thân và khẩu. ―(như trên)―  

 
14. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 

Hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng 
khẩu, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba 
hạng tỳ khưu này.  
 

Dứt mười bốn trường hợp trong khi mong muốn  
thuộc hành sự xua đuổi.  

 
***** 

 
MƯỜI TÁM PHẬN SỰ:  

 
1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự xua đuổi 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, 
―(như trên)― không nên cấu kết với các tỳ khưu.”  
 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi.  
 

*****  
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI:  
 

1. Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sāriputta và Moggallāna đã đi 
đến vùng Kīṭāgiri và đã thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối 
với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.” Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm phận sự đúng đắn, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ mắng nhiếc, họ gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:  

 
- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng 

thực hiện hành sự xua đuổi lại không làm phận sự đúng đắn, không trở nên 
thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài 
lòng, họ lại mắng nhiếc, họ lại gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?”  

 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
bhikkhave, assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājanīyakammakatā na 
sammā vattanti ―pe― vibbhamissantī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti.  
Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 1 Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā 
bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave, saṅgho pabbājanīyakammaṃ na 
paṭippassambhetu.  
 
 

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

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

5. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pabbājanīya-
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 pabbājanīyakammaṃ na 
paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 

Pabbājanīyakamme  
na paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

PAṬIPPASSAMBHETABBA-AṬṬHĀRASAKAṂ  
 
 

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

                                                   
1 yathā pubbe tathā peyyālamukhena gahetabbaṃ. 
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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 khi 
được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không làm phận sự đúng đắn ―(như trên)― họ hoàn tục, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi 
hành sự xua đuổi.  
 

 
3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

 
4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 
xua đuổi, 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 xua đuổi 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 

 
5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.  
 
 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi  
thuộc hành sự xua đuổi. 

 
*****  

 
 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI:  
 
 

1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này.  
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2. Aparehi ’pi bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ: Yāya āpattiyā saṅghena 
pabbājanīyakammaṃ kataṃ hoti taṃ āpattiṃ na āpajjati, aññaṃ vā 
tādisikaṃ, tato vā pāpiṭṭhataraṃ, kammaṃ na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno 
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 

3. Aṭṭhahi bhikkhave, aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno pabbājanīya-
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 
pabbājanīyakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.  
 
 

Pabbājanīyakamme  
paṭippassambhetabba-aṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

 
 

[PAṬIPPASSAMBHANAṂ]  
 
 

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

“Ahaṃ bhante saṅghena pabbājanīyakammakato sammā vattāmi, lomaṃ 
pātemi, netthāraṃ vattāmi, pabbājanīyassa kammassa paṭippasaddhiṃ 
yācāmī ”ti. Dutiyampi yācitabbā. Tatiyampi yācitabbā.  
 
 
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

“Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ 
paṭippassambheyya. Esā ñatti.  
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2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 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 xua đuổi, 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 xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.  
 
 
 

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

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi  
thuộc hành sự xua đuổi.  

 
*****  

 
 

[VIỆC THU HỒI]  
 
 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được thực hiện hành sự xua đuổi ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các vị tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy:  
 
 
 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, tôi làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự 
thu hồi hành sự xua đuổi.” 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:  
 
 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.  
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Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu saṅghena 
pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ pāteti, netthāraṃ vattati, 
pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. Saṅgho itthannāmassa 
bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ paṭippassambheti. Yassāyasmato khamati 
itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhi, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
 
 

Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ itthan-
nāmo bhikkhu saṅghena pabbājanīyakammakato sammā vattati, lomaṃ 
pāteti, netthāraṃ vattati, pabbājanīyassa kammassa paṭippassaddhiṃ yācati. 
Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyakammaṃ paṭippassambheti. 
Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīyassa kammassa 
paṭippassaddhi, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Paṭippassaddhaṃ saṅghena itthannāmassa bhikkhuno pabbājanīya-
kammaṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Pabbājanīyakammaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. PAṬISĀRAṆĪYAKAMMAṂ  
 
 

1. Tena kho pana samayena āyasmā sudhammo macchikāsaṇḍe cittassa 
gahapatino āvāsiko hoti navakammiko dhuvabhattiko. Yadā citto gahapati 
saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā nimantetukāmo hoti, tadā1 na 
āyasmantaṃ sudhammaṃ anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā 
nimanteti.  
 
 

2. Tena kho pana samayena sambahulā therā bhikkhū: āyasmā ca 
sāriputto āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca mahākaccāno āyasmā ca 
mahākoṭṭhito āyasmā ca mahākappino āyasmā ca mahācundo āyasmā ca 
anuruddho āyasmā ca revato āyasmā ca upāli āyasmā ca ānando āyasmā ca 
rāhulo kāsīsu cārikaṃ caramānā yena macchikāsaṇḍo tadavasariṃsu.  

                                                   
1 tadā - Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên 
(như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 

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

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

Hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng thu 
hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.”  
 
 

Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba.  
 

--ooOoo-- 
 
 

4. HÀNH SỰ HÒA GIẢI: 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom 
công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng 
Macchikāsaṇḍa. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, 
hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma.  
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như đại đức Sāriputta, đại 
đức Mahāmoggallāna, đại đức Mahākaccāna, đại đức Mahākoṭṭhika, đại đức 
Mahākappina, đại đức Mahācunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại 
đức Upāli, đại đức Ānanda, và đại đức Rāhula đang đi du hành trong xứ Kāsi 
và đã đến ngụ tại Macchikāsaṇḍa.  




