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Katamāni nava adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni? Amūlikāya 
sīlavipattiyā pātimokkhaṃ ṭhapeti akatāya, amūlikāya sīlavipattiyā ―pe― 
katāya, amūlikāya sīlavipattiyā ―pe― katākatāya, amūlikāya acāravipattiyā 
―pe― akatāya, amūlikāya ācāravipattiyā ―pe― katāya, amūlikāya 
ācāravipattiyā ―pe― katākatāya, amūlikāya diṭṭhivipattiyā ―pe― akatāya, 
amūlikāya diṭṭhivipattiyā ―pe― katāya, amūlikāya diṭṭhivipattiyā 
pātimokkhaṃ ṭhapeti katākatāya. Imāni nava adhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanāni. Katamāni nava dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni? 
Samūlikāya sīlavipattiyā pātimokkhaṃ ṭhapeti akatāya, samūlikāya 
sīlavipattiyā ―pe― katāya, samūlikāya sīlavipattiyā ―pe― katākatāya, 
samūlikāya acāravipattiyā ―pe― akatāya, samūlikāya ācāravipattiyā ―pe― 
katāya, samūlikāya acāravipattiyā ―pe― katākatāya, samūlikāya 
diṭṭhivipattiyā ―pe― akatāya, samūlikāya diṭṭhivipattiyā ―pe― katāya, 
samūlikāya diṭṭhivipattiyā ―pe― katākatāya. Imāni nava dhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanāni.  
 
 
 
 

 
Katamāni dasa adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni? Na pārājiko 

tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti, na pārājikakathā vippakatā hoti, na sikkhaṃ 
paccakkhātako tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti, na sikkhaṃ 
paccakkhātakathā vippakatā hoti, dhammikaṃ sāmaggiṃ upeti, na 
dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyati, na dhammikāya sāmaggiyā 
paccādānakathā vippakatā hoti, na sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti, 
na ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti, na diṭṭhivipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkito hoti. Imāni dasa adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni. 
Katamāni dasa dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni? Pārājiko tassaṃ 
parisāyaṃ nisinno hoti, pārājikakathā vippakatā hoti, sikkhaṃ 
paccakkhātako tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti, sikkhaṃ paccakkhātakathā 
vippakatā hoti, dhammikaṃ sāmaggiṃ na upeti, dhammikaṃ sāmaggiṃ 
paccādiyati, dhammikāya sāmaggiyā paccādānakathā vippakatā hoti, 
sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti, ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito 
hoti, diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti. Imāni dasa dhammikāni 
pātimokkhaṭṭhapanāni.  
 
 
 
 

 
8. Kathaṃ pārājiko tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti? Idha bhikkhave yehi 

ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi pārājikassa dhammassa ajjhāpatti hoti, 
tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuṃ passati pārājikaṃ 
dhammaṃ ajjhāpajjantaṃ. Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati 
pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpajjantaṃ, api ca añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpanno ’ti.  
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Thế nào là chín sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp? Vị đình chỉ 
giới bổn Pātimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, ... 
với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới 
đã làm và chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm 
chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm không 
có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và chưa làm không có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên cớ, ... với 
sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pātimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm không có nguyên 
cớ. Đây là chín sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp. Thế nào là chín sự 
đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pātimokkha 
với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã 
làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã làm và chưa làm có nguyên cớ, 
... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và 
chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên cớ, 
... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pātimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm có nguyên cớ. Đây 
là chín sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.  
 

 
Thế nào là mười sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp? Vị phạm tội 

pārājika không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về tội pārājika chưa được dứt 
điểm, vị đã xả bỏ sự học tập không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả 
bỏ sự học tập chưa được dứt điểm, vị phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị 
không bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp chưa được dứt điểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về giới, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. 
Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha sai Pháp. Thế nào là mười sự 
đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp? Vị phạm tội pārājika ngồi ở tập 
thể đó, sự thảo luận về tội pārājika đã được dứt điểm, vị đã xả bỏ sự học tập 
ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả bỏ sự học tập đã được dứt điểm, vị 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, 
sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp đã được dứt điểm, vị bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
tri kiến. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.  
 

 
8. Thế nào là vị phạm tội pārājika ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 

đây sự phạm tội pārājika là do những hình thức nào, do những đặc tính nào, 
do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
pārājika với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu 
ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
pārājika nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã phạm tội pārājika!’  
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Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpajjantaṃ. Nāpi añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso 
bhikkhu pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpanno ’ti, api ca so ’va bhikkhu 
bhikkhussa āroceti: ‘Ahaṃ āvuso pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpanno ’ti.  
 
 
 

Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya 
parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale 
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmo puggalo pārājikaṃ dhammaṃ 
ajjhāpanno tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhute 
pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 

Bhikkhussa pātimokkhe ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ antarāyānaṃ 
aññatarena:1 rājantarāyena vā corantarāyena vā aggyantarāyena vā 
udakantarāyena vā manussantarāyena vā amanussantarāyena vā 
vāḷantarāyena vā siriṃsapantarāyena2 vā jīvitantarāyena vā 
brahmacariyantarāyena vā, ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tasmiṃ vā 
āvāse aññasmiṃ vā āvāse tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe 
udāhareyya:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa pārājikakathā 
vippakatā, taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
taṃ vatthuṃ vinicchineyyā ’ti.  
 
 
 

Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha tadahuposathe 
cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe 
udāharitabbaṃ:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa pārājikakathā 
vippakatā. Taṃ vatthu avinicchitaṃ. Tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na 
tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti.  
 
 

Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  

                                                   
1 aññatarena antarāyena - Syā.     2 sarīsapantarāyena - Ma. 
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu đang phạm tội pārājika và 
cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, 
vị tỳ khưu tên (như vầy) đã phạm tội pārājika!’ nhưng chính vị tỳ khưu 
(phạm tội) ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi đã phạm tội 
pārājika!’  
 
 

Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
phạm tội pārājika, tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pātimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ 
giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  
 
 

Khi giới bổn Pātimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì 
nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy 
hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm vì mạng sống, sự nguy 
hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong 
sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu (nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu 
lên giữa hội chúng rằng:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
pārājika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
quyết định sự việc này.’  
 
 

Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện 
diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
pārājika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pātimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’  
 
 

Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  
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9. Kathaṃ sikkhaṃ paccakkhātako tassaṃ parisāyaṃ nisinno hoti? Idha 
pana bhikkhave bhikkhu1 yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi sikkhā 
paccakkhātā hoti, tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuṃ 
passati sikkhaṃ paccakkhantaṃ, naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati 
sikkhaṃ paccakkhantaṃ, api ca añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: 
‘Itthannāmena āvuso bhikkhunā sikkhā paccakkhātā ’ti, naheva kho bhikkhu 
bhikkhuṃ passati sikkhaṃ paccakkhantaṃ, nāpi añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmena āvuso bhikkhunā sikkhā paccakkhātā ’ti, api ca so ’va 
bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Mayā āvuso sikkhā paccakkhātā ’ti, 
Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya 
parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale 
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho, itthannāmena puggalena sikkhā paccakkhātā 

tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ 
uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 

 
Bhikkhussa pātimokkhe ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ antarāyānaṃ 

aññatarena rājantarāyena vā —pe— brahmacariyantarāyena vā. 
Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tasmiṃ vā āvāse aññasmiṃ vā āvāse 
tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya:  
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa sikkhaṃ 

paccakkhātakathā vippakatā, taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ. Yadi saṅghassa 
pattakallaṃ, saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchineyyā ’ti. Evañcetaṃ labhetha, 
iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā 
tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāharitabbaṃ: ‘Suṇātu me 
bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa sikkhaṃ paccakkhātakathā 
vippakatā, taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ. Tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na 
tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ 
pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 

 
10. Kathaṃ dhammikaṃ sāmaggiṃ na upeti? Idha pana bhikkhave 

bhikkhuno2 yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi dhammikāya sāmaggiyā 
anupagamanaṃ hoti, tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhuṃ passati dhammikaṃ sāmaggiṃ na upentaṃ. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhuṃ passati dhammikaṃ sāmaggiṃ na upentaṃ, api ca añño bhikkhu 
bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu dhammikaṃ sāmaggiṃ na 
upetī ’ti.  
                                                   
1 idha pana bhikkhave bhikkhunā - Syā; idha bhikkhave - PTS.  
2 idha pana bhikkhave - Syā; idha bhikkhave - PTS.  
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9. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự học tập được vị tỳ khưu xả bỏ do những hình thức nào, do những đặc 
tính nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
xả bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những 
dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ 
sự học tập nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ sự học tập và cũng không có vị 
tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập!’ này các tỳ khưu, với điều đã 
được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu 
nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự 
hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng:  

 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 

xả bỏ sự học tập, tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pātimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ 
giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  

 
Khi giới bổn Pātimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 

tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, ―(như trên)― hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng:  

 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ 

sự học tập của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự việc này.’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, thì vào 
ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ sự học tập của nhân vật tên (như 
vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới 
bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên tụng đọc trong 
sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  

 
10. Thế nào là vị không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 

khưu, ở đây việc không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp của vị tỳ khưu là 
do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, thì 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. 
Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp!’  
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Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati dhammikaṃ sāmaggiṃ na 
upentaṃ, nāpi añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso 
bhikkhu dhammikaṃ sāmaggiṃ na upetī ’ti, api ca so ’va bhikkhussa āroceti: 
‘Ahaṃ āvuso dhammikaṃ sāmaggiṃ na upemī ’ti. Ākaṅkhamāno bhikkhave, 
bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya parisaṅkāya tadahuposathe 
cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe 
udāhareyya:  
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmo puggalo dhammikaṃ sāmaggiṃ 
na upeti. Tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte 
pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 

Kathaṃ dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyati? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi dhammikāya sāmaggiyā 
paccādānaṃ hoti. Tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuṃ 
passati dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyantaṃ. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhuṃ passati dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyantaṃ, api ca añño 
bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu dhammikaṃ 
sāmaggiṃ paccādiyatī ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati 
dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyantaṃ. Nāpi añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyatī ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Ahaṃ āvuso dhammikaṃ 
sāmaggiṃ paccādiyāmī ’ti. Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena 
tena sutena tāya parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā 
tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya: ‘Suṇātu me 
bhante saṅgho. Itthannāmo puggalo dhammikaṃ sāmaggiṃ paccādiyati, 
tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ 
uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 
 
 

Bhikkhussa pātimokkhe ṭhapite parisā vuṭṭhāti dasannaṃ antarāyānaṃ 
aññatarena rājantarāyena vā ―pe― brahmacariyantarāyena vā. 
Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tasmiṃ vā āvāse aññasmiṃ vā āvāse 
tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya:  
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa dhammikāya 
sāmaggiyā paccādānakathā vippakatā, taṃ vatthuṃ avinicchitaṃ. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho taṃ vatthuṃ vinicchineyyā ’ti.  
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự 
hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp!’ này các tỳ khưu, với 
điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ 
khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha 
của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị 
ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  
 
 

Thế nào là vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ khưu, ở đây việc 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp là do những hình thức nào, do những đặc tính 
nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với 
vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất 
đúng Pháp!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác bỏ 
sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng 
Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp!’ Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, 
với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì 
vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, tôi 
đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là 
đúng Pháp.  
 
 

Khi giới bổn Pātimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, ―(như trên)― hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng:  
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, 
sự việc ấy chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên quyết định sự việc ấy.’  
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Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha tadahuposathe 
cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale sammukhībhūte saṅghamajjhe 
udāharitabbaṃ: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmassa puggalassa 
dhammikāya sāmaggiyā paccādānakathā vippakatā, taṃ vatthuṃ 
avinicchitaṃ. Tassa pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte 
pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 

 
11. Kathaṃ sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti? Idha pana bhikkhave 

bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi sīlavipattiyā diṭṭhasuta-
parisaṅkito hoti, tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhuṃ 
passati sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ. Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ 
passati sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ, api ca añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti. 
Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ 
nāpi añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu 
sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti, api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Ahaṃ āvuso sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitomhī ’ti.1  
 
 
 

 
Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya 

parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale 
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. 
Itthannāmo puggalo sīlavipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito2 tassa pātimokkhaṃ 
ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ uddisitabban ’ti. 
Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 

 
12. Kathaṃ ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti? Idha bhikkhave 

bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi ācāravipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkito hoti. Tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhuṃ passati ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhuṃ passati ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ, api ca 
añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu ācāravipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati 
ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ. Nāpi añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Ahaṃ āvuso ācāravipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkitomhī ’ti.  

                                                   
1 diṭṭhasutaparisaṅkito ti - Syā.              2 diṭṭhasutaparisaṅkito hoti - Syā.  
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Nếu sự việc ấy có thể đạt được như vậy, sự việc ấy như thế là tốt đẹp. Nếu 
không thể đạt được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy 
chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pātimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ 
giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  

 
11. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới? Này 

các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
giới do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về giới do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do những dấu 
hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe 
bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói 
với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ 
khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới và cũng không 
có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu 
tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ nhưng 
chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị 
nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’  

 
Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 

điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, tôi đình 
chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên tụng đọc 
trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là đúng Pháp.  

 
12. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm? 

Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do 
những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức ấy, do những đặc 
tính ấy, do những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu 
(khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm nhưng lại có 
vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ Cho dù 
vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi 
ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm!’  
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Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya 
parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale 
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. 
Itthannāmo puggalo ācāravipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito. Tassa 
pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ 
uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ.  
 
 
 
 

13. Kathaṃ diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito hoti? Idha pana 
bhikkhave bhikkhu yehi ākārehi yehi liṅgehi yehi nimittehi diṭṭhivipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkito hoti. Tehi ākārehi tehi liṅgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhuṃ passati diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhuṃ passati diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ, api ca 
añño bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu diṭṭhivipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhuṃ passati 
diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ, nāpi añño bhikkhu bhikkhussa 
āroceti: ‘Itthannāmo āvuso bhikkhu diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa āroceti: ‘Ahaṃ āvuso diṭṭhivipattiyā 
diṭṭhasutaparisaṅkitomhī ’ti.  
 
 
 
 

Ākaṅkhamāno bhikkhave, bhikkhu tena diṭṭhena tena sutena tāya 
parisaṅkāya tadahuposathe cātuddase vā paṇṇarase vā tasmiṃ puggale 
sammukhībhūte saṅghamajjhe udāhareyya: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. 
Itthannāmo puggalo diṭṭhivipattiyā diṭṭhasutaparisaṅkito. Tassa 
pātimokkhaṃ ṭhapemi. Na tasmiṃ sammukhībhūte pātimokkhaṃ 
uddisitabban ’ti. Dhammikaṃ pātimokkhaṭṭhapanaṃ. Imāni dasa 
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanānī ”ti.  
 

Paṭhamaṃ bhāṇavāraṃ.  
 

***** 
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Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
tôi đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là 
đúng Pháp.  
 

13. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu 
hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về tri kiến do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến nhưng lại có vị tỳ khưu 
khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri kiến!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’  
 

Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến, tôi 
đình chỉ giới bổn Pātimokkha của vị ấy, giới bổn Pātimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha là 
đúng Pháp. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pātimokkha đúng Pháp.”  
 

Tụng phẩm thứ nhất. 
 

***** 
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14. Atha kho āyasmā upāli yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca: “Attādānaṃ ādātukāmena bhante 
bhikkhunā katamaṅgasamannāgataṃ1 attādānaṃ ādātabban ”ti?  
 
 
 
 

“Attādānaṃ ādātukāmena upāli bhikkhunā pañcaṅgasamannāgataṃ 
attādānaṃ ādātabbaṃ. Attādānaṃ ādātukāmena upāli bhikkhunā evaṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Yaṃ kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo kālo nu 
kho imaṃ attādānaṃ ādātuṃ udāhu no ’ti? Sace upāli bhikkhu 
paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Akālo imaṃ attādānaṃ ādātuṃ no kālo ’ti. 
Na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.  
 
 
 
 
 

Sace pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Kālo imaṃ 
attādānaṃ ādātuṃ no akālo ’ti. Tena upāli bhikkhunā uttariṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Yaṃ kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo bhūtaṃ 
nu kho idaṃ attādānaṃ udāhu no ’ti? Sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno 
evaṃ jānāti: ‘Abhūtaṃ idaṃ attādānaṃ no bhūtan ’ti. Na taṃ upāli 
attādānaṃ ādātabbaṃ.  
 
 
 
 

Sace pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Bhūtaṃ idaṃ 
attādānaṃ no abhūtan ’ti. Tenupāli bhikkhunā uttariṃ paccavekkhitabbaṃ: 
‘Yaṃ kho ahaṃ imaṃ attādānaṃ ādātukāmo atthasaṃhitaṃ nu kho idaṃ 
attādānaṃ udāhu no ’ti? Sace upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: 
‘Anatthasaṃhitaṃ idaṃ attādānaṃ no atthasaṃhitan ’ti. Na taṃ upāli 
attādānaṃ ādātabbaṃ.  
 
 
 
 

Sace pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Atthasaṃhitaṃ 
idaṃ attādānaṃ no anatthasaṃhitan ’ti. Tenupāli bhikkhunā uttariṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Imaṃ kho ahaṃ attādānaṃ ādiyamāno labhissāmi 
sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū dhammato vinayato pakkhe udāhu no ’ti? Sace 
pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Imaṃ kho ahaṃ 
attādānaṃ ādiyamāno na labhissāmi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Na taṃ upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.  

                                                   
1 kataṅgasamannāgataṃ - PTS. 
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14. Khi ấy, đại đức Upāli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upāli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp 
dụng việc đích thân khởi tố nên áp dụng việc đích thân khởi tố khi có bao 
nhiêu yếu tố?”  
 
 
 

- “Này Upāli, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố: Này Upāli, vị tỳ khưu có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: ‘Việc ta có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Sái thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm.’ Này Upāli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy.  
 
 
 

Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải sái thời điểm;’ 
này Upāli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đắn hay 
không (đúng đắn)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng đắn;’ này Upāli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy.  
 
 
 

Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này là đúng đắn, không phải sai trái;’ này Upāli, vị tỳ khưu ấy 
nên quán xét thêm rằng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này có đem lại sự lợi ích hay không (đem 
lại sự lợi ích)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như 
vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích;’ 
này Upāli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy.  
 
 
 

Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;’ này Upāli, 
vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Trong khi áp dụng việc đích thân khởi 
tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết ở trong phe 
theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?’ Này Upāli, nếu vị 
tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết ở trong phe theo đúng Pháp theo đúng Luật;’ này Upāli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy.  
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Sace pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Imaṃ kho 
ahaṃ attādānaṃ ādiyamāno labhissāmi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Tenupāli bhikkhunā uttariṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Imaṃ kho me attādānaṃ ādiyato bhavissati saṅghassa 
tato nidānaṃ bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo saṅghabhedo Saṅgharāji 
saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇaṃ udāhu no ’ti? Sace upāli bhikkhu 
paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Imaṃ kho me attādānaṃ ādiyato bhavissati 
saṅghassa tato nidānaṃ bhaṇḍanaṃ ―pe― saṅghanānākaraṇan ’ti. Na taṃ 
upāli attādānaṃ ādātabbaṃ.  
 
 

 
Sace pana upāli bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti: ‘Imaṃ kho me 

attādānaṃ ādiyato na bhavissati saṅghassa tato nidānaṃ bhaṇḍanaṃ ―pe― 
saṅghanānākaraṇan ’ti. Ādātabbaṃ taṃ upāli attādānaṃ. Evaṃ 
pañcaṅgasamannāgataṃ kho upāli attādānaṃ ādinnaṃ pacchāpi1 
avippaṭisārakaraṃ2 bhavissatī ”ti.  
 
 

 
15. “Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati3 dhamme 

ajjhattaṃ paccavekkhitvā paro codetabbo ”ti?  
 
 

 
“Codakena upāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca dhamme 

ajjhattaṃ paccavekkhitvā paro codetabbo. Codakena upāli bhikkhunā paraṃ 
codetukāmena evaṃ paccavekkhitabbaṃ: ‘Parisuddhakāyasamācāro nu 
khomhi parisuddhenamhi kāyasamācārena samannāgato acchiddena 
appatimaṃsena, saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu no ’ti? No ce upāli 
bhikkhu parisuddhakāyasamācāro hoti parisuddhena kāyasamācārena 
samannāgato acchiddena appatimaṃsena, tassa bhavanti vattāro: ‘Iṅgha 
tāva āyasmā kāyikaṃ sikkhassū ’ti. Itissa bhavanti vattāro.  
 
 

 
Puna ca paraṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ 

paccavekkhitabbaṃ: ‘Parisuddhavacīsamācāro nu khomhi parisuddhenamhi 
vacīsamācārena samannāgato acchiddena appatimaṃsena, saṃvijjati nu kho 
me eso dhammo udāhu no ’ti? No ce upāli bhikkhu parisuddhavacīsamācāro 
hoti parisuddhena vacīsamācārena samannāgato acchiddena 
appatimaṃsena, tassa bhavanti vattāro: ‘Iṅgha tāva āyasmā vācasikaṃ 
sikkhassū ’ti. Itissa bhavanti vattāro.  

                                                   
1 pacchā - PTS.   2 avippaṭisārakārakaraṃ - Ma.          3 katī - Syā.  
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Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật;’ này Upāli, vị tỳ 
khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được 
áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi 
cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, ―(như trên)― việc làm khác 
biệt trong hội chúng;’ này Upāli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố 
ấy.  
 

 
Này Upāli nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Khi việc 

đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, ―(như trên)― việc làm khác biệt trong 
hội chúng;’ này Upāli, nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. Này Upāli, việc 
đích thân khởi tố có năm yếu tố như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự 
ân hận sau này.”  
 

 
15. “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 

quán xét bản thân bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?”  
 

 
- “Này Upāli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 

quán xét bản thân năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upāli, vị tỳ 
khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có 
sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch, không 
sai sót, không lỗi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được 
tìm thấy)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong sạch, 
không thành tựu sở hành về thân trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;’ có những người nói với vị này như thế.  
 

 
Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 

khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có sở hành về khẩu trong sạch 
không? Ta có sở hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm 
không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upāli, 
nếu vị tỳ khưu không có sở hành về khẩu trong sạch, không thành tựu sở 
hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có những người nói 
với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;’ 
có những người nói với vị này như thế.  
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Punacaparaṃ upāli, codakena bhikkhunā paraṃ codetu kāmena evaṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Mettaṃ nu kho me cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ 
sabrahmacārīsu anāghāti1 saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu no ’ti? 
No ce upāli bhikkhuno mettaṃ cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu 
anāghāti, tassa bhavanti vattāro: ‘Iṅgha tāva āyasmā sabrahmacārīsu 
mettaṃ cittaṃ upaṭṭhāpehī ’ti.2 Itissa bhavanti vattāro.  
 
 
 
 
 

Punacaparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo. Ye te 
dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ savyañjanaṃ 
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti, tathārūpā me 
dhammā bahussutā honti3 dhatā4 vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā 
suppaṭividdhā saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu no ’ti? No ce upāli 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammā ādikalyāṇā 
majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ savyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ 
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti. Tathārūpāssa5 dhammā na 
bahussutā6 honti dhatā vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā 
suppaṭividdhā, tassa bhavanti vattāro: ‘Iṅgha tāva āyasmā āgamaṃ 
pariyāpuṇassū ’ti. Itissa bhavanti vattāro.  
 
 
 
 
 

Punacaparaṃ upāli codakena bhikkhunā paraṃ codetukāmena evaṃ 
paccavekkhitabbaṃ: ‘Ubhayāni kho me pātimokkhāni vitthārena svāgatāni 
honti suvibhattāni7 suppavattīni suvinicchitāni suttaso8 anuvyañjanaso, 
saṃvijjati nu kho me eso dhammo udāhu no ’ti? No ce upāli bhikkhuno 
ubhayāni pātimokkhāni vitthārena svāgatāni honti suvibhattāni suppavattīni 
suvinicchitāni suttaso8 anuvyañjanaso: ‘Idaṃ panāvuso kattha vuttaṃ 
bhagavatā ’ti iti puṭṭho na sampāyati, tassa bhavanti vattāro: ‘Iṅgha tāva 
āyasmā vinayaṃ pariyāpuṇassū ’ti. Itissa bhavanti vattāro.  
 
 
 
 
 

Codakena upāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena ime pañca dhamme 
ajjhattaṃ paccavekkhitvā paro codetabbo ”ti.  

                                                   
1 anāghātaṃ - Ma, Syā, PTS.  6 dhammā bahussutā - PTS, ‘na’saddo na dissate.  
2 upaṭṭhapehīti - Sīmu.      7 svāgatāni suvibhattāni - PTS. 
3 bahussutā - PTS, ‘honti’saddo na dissate.  8 suttato - PTS. 
4 dhātā - Ma.      9 sampādeti - Ma;  
5 tathārūpassa - Ma.         sampādayati - PTS. 
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Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Tâm từ của ta tức là tâm không ác 
cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm 
thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upāli, nếu tâm từ của vị tỳ khưu là 
tâm không ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến 
các vị đồng Phạm hạnh;’ có những người nói với vị này như thế.  
 
 
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có phải là vị nghe nhiều, nắm 
giữ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe? Các pháp nào là tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ, các pháp có hình thức như thế được ta nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, 
dùng trí quán sát, dùng tri kiến phân tích không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta 
hay không (được tìm thấy)?’ Này Upāli, nếu vị tỳ khưu không phải là vị nghe 
nhiều, không phải là vị nắm giữ điều đã nghe, không tích lũy điều đã nghe. 
Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần 
cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức như thế 
không được vị ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng 
tri kiến phân tích, có những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức 
nên học tập kinh điển;’ có những người nói với vị này như thế.  
 
 
 
 

Này Upāli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Hai bộ giới bổn Pātimokkha có 
được truyền lại đến ta một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upāli, nếu hai bộ giới 
bổn Pātimokkha không được truyền lại đến vị tỳ khưu một cách chi tiết, 
không khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác 
định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ, khi được hỏi như vầy: ‘Này đại 
đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?’ mà không đáp được, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên học tập về Luật;’ có 
những người nói với vị này như thế.  
 
 
 
 
 

Này Upāli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán 
xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.”  
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16. “Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati dhamme 
ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabbo ”ti?  
 
 
 

“Codakena upāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca dhamme 
ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabbo: ‘Kālena vakkhāmi no akālena. 
Bhūtena vakkhāmi no abhūtena. Saṇhena vakkhāmi no pharusena. 
Atthasaṃhitena vakkhāmi no anatthasaṃhitena. Mettacitto vakkhāmi no 
dosantaro ’ti. Codakenupāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena ime pañca 
dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhāpetvā paro codetabbā ”ti.  
 
 
 

17. “Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihākārehi vippaṭisāro 
upadahātabbo ”ti?  
 
 
 
 

“Adhammacodakassa upāli bhikkhuno pañcahākārehi vippaṭisāro 
upadahātabbo: ‘Akālena āyasmā codesi no kālena alaṃ te vippaṭisārāya, 
abhūtenāyasmā codesi no bhūtena alaṃ te vippaṭisārāya, pharusenāyasmā 
codesi no saṇhena alaṃ te vippaṭisārāya, anatthasaṃhitenāyasmā codesi no 
atthasaṃhitena alaṃ te vippaṭisārāya, dosantaro āyasmā codesi no 
mettacitto, alaṃ te vippaṭisārāyā ’ti. Adhammacodakassa upāli bhikkhuno 
imehi pañcahākārehi vippaṭisāro upadahātabbo. Taṃ kissa hetu? Yathā na 
aññopi bhikkhu abhūtena codetabbaṃ maññeyyā ”ti.  
 
 
 
 

18. “Adhammacuditakassa1 pana bhante bhikkhuno katihākārehi 
avippaṭisāro upadahātabbo ”ti?  
 
 
 
 

“Adhammacuditakassa1 upāli bhikkhuno pañcahākārehi avippaṭisāro 
upadahātabbo, akālenāyasmā cudito no kālena, alaṃ te avippaṭisārāya. 
Abhūtenāyasmā cudito no bhūtena, alaṃ te avippaṭisārāya. Pharusenāyasmā 
cudito no saṇhena, alaṃ te avippaṭisārāya. Anatthasaṃhitenāyasmā cudito 
no atthasaṃhitena, alaṃ te avippaṭisārāya. Dosantarenāyasmā cudito no 
mettacittena, alaṃ te avippaṭisārāyā ’ti. Adhammacuditakassa1 upāli 
bhikkhuno imehi pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabbo ”ti.  

                                                   
1 adhammacuditassa - Ma, Syā. 
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16. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?”  
 
 

- “Này Upāli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta 
sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bằng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận.’ Này Upāli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên khơi dậy ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên khiển 
trách vị khác.”  
 
 

- “Bạch ngài, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?”  
 
 

- “Này Upāli, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển trách 
sái thời, không hợp thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức 
khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức khiển trách bằng cách thô lỗ, không phải với sự mềm 
mỏng, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách không 
liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa đến sự 
ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với nội tâm có sân hận, không phải với 
tâm từ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upāli, sự ân hận sẽ 
được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì không có vị tỳ khưu nào khác có thể nghĩ 
đến là nên khiển trách với việc sai trái như thế.”  
 
 

18. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị 
khiển trách không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?”  
 
 

- “Này Upāli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách không đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức 
bị khiển trách sái thời, không hợp thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là 
đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bằng cách 
thô lỗ, không phải với sự mềm mỏng, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách không liên hệ đến lợi ích, không phải có liên 
hệ đến lợi ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách bởi nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upāli, sự không có ân hận sẽ được 
xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này.”  
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19. “Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihākārehi avippaṭisāro 
upadahātabbo ”ti?  
 
 

“Dhammacodakassa upāli bhikkhuno pañcahākārehi avippaṭisāro 
upadahātabbo: ‘Kālenāyasmā codesi no akālena, alaṃ te avippaṭisārāya. 
Bhūtenāyasmā codesi no abhūtena, alaṃ te avippaṭisārāya. Saṇhenāyasmā 
codesi no pharusena, alaṃ te avippaṭisārāya. Atthasaṃhitenāyasmā codesi 
no anatthasaṃhitena, alaṃ te avippaṭisārāya. Mettacitto āyasmā codesi no 
dosantaro, alaṃ te avippaṭisārāyā ’ti. Dhammacodakassa upāli bhikkhuno 
imehi pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabbo. Taṃ kissa hetu? Yathā 
aññepi bhikkhu bhūtena codetabbaṃ maññeyyā ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

20. Dhammacuditakassa1 pana bhante bhikkhuno katihākārehi 
vippaṭisāro upadahātabbo ”ti?  
 
 

Dhammacuditakassa1 upāli bhikkhuno pañcahākārehi vippaṭisāro 
upadahātabbo: ‘Kālenāyasmā cudito no akālena, alaṃ te vippaṭisārāya. 
Bhūtenāyasmā cudito no abhūtena, alaṃ te vippaṭisārāya. Saṇhenāyasmā 
cudito no pharusena, alaṃ te vippaṭisārāya. Atthasaṃhitenāyasmā cudito no 
anatthasaṃhitena, alaṃ te vippaṭisārāya. Mettacittenāyasmā cudito no 
dosantarena, alaṃ te vippaṭisārāyā ’ti. Dhammacuditakassa1 upāli 
bhikkhuno imehi pañcahākārehi vippaṭisāro upadahātabbo ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

21. “Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena kati dhamme 
ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabbo ”ti?  
 
 

“Codakenupāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca dhamme 
ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabbo: ‘Kāruññatā hitesitā anukampatā2 
āpattivuṭṭhānatā vinayapurekkhāratā ’ti. Codakena upāli bhikkhunā paraṃ 
codetukāmena ime pañca dhamme ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabbo 
”ti.  

                                                   
1 dhammacuditassa - Ma, Syā.      2 anukampitā - Ma, Syā.  
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19. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?”  
 
 

- “Này Upāli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển 
trách hợp thời, không sái thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho 
ngài. Đại đức khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với sự mềm mỏng, 
không phải bằng cách thô lỗ, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiển trách có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi 
ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với 
tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận, thế là đủ để không đưa đến sự ân 
hận cho ngài.’ Này Upāli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu 
khiển trách đúng Pháp với năm hình thức này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì 
cũng có vị tỳ khưu khác sẽ nghĩ đến nên khiển trách với sự thật như thế.”  
 
 
 
 

20. - “Bạch ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?”  
 
 

- “Này Upāli, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức bị khiển trách 
hợp thời, không sái thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự mềm mỏng, không phải bằng 
cách thô lỗ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách 
có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa 
đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bởi từ tâm, không phải bởi nội 
tâm có sân hận, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upāli, sự có ân 
hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng Pháp với năm hình 
thức này.  
 
 
 
 

21. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?”  
 
 

- “Này Upāli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác 
ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Lòng bi mẫn, sự tầm 
cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật.’ Này Upāli, 
vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.”  
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“Cuditakena1 pana bhante bhikkhunā katīsu dhammesu patiṭṭhātabban 
”ti?  
 

“Cuditakenupāli bhikkhunā dvīsu dhammesu patiṭṭhātabbaṃ: “Sacce ca 
akuppe cā ”ti.  
 

Dutiya bhāṇavāraṃ.  
 

Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakaṃ navamaṃ.  
 

***** 
 
 
 

Imamhi khandhake vatthu tiṃsa. 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Uposatho2 yāvatikaṃ pāpabhikkhu na nikkhami, 
moggallānena nicchuddho3 acchariyaṃ jinasāsane.  

 
2.  Ninnonupubbasikkhā ca ṭhitadhammā nātikkama,4 

kuṇapukkhipatī saṅgho savantiyo jahanti ca.  

 
3.  Savanti parinibbanti ekarasa vimutti ca, 

bahu dhammavinayopi bhūtaṭṭhāriyapuggalā.  

 
4.  Samuddaṃ upamaṃ katvā vācesi5 sāsane guṇaṃ, 

uposathe pātimokkhaṃ na amhe koci jānāti.  

 
5.  Paṭigacceva ujjhanti eko dve tīṇi cattāri, 

pañca cha satta ca aṭṭha nava ca dasamāni ca.  

 
6.  Sīla ācāra diṭṭhi ca ājīvaṃ catubhāgike,6 

pārājikaṃ ca saṅghādi pācitti pāṭidesani.  

 
7.  Dukkaṭaṃ pañcabhāgesu sīlācāra vipatti ca, 

akatāya katāya ca cha bhāgesu yathāvidhi.7  

 
8.  Pārājikañca saṅghādi thulla pācittiyena ca, 

pāṭidesanīyañceva dukkaṭaṃ ca dubbhāsitaṃ.  

                                                   
1 cuditena - Ma, Syā, PTS.     4 nātikkamma - Ma.   
2 uposathe - Ma, Syā, PTS.      5 ṭhāpesi - Ma. 
3 nivuttho - Syā;       6 catusāvake - Syā. 
  niccuddo - PTS.      7 yathāṭhiti - PTS. 
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- “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong bao nhiêu pháp?”  
 
 

- “Này Upāli, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong hai pháp: chân 
thật và không nổi giận.”  
 

Tụng phẩm thứ nhì. 
 

Chương Đình Chỉ Giới Bổn Pātimokkha là thứ chín. 
 

***** 
 
 
 

Trong chương này có ba mươi sự việc.  
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Ngày lễ Uposatha, cho đến lần thứ ba vị ác tỳ khưu đã không đi ra, 
nhờ vị Moggallāna, đã bị lôi ra, điều kỳ diệu về Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng.  

 
2. Độ sâu, và sự học tập theo thứ lớp, có pháp ổn định, không vượt qua 

(điều học), xác chết, hội chúng loại trừ, và các dòng sông, từ bỏ (giai cấp).  

  
3. Các dòng nước trôi chảy, các bậc Vô Dư Niết Bàn, và một vị là giải 

thoát, có nhiều (vật quý), Pháp và Luật cũng vậy, các chúng sanh (to lớn) 
và tám hạng Thánh Nhân.  

 
4. Sau khi dùng biển cả làm ví dụ, Ngài đã phô bày đặc điểm về Giáo 

Pháp, vào ngày Uposatha, giới bổn Pātimokkha, ‘không ai biết về chúng ta!’  

 
5. Họ ra tay (đình chỉ) trước, các vị phê phán, một, hai, ba, bốn, năm, 

sáu, và bảy, tám, và chín, và mười trường hợp (đình chỉ) này.  

 
6. Về bốn phần là giới, hạnh kiểm, tri kiến, và nuôi mạng, các tội 

pārājika, và tội saṅghādisesa, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, ―  

 
7. ―(và) tội dukkaṭa là thuộc về năm phần, và sự hư hỏng về giới, hạnh 

kiểm, chưa làm và đã làm, là thuộc về sáu phần theo như đường lối.  

 
8. Các tội pārājika, và tội saṅghādisesa, và tội pācittiya, tội 

pāṭidesanīya, luôn cả tội dukkaṭa, và tội dubbhāsita.  
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9.  Sīlācāravipatti ca diṭṭhi ājīvavipatti, 
yā ca aṭṭhā katākate tenetā sīlācāra diṭṭhiyā.1  

 
10.  Akatāya katāya pi katākatāyameva ca, 

evaṃ navavidhā vuttā yathābhūtena ñāyato.  

 
11.  Pārājiko vippakato2 paccakkhāto tatheva ca,  

upeti paccādiyati paccadānakathā ca yā.  

 
12.  Sīlācāra vipatti ca yathā3 diṭṭhivipattiyā, 

diṭṭhasutaparisaṅki4 dasadhā taṃ vijānatha.5  

 
13.  Bhikkhu vipassati bhikkhuṃ añño vārocāyenaṃ,6 

suddho ca tassa akkhāti7 pātimokkhaṃ ṭhapeti so.  

 
14.  Vuṭṭhāti antarāyena rājacoraggudakā ca,  

manussa amanussā ca vāḷa siriṃsapajīvabrahmaṃ.8  

 
15.  Dasannamaññatarena tasmiṃ aññataresu vā, 

dhammikādhammikā ceva yathā maggena jānatha.9  

 
16.  Kālabhūtatthasañhitaṃ labhissāmi bhavissati, 

kāyavācasikā mettā bāhusaccaṃ ubhayāni.10  

 
17.  Kālabhūtena saṇhena atthamettena codaye, 

vippaṭisāradhammena11 tathā vācā vinodaye.12  

 
18.  Dhammacoda cuditassa vinodeti vippaṭisāro,13 

karuṇā hitānukampi vuṭṭhānapurekkhāratā.14  

 
19.  Codakassa paṭipatti sambuddhena pakāsitā, 

sacce ceva akuppe ca cuditassa ca dhammatā ”ti.15  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 aṭṭhākatāya katena sīlācārā ca diṭṭhiyā - Syā. 8 sarīsapā jīvibrahmaṃ - Ma, PTS;  
2 vippakatā - Ma, Syā.       siriṃsapā ca jīvitaṃ - Syā. 
3 tathā - Ma, Syā.    9 jānātha - Ma, PTS. 
4 diṭṭhasutaparisaṅkitaṃ - Ma, Syā.   10 bāhusaccūbhayāni tu - Syā. 
5 vijānātha - Ma, PTS.    11 vippaṭisārī adhammena - Syā. 
6 añño cārocayātitaṃ - Ma, Syā;    12 tathevāpi vinodaye - Syā.  
  vipass’ añño cārocati - PTS.   13 vinode vippaṭissare - Syā.  
7 so yeva tassa akkhāti - Ma;    14 vuṭṭhānampi purakkhitā - Syā. 
  suddhe va tassa akkhāti - Syā;    15 cuditasseva dhammatā ti - Ma, PTS;  
  taṃ suddheva tassa akkhāti - PTS.      cuditassesa dhammatā ti - Syā.  
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9. Sự hư về hỏng giới, hạnh kiểm, và sự hư hỏng về tri kiến, nuôi mạng, 
và các điều ấy là tám trong trường hợp đã làm và chưa làm. Với giới, hạnh 
kiểm, và tri kiến ấy, các điều này ― 
 

10. ― trong trường hợp chưa làm, cũng như đã làm, và luôn cả đã làm 
và chưa làm, như vậy là chín cách đã được nói đến, đúng với sự thật, theo 
phương pháp.  
 

11. Vị phạm tội pārājika, chưa được dứt điểm, vị đã xả bỏ (sự học tập), 
và tương tợ y như thê, vị phục tùng, vị bác bỏ, và sự thảo luận về việc bác 
bỏ ấy.  
 

12. Và sự hư hỏng về giới, hạnh kiểm, giống như với sự hư hỏng về tri 
kiến do đã bị thấy bị nghe bị nghi ngờ, là mười trường hợp, nên biết rõ 
điều ấy.  
 

13. Vị tỳ khưu thấy rõ vị tỳ khưu, hay là vị khác đã nói điều ấy, và vị 
trong sạch khai báo đến vị ấy, vị ấy đình chỉ giới bổn Pātimokkha.  
 

14. (Hội chúng) giải tán vì nguy hiểm: từ đức vua, trộm cướp, hỏa 
hoạn, nước ngập, loài người, phi nhân, và thú dữ, rắn, mạng sống, Phạm 
hạnh.  
 

15. Chỉ với một (sự nguy hiểm) nào đó của mười, và tại trú xứ ấy hoặc 
tại các trú xứ nào khác, đúng Pháp và luôn cả sai Pháp, nên biết theo 
đường lối như thế ấy.  
 

16. (Năm yếu tố nên hành xử) là đúng thời điểm, đúng đắn, đem lại sự 
lợi ích, ta sẽ đạt được, sẽ xảy ra (hay không?), (nên quán xét sở hành) về 
thân, về khẩu, tâm từ, sự học nhiều, hai bộ giới bổn.  
 

17. Nên khiển trách hợp thời, với sự thật, với sự mềm mỏng, có lợi ích, 
với tâm từ, có sự ân hận và không đúng Pháp, nên xua đi các lời nói như 
thế.  
 

18. Lòng bi mẫn, sự (tầm cầu) lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, 
sự tôn trọng (Luật) xua đi sự ân hận cho vị khiển trách đúng Pháp và cho vị 
bị khiển trách.  
 

19. Cách hành xử của vị khiển trách đã được đấng Toàn Giác giảng giải, 
và bản thể về sự chân thật và luôn cả sự không sân hận là dành cho vị bị 
khiển trách.”  
 

--ooOoo-- 
 




