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MAHĀSAṄGĀMO  
 

1. Saṅgāmāvacarena bhikkhunā saṅghe voharantena vatthu jānitabbaṃ, 
vipatti jānitabbā, āpatti jānitabbā, nidānaṃ jānitabbaṃ, ākāro jānitabbo, 
pubbāparaṃ jānitabbaṃ, katākataṃ jānitabbaṃ, kammaṃ jānitabbaṃ, 
adhikaraṇaṃ jānitabbaṃ, samatho jānitabbo, na chandāgati gantabbā, na 
dosāgati gantabbā, na mohāgati gantabbā, na bhayāgati gantabbā, 
saññāpanīye ṭhāne saññāpetabbaṃ, nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpetabbaṃ, 
pekkhanīye ṭhāne pekkhitabbaṃ, pasādanīye ṭhāne pasādetabbaṃ, 
‘laddhapakkhomhī ’ti parapakkho1 nāvajānitabbo, ‘bahussutomhī ’ti 
appassuto nāvajānitabbo, ‘therataromhī ’ti navakataro nāvajānitabbo, 
asampattaṃ na vyāharitabbaṃ,2 sampattaṃ dhammato vinayato na 
parihāpetabbaṃ, yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.  
 

2. Vatthu jānitabbanti: aṭṭhapārājikānaṃ3 vatthu jānitabbaṃ, tevīsati 
saṅghādisesānaṃ vatthu jānitabbaṃ, dve āniyatānaṃ vatthu jānitabbaṃ, 
dve cattālīsa nissaggiyānaṃ vatthu jānitabbaṃ, aṭṭhāsīti satapācittiyānaṃ 
vatthu jānitabbaṃ, dvādasapāṭidesanīyānaṃ vatthu jānitabbaṃ, 
dukkaṭānaṃ vatthu jānitabbaṃ, dubbhāsitaṃ vatthu jānitabbaṃ.  
 

3. Vipatti jānitabbāti: sīlavipatti jānitabbā, ācāravipatti jānitabbā, 
diṭṭhivipatti jānitabbā, ājīvavipatti jānitabbā.  
 

4. Āpatti jānitabbāti: pārājikāpatti jānitabbā, saṅghādisesāpatti 
jānitabbā, thullaccayāpatti jānitabbā, pācittiyāpatti jānitabbā, 
pāṭidesanīyāpatti jānitabbā dukkaṭāpatti jānitabbā, dubbhāsitāpatti 
jānitabbā.  
 

5. Nidānaṃ jānitabbanti: aṭṭhapārājikānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ, 
tevīsatisaṅghādisesānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ, dve-aniyatānaṃ nidānaṃ 
jānitabbaṃ, dvecattālīsanissaggiyānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ,  
aṭṭhāsītisatapācittiyānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ, dvādasa pāṭidesanīyānaṃ 
nidānaṃ jānitabbaṃ, dukkaṭānaṃ nidānaṃ jānitabbaṃ, dubbhāsitānaṃ 
nidānaṃ jānitabbaṃ. 
 

6. Ākāro jānitabboti: saṅgho ākārato jānitabbo, gaṇo ākārato jānitabbo, 
puggalo ākārato jānitabbo, codako ākārato jānitabbo, cuditako ākārato 
jānitabbo. 
 

Saṅgho ākārato jānitabboti: ‘paṭibalo nu kho ayaṃ saṅgho imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena satthusāsanena udāhu no 
’ti. Evaṃ saṅgho ākārato jānitabbo.  

                                                   
1 paro pakkho - Syā.    2 na byāhātabbaṃ - Ma. 3 aṭṭhannaṃ pārājikānaṃ - PTS. 
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XUNG ĐỘT (PHẦN CHÍNH):  
 

1. Vị tỳ khưu theo đuổi sự xung đột trong khi phát biểu nơi hội chúng nên 
biết về sự việc, nên biết về sự hư hỏng, nên biết về tội vi phạm, nên biết về 
duyên khởi, nên biết về sự biểu hiện, nên biết điều trước và điều sau, nên biết 
việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện, nên biết về hành sự, nên biết 
về sự tranh tụng, nên biết về sự dàn xếp, không nên thiên vị vì ưa thích, 
không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì si mê, không nên thiên 
vị vì sợ hãi, nên làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ, nên dập tắt điều cần 
được dập tắt, nên xem xét điều cần được xem xét, nên tin tưởng vào điều 
đáng được tin tưởng, (nghĩ rằng): ‘Ta đã đạt được đồ chúng’ không nên xem 
thường đồ chúng người khác, (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ không 
nên xem thường vị nghe ít, (nghĩ rằng): ‘Ta là vị thâm niên hơn’ không nên 
xem thường vị mới tu sau, không nên nói về điều chưa được thành tựu, 
không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật, sự tranh 
tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo Luật nào theo lời dạy nào của bậc 
Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy như thế.  
 

2. Nên biết về sự việc: là nên biết về sự việc của tám điều pārājika, nên 
biết về sự việc của hai mươi ba điều saṅghādisesa, nên biết về sự việc của hai 
điều aniyata, nên biết về sự việc của bốn mươi hai điều nissaggiya, nên biết 
về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pācittiya, nên biết về sự việc của 
mười hai điều pāṭidesanīya, nên biết về sự việc của các điều dukkaṭa, nên 
biết về sự việc của các điều dubbhāsita.  
 

3. Nên biết về sự hư hỏng: là nên biết về sự hư hỏng về giới, nên biết về 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, nên biết về sự hư hỏng về quan điểm, nên biết về 
sự hư hỏng về nuôi mạng.  
 

4. Nên biết về tội vi phạm: là nên biết về tội pārājika, nên biết về tội 
saṅghādisesa, nên biết về tội aniyata, nên biết về tội nissaggiya, nên biết về 
tội pācittiya, nên biết về tội pāṭidesanīya, nên biết về tội dukkaṭa, nên biết 
về tội dubbhāsita.  
 

5. Nên biết về duyên khởi: là nên biết về duyên khởi của tám điều 
pārājika, nên biết về duyên khởi của hai mươi ba điều saṅghādisesa, nên 
biết về duyên khởi của hai điều aniyata, nên biết về duyên khởi của bốn 
mươi hai điều nissaggiya, nên biết về duyên khởi của một trăm tám mươi 
tám điều pācittiya, nên biết về duyên khởi của mười hai điều pāṭidesanīya, 
nên biết về duyên khởi của các điều dukkaṭa, nên biết về duyên khởi của các 
điều dubbhāsita.  
 

6. Nên biết về sự biểu hiện: là nên biết về hội chúng từ sự biểu hiện, nên 
biết về nhóm từ sự biểu hiện, nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện, nên biết về 
vị cáo tội từ sự biểu hiện, nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện.  
 

Nên biết về hội chúng từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Hội chúng này có 
khả năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy 
của bậc Đạo Sư hay là không có (khả năng)?’ Nên biết về hội chúng từ sự biểu 
hiện là như thế.  
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Gaṇo ākārato jānitabboti: ‘paṭibalo nu kho ayaṃ gaṇo imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena satthusāsanena udāhu no 
’ti. Evaṃ gaṇo ākārato jānitabbo.  
 

Puggalo ākārato jānitabboti: ‘paṭibalo nu kho ayaṃ puggalo imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena satthusāsanena udāhu no 
’ti. Evaṃ puggalo ākārato jānitabbo.  
 

Codako ākārato jānitabboti: ‘kacci nu kho ayamāyasmā pañcasu 
dhammesu patiṭṭhāya paraṃ codeti udāhu no ’ti. Evaṃ codako ākārato 
jānitabbo.  
 

Cuditako ākārato jānitabboti: ‘kacci nu kho ayamāyasmā dvīsu 
dhammesu patiṭṭhito sacce ca akuppe ca udāhu no ’ti. Evaṃ cuditako ākārato 
jānitabbo.  
 

7. Pubbāparaṃ jānitabboti: ‘kacci nu kho ayamāyasmā vatthuto vā 
vatthuṃ saṅkamati, vipattito vā vipattiṃ saṅkamati, āpattito vā āpattiṃ 
saṅkamati, avajānitvā vā paṭijānāti, paṭijānitvā vā avajānāti, aññena vā 
aññaṃ paṭicarati, udāhu no ’ti. Evaṃ pubbāparaṃ jānitabbaṃ.  
 

8. Katākataṃ jānitabbanti: methunadhammo jānitabbo, 
methunadhammassa anulomaṃ jānitabbaṃ, methunadhammassa 
pubbabhāgo jānitabbo.  
 

Methunadhammo jānitabboti: dvayaṃdvayasamāpatti jānitabbā.  
 

Methunadhammassa anulomaṃ jānitabbanti: bhikkhu attano mukhena 
parassa aṅgajātaṃ gaṇhāti.  
 

Methunadhammassa pubbabhāgo jānitabboti: vaṇṇāvaṇṇaṃ1 
kāyasaṃsaggo duṭṭhullā vācā attakāmapāricariyā vacanamanuppadānaṃ.3  
 

9. Kammaṃ jānitabbanti: soḷasa kammāni jānitabbāni, cattāri 
apalokanakammāni jānitabbāni, cattāri ñattikammāni jānitabbāni, cattāri 
ñattidutiyakammāni jānitabbāni, cattāri ñatticatutthakammāni jānitabbāni.  
 

10. Adhikaraṇaṃ jānitabbanti: cattāri adhikaraṇāni jānitabbāni, 
vivādādhikaraṇaṃ jānitabbaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ jānitabbaṃ, 
āpattādhikaraṇaṃ jānitabbaṃ, kiccādhikaraṇaṃ jānitabbaṃ.  
 

11. Samatho jānitabboti: satta samathā jānitabbā, sammukhāvinayo 
jānitabbo, sativinayo jānitabbo, amūḷhavinayo jānitabbo, paṭiññātakaraṇaṃ 
jānitabbaṃ, yebhuyyasikā jānitabbā, tassa pāpiyyasikā jānitabbā, 
tiṇavatthārako jānitabbo.  

                                                   
1 vaṇṇāvaṇṇo - Ma, PTS;     3 vaṇṇamanuppadānaṃ - Syā;  
   vaṇṇo avaṇṇo - Syā.         dhanamanuppadānaṃ - PTS.  
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Nên biết về nhóm từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Nhóm này có khả năng 
để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư hay là không có (khả năng)?’ Nên biết về nhóm từ sự biểu hiện là như 
thế.  
 

Nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Cá nhân này có khả 
năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của 
bậc Đạo Sư hay là không có (khả năng)?’ Nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện 
là như thế.  
 

Nên biết về vị cáo tội từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Phải chăng đại đức 
này cáo tội vị khác sau khi đã an trú vào năm pháp hay là chưa (an trú)?’ Nên 
biết về vị cáo tội từ sự biểu hiện là như thế.  
 

Nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện: là (nghĩ rằng): ‘Phải chăng đại 
đức này đã được an trú ở hai pháp là ở sự chân thật và ở sự không nổi giận 
hay là chưa được (an trú)?’ Nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện là như 
thế.  
 

7. Nên biết điều trước và điều sau: là (nghĩ rằng): ‘Phải chăng đại đức 
này tráo trở từ sự việc (này) sang sự việc (khác), hay là tráo trở từ sự hư hỏng 
(này) sang sự hư hỏng (khác), hay là tráo trở từ tội (này) sang tội (khác), hay 
là sau khi phủ nhận rồi thừa nhận, hay là sau khi thừa nhận rồi phủ nhận, 
hay là tránh né điều này bằng điều khác, hay là không có?’ Nên biết điều 
trước và điều sau là như thế.  
 

8. Nên biết việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện: là nên biết 
về việc đôi lứa, nên biết về việc tương xứng đối với việc đôi lứa, nên biết phần 
việc xảy ra trước của việc đôi lứa.  
 

Nên biết về việc đôi lứa: là nên biết về sự kết hợp chung lại của hai người.  
 

Nên biết về việc tương xứng đối với việc đôi lứa: là vị tỳ khưu dùng 
miệng của mình ngậm lấy dương vật của vị khác.  
 

Nên biết phần việc xảy ra trước của việc đôi lứa: là màu và không màu 
(của tinh dịch), sự xúc chạm cơ thể, sự nói lời dâm dật, sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân, việc mai mối.  
 

9. Nên biết về hành sự: là nên biết về mười sáu hành sự, nên biết về bốn 
hành sự với lời công bố, nên biết về bốn hành sự với lời đề nghị, nên biết về 
bốn hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, nên biết về bốn hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ tư.  
 

10. Nên biết về sự tranh tụng: là nên biết về bốn sự tranh tụng, nên biết 
về sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nên biết về sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, nên biết về sự tranh tụng liên quan đến tội, nên biết về sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

11. Nên biết về sự dàn xếp: là nên biết về bảy cách dàn xếp, nên biết về 
hành xử Luật với sự hiện diện, nên biết về hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nên 
biết về hành xử Luật khi không điên cuồng, nên biết về việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, nên biết về thuận theo số đông, nên biết về (hành xử 
Luật) theo tội của vị ấy, nên biết về cách dùng cỏ che lấp.  
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 12. Na chandāgati gantabbāti:1 Chandāgatiṃ gacchanto kathaṃ 
chandāgatiṃ gacchati? Idhekacco ‘ayaṃ me upajjhāyo vā ācariyo vā 
saddhivihāriko vā antevāsiko vā samānupajjhāyako vā samānācariyako vā 
sandiṭṭho vā sambhatto vā ñātisālohito vā ’ti tassānukampakāya 
tassānurakkhāya adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti 
dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ 
lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ 
tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, apaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, paññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ 
āpattīti dīpeti āpattiṃ anāpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti 
dīpeti, garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā 
āpattīti dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpeti. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi chandāgatiṃ gacchanto bahujana-ahitāya 
paṭipanno hoti bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya 
dukkhāya devamanussānaṃ. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi chandāgatiṃ 
gacchanto khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca 
viññūnaṃ,2 bahuñca apuññaṃ pasavati. Chandāgatiṃ gacchanto evaṃ 
chandāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 

13. Na dosāgati gantabbāti: Dosāgatiṃ gacchanto kathaṃ dosāgatiṃ 
gacchati? Idhekacco ‘anatthaṃ me acarī ’ti āghātaṃ bandhati, ‘anatthaṃ me 
caratī ’ti āghātaṃ bandhati, ‘anatthaṃ me carissatī ’ti āghātaṃ bandhati, 
‘piyassa me manāpassa anatthaṃ acari, anatthaṃ carati, anatthaṃ carissatī 
’ti āghātaṃ bandhati, ‘appiyassa me amanāpassa atthaṃ acari, atthaṃ carati, 
atthaṃ carissatī ’ti āghātaṃ bandhati. Imehi navahi āghātavatthūhi āghātito 
paṭighātito3 kuddho kodhābhibhūto adhammaṃ dhammoti dīpeti, 
dhammaṃ adhammoti dīpeti, ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti 
dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattīti duṭṭhullā āpattīti dīpeti. Imehi aṭṭhārasahi 
vatthūhi dosāgatiṃ gacchanto bahujana-ahitāya paṭipanno hoti bahujana-
asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. 
Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi dosāgatiṃ gacchanto khataṃ upahataṃ attānaṃ 
pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ 
pasavati. Dosāgatiṃ gacchanto evaṃ dosāgatiṃ gacchati.  

 

                                                   
1 gantabbanti - Sīmu 2.  
2 sānuvajjo viññūnaṃ - PTS.   3 āghāto paṭighāto - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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12. Không nên thiên vị vì ưa thích: Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên 
vị vì ưa thích như thế nào? – Ở đây, có vị (nghĩ rằng): ‘Đối với ta đây, (vị này) 
là thầy tế độ, hoặc là thầy dạy học, hoặc là đệ tử, hoặc là học trò, hoặc là đồng 
thầy tế độ, hoặc là đồng thầy dạy học, hoặc là đồng quan điểm, hoặc là thân 
thiết, hoặc là thân quyến đồng huyết thống’ rồi do lòng thương tưởng vị ấy, 
do sự bảo vệ vị ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ tuyên bố điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được nói bởi đức 
Như Lai,’ tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều được thực hành bởi đức 
Như Lai là: ‘Điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai,’ tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không 
được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ tuyên bố 
phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội 
nhẹ,’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót,’ tuyên bố tội không 
còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót,’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong 
khi thiên vị vì ưa thích vị (ấy) đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, 
không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì 
sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự 
việc này, trong khi thiên vị vì ưa thích, vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, 
bị tổn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây 
nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên vị vì ưa thích 
là như thế.  
 

 
13. Không nên thiên vị vì sân hận: Trong khi thiên vị vì sân hận, vị thiên 

vị vì sân hận như thế nào? – Ở đây, có vị (nghĩ rằng): ‘Hắn đã gây cho ta điều 
không lợi ích’ rồi kết oan trái, ‘Hắn đang gây cho ta điều không lợi ích’ rồi kết 
oan trái, ‘Hắn sẽ gây cho ta điều không lợi ích’ rồi kết oan trái. (Nghĩ rằng): 
‘Hắn đã gây điều không lợi ích, đang gây điều không lợi ích, sẽ gây điều 
không lợi ích cho người được ta thương yêu quý mến’ rồi kết oan trái. (Nghĩ 
rằng): ‘Hắn đã gây điều lợi ích, đang gây điều lợi ích, sẽ gây điều lợi ích cho 
người không được ta thương yêu quý mến’ rồi kết oan trái; do chín sự việc 
oan trái này, vị (ấy) trở nên thù hằn, ác cảm, giận dữ, bị chế ngự bởi sự cáu 
kỉnh rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ ―(như 
trên)― tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sân hận vị (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vị vì sân hận, vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có 
tội, có sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô 
phước. Trong khi thiên vị vì sân hận, vị thiên vị vì sân hận là như thế.  
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14. Na mohāgati gantabbāti: Mohāgatiṃ gacchanto kathaṃ mohāgatiṃ 
gacchati? Ratto rāgavasena gacchati, duṭṭho dosavasena gacchati, mūḷho 
mohavasena gacchati, parāmaṭṭho diṭṭhivasena gacchati, mūḷho sammūḷho 
mohābhibhūto adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, 
―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ 
duṭṭhullā āpattīti dīpeti. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi mohāgatiṃ gacchanto 
bahujana-ahitāya paṭipanno hoti bahujana-asukhāya bahuno janassa 
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi 
mohāgatiṃ gacchanto khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti, 
sānuvajjo ca viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Mohāgatiṃ gacchanto 
evaṃ mohāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Na bhayāgati gantabbāti: Bhayāgatiṃ gacchanto kathaṃ bhayāgatiṃ 
gacchati? Idhekacco ‘ayaṃ visamanissito vā gahananissito vā balavanissito 
vā kakkhaḷo pharuso jīvitantarāyaṃ vā brahmacariyantarāyaṃ vā karissatī ’ti 
tassa bhayā bhīto adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti 
dīpeti, avinayaṃ vinayoti dīpeti, vinayaṃ avinayoti dīpeti, abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, bhāsitaṃ 
lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāciṇṇaṃ 
tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpeti, āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpeti, apaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti 
dīpeti, paññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpeti, anāpattiṃ 
āpattīti dīpeti āpattiṃ anāpattīti dīpeti, lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti 
dīpeti, garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpeti, sāvasesaṃ āpattiṃ anavasesā 
āpattīti dīpeti, anavasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpeti, duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpeti. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi bhayāgatiṃ gacchanto bahujana-ahitāya 
paṭipanno hoti bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya 
dukkhāya devamanussānaṃ. Imehi aṭṭhārasahi vatthūhi bhayāgatiṃ 
gacchanto khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati, sāvajjo ca hoti sānuvajjo ca 
viññūnaṃ, bahuñca apuññaṃ pasavati. Bhayāgatiṃ gacchanto evaṃ 
bhayāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 

16.  Chandā dosā bhayā mohā yo dhammaṃ ativattati,  
nihīyati tassa yaso kāḷapakkheva candimā ti.  
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14. Không nên thiên vị vì si mê: Trong khi thiên vị vì si mê, vị thiên vị vì si 
mê như thế nào? – Vị bị ái nhiễm chịu sự sai khiến của ái dục; bị sân hận 
chịu sự sai khiến của sân hận; bị si mê chịu sự sai khiến của si mê; bị ô nhiễm 
chịu sự sai khiến của tà kiến, bị si mê, bị si mê hoàn toàn, bị chế ngự bởi si 
mê rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ ―(như 
trên)― tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì si mê vị (ấy) 
đã thực hành không vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều 
người, vì sự không tấn hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều 
người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên 
vị vì si mê vị (ấy) làm cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có tội, có 
sự chê trách của những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. 
Trong khi thiên vị vì si mê, vị thiên vị vì si mê là như thế.  
 
 
 
 

15. Không nên thiên vị vì sợ hãi: Trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị thiên vị vì 
sợ hãi như thế nào? – Ở đây, có vị (nghĩ rằng): ‘Người này hoặc là cậy vào sự 
bất công, hoặc là cậy vào sự nắm giữ, hoặc là cậy vào sức mạnh, (là người) 
tàn bạo, thô lỗ sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống hoặc là gây nguy hiểm cho 
Phạm hạnh,’ do sự sợ hãi của điều ấy vị (ấy) bị hoảng sợ rồi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật,’ 
tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật,’ tuyên bố điều đã không được giảng, không được 
nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai,’ 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không 
được giảng, không được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được 
thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi đức Như Lai,’ 
tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được thực 
hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều được quy định 
bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên 
bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội 
nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ,’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không 
còn dư sót,’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót,’ tuyên bố tội 
xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Với 
mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi vị (ấy) đã thực hành không 
vì lợi ích của nhiều người, không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tấn 
hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khổ đau của nhiều người, của chư thiên và 
nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị (ấy) làm 
cho bản thân bị chôn vùi, bị tổn hại, trở thành có tội, có sự chê trách của 
những người hiểu biết, và gây nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vị vì 
sợ hãi, vị thiên vị vì sợ hãi là như thế. 
 
 
 

16. Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, vị nào đối nghịch Chánh 
Pháp, danh tiếng của vị ấy bị hủy hoại, ví như mặt trăng vào lúc hạ huyền.  
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17. Kathaṃ na chandāgatiṃ gacchati? Adhammaṃ adhammoti dīpento 
na chandāgatiṃ gacchati, dhammaṃ dhammoti dīpento na chandāgatiṃ 
gacchati, avinayaṃ avinayoti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, vinayaṃ 
vinayoti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena 
abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, 
bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati, anāciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti 
dīpento na chandāgatiṃ gacchati, āciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ 
tathāgatenāti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, apaññattaṃ tathāgatena 
apaññattaṃ tathāgatenāti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, paññattaṃ 
tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, 
anāpattiṃ anāpattīti dīpento na chandāgatiṃ gacchati, āpattiṃ āpattīti 
dīpento na chandāgatiṃ gacchati, lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti dīpento 
na chandāgatiṃ gacchati, garukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati, anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati, duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpento na 
chandāgatiṃ gacchati. Evaṃ na chandāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Kathaṃ na dosāgatiṃ gacchati? Adhammaṃ adhammoti dīpento na 

dosāgatiṃ gacchati, dhammaṃ dhammoti dīpento na dosāgatiṃ gacchati, 
―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpento na dosāgatiṃ gacchati, 
aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpento na dosāgatiṃ gacchati. 
Evaṃ na dosāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Kathaṃ na mohāgatiṃ gacchati? Adhammaṃ adhammoti dīpento na 

mohāgatiṃ gacchati, dhammaṃ dhammoti dīpento na mohāgatiṃ gacchati, 
―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpento na mohāgatiṃ gacchati, 
aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpento na mohāgatiṃ gacchati. 
Evaṃ na mohāgatiṃ gacchati. 
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17. Thế nào là vị không thiên vị vì ưa thích? – Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Pháp 
là: ‘Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phi Luật là: 
‘Phi Luật’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: ‘Luật’ 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được 
giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều không 
được thực hành bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được quy 
định bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: ‘Vô 
tội’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm 
tội’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ’ 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng’ vị 
(ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn 
dư sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư 
sót là: ‘Tội không còn dư sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong 
khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì 
ưa thích. Vị không thiên vị vì ưa thích là như thế.  
 
 
 
 
 

18. Thế nào là vị không thiên vị vì sân hận? – Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố Pháp 
là: ‘Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; ―(như trên)― trong khi tuyên bố 
tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì sân hận; trong khi tuyên bố 
tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì sân hận. Vị 
không thiên vị vì sân hận là như thế.  
 
 
 
 
 

19. Thế nào là vị không thiên vị vì si mê? – Trong khi tuyên bố phi Pháp là 
‘Phi Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì si mê; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ 
vị (ấy) không thiên vị vì si mê; ―(như trên)― trong khi tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì si mê; trong khi tuyên bố tội không xấu 
xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì si mê. Vị không thiên vị vì si 
mê là như thế.  
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20. Kathaṃ na bhayāgatiṃ gacchati? Adhammaṃ adhammoti dīpento na 
bhayāgatiṃ gacchati, dhammaṃ dhammoti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, 
avinayaṃ avinayoti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, vinayaṃ vinayoti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ 
alapitaṃ tathāgatenāti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, bhāsitaṃ lapitaṃ 
tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, 
anāciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpento na bhayāgatiṃ 
gacchati, āciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpento na bhayāgatiṃ 
gacchati, apaññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpento na 
bhayāgatiṃ gacchati, paññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, anāpattiṃ anāpattīti dīpento na bhayāgatiṃ 
gacchati, āpattiṃ āpattīti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, lahukaṃ āpattiṃ 
lahukā āpattīti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, garukaṃ āpattiṃ garukā 
āpattīti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, sāvasesaṃ āpattiṃ sāvasesā āpattīti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā āpattīti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti 
dīpento na bhayāgatiṃ gacchati. Evaṃ na bhayāgatiṃ gacchati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Chandā dosā bhayā mohā yo dhammaṃ nātivattati,  
 āpūrati tassa yaso sukkapakkheva candimā ti.  

 
 
 

22. Kathaṃ saññāpanīye ṭhāne saññāpeti? Adhammaṃ adhammoti 
dīpento saññāpanīye ṭhāne saññāpeti, dhammaṃ dhammoti dīpento 
saññāpanīye ṭhāne saññāpeti, ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpento saññāpanīye ṭhāne saññāpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā 
āpattīti dīpento saññāpanīye ṭhāne saññāpeti. Evaṃ saññāpanīye ṭhāne 
saññāpeti.  
 
 
 

23. Kathaṃ nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti? Adhammaṃ adhammoti 
dīpento nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti, dhammaṃ dhammoti dīpento 
nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti, ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti 
dīpento nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā 
āpattīti dīpento nijjhāpanīye ṭhāne nijjhāpeti. Evaṃ nijjhāpanīye ṭhāne 
nijjhāpeti.  
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20. Thế nào là vị không thiên vị vì sợ hãi? – Trong khi tuyên bố phi Pháp 
là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố Pháp là: 
‘Pháp’ vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố phi Luật là: ‘Phi 
Luật’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố Luật là: ‘Luật’ vị 
(ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được giảng, không được 
nói bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều không được thực 
hành bởi đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được thực hành bởi 
đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã không được quy định bởi 
đức Như Lai’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điều đã được quy định bởi đức Như Lai’ 
vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố vô tội là: ‘Vô tội’ vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội’ vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ’ vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng’ vị (ấy) 
không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư 
sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố tội không còn dư sót 
là: ‘Tội không còn dư sót’ vị (ấy) không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên 
bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) không thiên vị vì sợ hãi. Vị 
không thiên vị vì sợ hãi là như thế.  
 
 

21. Vì ưa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, vị không đối nghịch Chánh 
Pháp, danh tiếng của vị ấy được bồi đắp tợ như mặt trăng ở vào thượng 
huyền (được tròn dần).  
 
 

22. Thế nào là vị làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ? – Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết 
rõ; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được 
biết rõ; ―(như trên)― trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) 
làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ; trong khi tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Vị làm 
cho biết rõ về điều cần được biết rõ là như thế.  
 
 

23. Thế nào là vị dập tắt điều cần được dập tắt? – Trong khi tuyên bố phi 
Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) dập tắt điều cần được dập tắt; trong khi tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp’ vị (ấy) dập tắt điều cần được dập tắt; ―(như trên)― trong khi 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ vị (ấy) dập tắt điều cần được 
dập tắt; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu xa’ vị (ấy) dập tắt điều cần 
được dập tắt. Vị dập tắt điều cần được dập tắt là như thế.  
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24. Kathaṃ pekkhanīye ṭhāne pekkhati? Adhammaṃ adhammoti dīpento 
pekkhanīye ṭhāne pekkhati, dhammaṃ dhammoti dīpento ―pe― duṭṭhullaṃ 
āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpento ―pe― aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā 
āpattīti dīpento ―pe― Evaṃ pekkhanīye ṭhāne pekkhati.  
 

25. Kathaṃ pasādanīye ṭhāne pasādeti? Adhammaṃ adhammoti dīpento 
pasādanīye ṭhāne pasādeti, dhammaṃ dhammoti ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ 
duṭṭhullā āpattīti ―pe― aduṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti ―pe― Evaṃ 
pasādanīye ṭhāne pasādeti.  
 

26. Kathaṃ ‘laddhapakkhomhī ’ti parapakkhaṃ avajānāti? Idhekacco 
laddhapakkho hoti laddhaparivāro pakkhavā ñātimā, ‘ayaṃ aladdhapakkho 
aladdhaparivāro na pakkhavā na ñātimā ’ti tassa avajānanto adhammaṃ 
dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ 
aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti. 
Evaṃ ‘laddhapakkhomhī ’ti parapakkhaṃ avajānāti.  
 

27. Kathaṃ ‘bahussutomhī ’ti appassutaṃ avajānāti? Idhekacco 
bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo, ayaṃ appassuto appāgamo 
appadharoti tassa avajānanto adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ 
adhammoti dīpeti, ―pe― duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattī’ti dīpeti, 
aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti dīpeti. Evaṃ ‘bahussutomhī ’ti 
appassutaṃ avajānāti.  
 

28. Kathaṃ ‘therataromhī ’ti navakataraṃ avajānāti? Idhekacco thero 
hoti rattaññū cirapabbajito, ‘ayaṃ navako apaññāto1 appassuto2 
appakataññū, imassa vacanaṃ akataṃ bhavissatī’ti tassa avajānanto 
adhammaṃ dhammoti dīpeti, dhammaṃ adhammoti dīpeti, ―pe― 
duṭṭhullaṃ āpattiṃ aduṭṭhullā āpattīti dīpeti, aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā 
āpattīti dīpeti. Evaṃ ‘therataromhī ’ti navakataraṃ avajānāti.  
 

29. Asampattaṃ na vyāharitabbanti: anotiṇṇaṃ bhāraṃ3 na 
otāretabbaṃ.  
 

30. Sampattaṃ dhammato vinayato na parihāpetabbanti: yamatthāya 
saṅgho sannipatito hoti, tamatthaṃ dhammato vinayato na parihāpetabbaṃ.  
 

31. Yena dhammenāti: bhūtena vatthunā.  
 

Yena vinayenāti: codetvā sāretvā.  
 

Yena satthusāsanenāti: ñattisampadāya anusāvanasampadāya. Yena 
dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasammati, tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabban ti.  
 

***** 

                                                   
1 appaññāto - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
2 appassuto - iti saddo Ma, PTS potthakesu  na dissate.   3 bhāsaṃ - Syā. 
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24. Thế nào là vị xem xét điều cần được xem xét? – Trong khi tuyên bố 
phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) xem xét điều cần được xem xét; trong khi tuyên 
bố Pháp là: ‘Pháp’ ―(như trên)―; trong khi tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội xấu 
xa’ ―(như trên)―; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa’ 
―(như trên)―. Vị xem xét điều cần được xem xét là như thế.  
 

25. Thế nào là vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng? – Trong khi 
tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp’ vị (ấy) tin tưởng vào điều đáng được tin 
tưởng; trong khi tuyên bố Pháp là: ‘Pháp’ ―nt―; trong khi tuyên bố tội xấu 
xa là: ‘Tội xấu xa’ ―nt―; trong khi tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không 
xấu xa’ ―nt―. Vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng là như thế.  
 

26. Thế nào là vị (nghĩ rằng): ‘Ta đã đạt được đồ chúng’ rồi xem thường 
đồ chúng người khác? – Ở đây, có vị đã đạt được đồ chúng, đã đạt được tùy 
tùng, là vị có đồ chúng, có người thân cận (nghĩ rằng): ‘Người này không đạt 
được đồ chúng, không đạt được tùy tùng, không là vị có đồ chúng, không là vị 
có người thân cận’ trong khi xem thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là 
‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ ―(như trên)― tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ rằng): 
‘Ta đã đạt được đồ chúng’ rồi xem thường đồ chúng người khác là như thế.  
 

27. Thế nào là vị (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ rồi xem thường vị 
nghe ít? – Ở đây, có vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã 
nghe (nghĩ rằng): ‘Người này nghe ít, kế thừa ít, ghi nhớ ít’ trong khi xem 
thường người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ ―(như trên)― tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội 
không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ rằng): ‘Ta là người nghe nhiều’ rồi xem 
thường vị nghe ít là như thế.  
 

28. Thế nào là vị (nghĩ rằng): ‘Ta là vị thâm niên hơn’ rồi xem thường vị 
mới tu sau? – Ở đây, có vị là trưởng lão, có kinh nghiệm, đã xuất gia lâu dài 
(nghĩ rằng): ‘Người này mới tu, thiểu trí, ít nghe, ít hiểu biết việc đã được 
làm, lời nói của người này sẽ không được thực hiện’ trong khi xem thường 
người ấy rồi tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phi Pháp,’ ―(như 
trên)― tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa,’ tuyên bố tội không xấu xa 
là: ‘Tội xấu xa.’ Vị (nghĩ rằng): ‘Ta là vị thâm niên hơn’ rồi xem thường vị 
mới tu sau là như thế.  
 

29. Không nên nói về điều chưa được thành tựu: là không nên đưa ra lời 
nói chưa được đưa ra.  
 

30. Không nên bỏ qua điều đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật: là 
không nên bỏ qua sự việc đúng Pháp đúng Luật mà hội chúng đã được triệu 
tập lại vì sự việc ấy.  
 

31. Theo Pháp nào: là theo sự việc có thật.  
 

Theo Luật nào: là sau khi đã cáo tội, sau khi đã làm cho nhớ lại.  
 

Theo lời dạy nào của bậc Đạo Sư: là với sự đầy đủ của lời đề nghị, với sự 
đầy đủ của lời tuyên bố. Sự tranh tụng ấy được giải quyết theo Pháp nào theo 
Luật nào theo lời dạy nào của bậc Đạo Sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy 
như thế.  

***** 
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ANUVIJJAKA ANUYOGO  
 

Anuvijjakena codako pucchitabboti: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa 
bhikkhuno pavāraṇaṃ ṭhapesi, kimhi naṃ ṭhapesi, sīlavipattiyā ṭhapesi, 
ācāravipattiyā ṭhapesi, diṭṭhivipattiyā ṭhapesī ’ti?  
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Sīlavipattiyā vā ṭhapemi, ācāravipattiyā vā ṭhapemi, 
diṭṭhivipattiyā vā ṭhapemī ’ti.  
 

So evamassa vacanīyo: ‘Jānāti panāyasmā sīlavipattiṃ, jānāti 
ācaravipattiṃ, jānāti diṭṭhivipattin ’ti?  
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Jānāmi kho ahaṃ āvuso sīlavipattiṃ, jānāmi 
ācāravipattiṃ, jānāmi diṭṭhivipattin ’ti.  
 

So evamassa vacanīyo: ‘Katamā panāvuso sīlavipatti, katamā ācāravipatti, 
katamā diṭṭhivipattī ’ti?  
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Cattāri pārājikāni terasa saṅghādisesā, ayaṃ 
sīlavipatti, thullaccayaṃ pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ dukkaṭaṃ dubbhāsitaṃ, 
ayaṃ ācāravipatti. Micchādiṭṭhi antaggāhikā diṭṭhi, ayaṃ diṭṭhivipattī ’ti.  
 

So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno 
pavāraṇaṃ ṭhapesi, diṭṭhena ṭhapesi, sutena ṭhapesi, parisaṅkāya ṭhapesī ’ti?  
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Diṭṭhena vā ṭhapemi, sutena vā ṭhapemi, 
parisaṅkāya vā ṭhapemī ’ti.  
 

So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno diṭṭhena 
pavāraṇaṃ ṭhapesi, kiṃ te diṭṭhaṃ, kinti te diṭṭhaṃ, kadā te diṭṭhaṃ, kattha 
te diṭṭhaṃ, pārājikaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho, saṅghādisesaṃ - thullaccayaṃ - 
pācittiyaṃ - pāṭidesanīyaṃ - dukkaṭaṃ - dubbhāsitaṃ ajjhāpajjanto diṭṭho, 
kattha ca tvaṃ ahosi, kattha cāyaṃ bhikkhu ahosi, kiñca tvaṃ karosi, 
kiñcāyaṃ bhikkhu karotī ’ti?  
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno diṭṭhena 
pavāraṇaṃ ṭhapemi. Api ca sutena pavāraṇaṃ ṭhapemī ’ti.  
 

So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno sutena 
pavāraṇaṃ ṭhapesi, kiṃ te sutaṃ, kinti te sutaṃ, kadā te sutaṃ, kattha te 
sutaṃ, pārājikaṃ ajjhāpannoti sutaṃ, saṅghādisesaṃ ajjhāpannoti sutaṃ, 
thullaccayaṃ - pācittiyaṃ - pāṭidesanīyaṃ - dukkaṭaṃ - dubbhāsitaṃ 
ajjhāpannoti sutaṃ, bhikkhussa sutaṃ, bhikkhuniyā sutaṃ, sikkhamānāya 
sutaṃ, sāmaṇerassa sutaṃ, sāmaṇeriyā sutaṃ, upāsakassa sutaṃ, upāsikāya 
sutaṃ, rājūnaṃ sutaṃ, rājamahāmattānaṃ sutaṃ, titthiyānaṃ sutaṃ, 
titthiyasāvakānaṃ sutan ’ti? 
 

So ce evaṃ vadeyya: ‘Na kho ahaṃ āvuso imassa bhikkhuno sutena 
pavāraṇaṃ ṭhapemi, api ca parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapemī ’ti.  
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SỰ THẨM VẤN CỦA VỊ XÉT XỬ:  
 

Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: ‘Này đại đức, việc ngài đình chỉ lễ 
Pavāraṇā của vị tỳ khưu này, ngài đình chỉ vị ấy vì lý do gì, đình chỉ vì hư 
hỏng về giới, đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ vì hư hỏng về quan 
điểm?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ vì hư hỏng về giới, hoặc là 
đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là đình chỉ vì hư hỏng về quan điểm.’  

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy ngài có biết sự hư hỏng về giới không, có 
biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư hỏng về quan điểm 
không?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi biết sự hư hỏng về giới, tôi biết sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.’  

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về 
giới, điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Bốn tội pārājika, mười ba tội saṅghādisesa, đó là 
sự hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pācittiya, tội pāṭidesanīya, tội 
dukkaṭa, tội dubbhāsita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.’  

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavāraṇā của vị tỳ khưu này, có phải ngài đình chỉ do đã được thấy, đình chỉ 
do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là đình 
chỉ do đã được nghe, hoặc là đình chỉ do sự nghi ngờ.’  

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavāraṇā của vị tỳ khưu này do đã được thấy, ngài đã thấy gì, ngài đã thấy 
thế nào, ngài đã thấy khi nào, ngài đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị (ấy) 
đang phạm tội pārājika? ... tội saṅghādisesa? ... tội thullaccaya? ... tội 
pācittiya? ... tội pāṭidesanīya? ... tội dukkaṭa? Có phải đã thấy vị (ấy) đang 
phạm tội dubbhāsita? Và ngài đã ở đâu? Và vị tỳ khưu này đã ở đâu? Và ngài 
đã làm gì? Và vị tỳ khưu này đã làm gì?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavāraṇā 
của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavāraṇā do đã 
được nghe.’  

Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavāraṇā của vị tỳ khưu này do đã được nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe 
thế nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã nghe ở đâu? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị 
(ấy) đã phạm tội pārājika’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội 
saṅghādisesa’? ... tội thullaccaya’? ... tội pācittiya’? ... tội pāṭidesanīya’? ... 
tội dukkaṭa’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhāsita’? Có 
phải đã nghe từ vị tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, đã nghe từ cô ni tu tập 
sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ 
nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’  

Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavāraṇā 
của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavāraṇā do sự 
nghi ngờ.’  
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So evamassa vacanīyo: ‘Yaṃ kho tvaṃ āvuso imassa bhikkhuno 
parisaṅkāya pavāraṇaṃ ṭhapesi, kiṃ parisaṅkasi, kinti parisaṅkasi, kadā 
parisaṅkasi, kattha parisaṅkasi,1 pārājikaṃ ajjhāpannoti parisaṅkasi, 
saṅghādisesaṃ - thullaccayaṃ - pācittiyaṃ - pāṭidesanīyaṃ - dukkaṭaṃ - 
dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti parisaṅkasi, bhikkhussa sutvā parisaṅkasi, 
bhikkhuniyā sutvā parisaṅkasi, sikkhamānāya sutvā parisaṅkasi, 
sāmaṇerassa sutvā parisaṅkasi, sāmaṇeriyā sutvā parisaṅkasi, upāsakassa 
sutvā parisaṅkasi, upāsikāya sutvā parisaṅkasi, rājūnaṃ sutvā parisaṅkasi, 
rājamahāmattānaṃ sutvā parisaṅkasi, titthiyānaṃ sutvā parisaṅkasi, 
titthiyasāvakānaṃ sutvā parisaṅkasī ’ti?  
 

1.  Diṭṭhaṃ diṭṭhena sameti diṭṭhena saṃsandate diṭṭhaṃ,  
diṭṭhaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito;  
so puggalo paṭiññāya kātabbā tena pavāraṇā.  

 
2.  Sutaṃ sutena sameti sutena saṃsandate sutaṃ,  

sutaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito; 
so puggalo paṭiññāya kātabbā tena pavāraṇā.  

 
3.  Mutaṃ mutena sameti mutena saṃsandate mutaṃ,  

mutaṃ paṭicca na upeti asuddhaparisaṅkito;  
so puggalo paṭiññāya kātabbā tena pavāraṇā ti.  

 
***** 

 
PUCCHĀVIBHĀGO  

 
1. Kiṃ te diṭṭhanti katamā pucchā, kinti te diṭṭhanti katamā pucchā, kadā 

te diṭṭhanti katamā pucchā, kattha te diṭṭhanti katamā pucchā?  
 

2. Kiṃ te diṭṭhanti: vatthupucchā, vipattipucchā, āpattipucchā, 
ajjhācārapucchā.  
 

Vatthupucchāti: aṭṭhannaṃ pārājikānaṃ vatthupucchā, tevīsati 
saṅghādisesānaṃ vatthupucchā, dve aniyatānaṃ vatthupucchā, dve-cattāḷīsa 
nissaggiyānaṃ vatthupucchā, aṭṭhāsītisatapācittiyānaṃ vatthupucchā, 
dvādasapāṭidesanīyānaṃ vatthupucchā, dukkaṭānaṃ vatthupucchā, 
dubbhāsitānaṃ vatthupucchā.  
 

Vipatti pucchāti: sīlavipattipucchā, ācāravipattipucchā, diṭṭhivipatti-
pucchā, ājīvavipattipucchā.  
 

Āpatti pucchāti: pārājikāpattipucchā, saṅghādisesāpattipucchā, 
thullaccayāpattipucchā, pācittiyāpattipucchā, pāṭidesanīyāpattipucchā, 
dukkaṭāpattipucchā, dubbhāsitāpattipucchā.  

                                                   
1 kiṃ te parisaṅkasi, kinti te parisaṅkasi, kadā te parisaṅkasi, kattha te parisaṅkasi - Sīmu 1, 
2. 
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Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavāraṇā của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như 
thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải ngài nghi ngờ rằng: ‘Vị 
(ấy) đã phạm tội pārājika’? ... tội saṅghādisesa’? ... tội thullaccaya’? ... tội 
pācittiya’? ... tội pāṭidesanīya’? ... tội dukkaṭa’? Có phải ngài nghi ngờ rằng: 
‘Vị (ấy) đã phạm tội dubbhāsita’? Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ 
khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni 
tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di 
ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại 
thần của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?’  

1. Điều được thấy tương tợ với điều đã được thấy, điều được thấy phù 
hợp với điều đã được thấy, căn cứ vào điều đã được thấy mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Pavāraṇā với vị ấy. 

2. Điều được nghe tương tợ với điều đã được nghe, điều được nghe phù 
hợp với điều đã được nghe, căn cứ vào điều đã được nghe mà không thừa 
nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy do sự thừa nhận thì nên 
hành lễ Pavāraṇā với vị ấy. 

3. Điều được cảm nhận tương tợ với điều đã được cảm nhận, điều được 
cảm nhận phù hợp với điều đã được cảm nhận, căn cứ vào điều đã được 
cảm nhận mà không thừa nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ấy 
do sự thừa nhận thì nên hành lễ Pavāraṇā với vị ấy.  
 

***** 
 

PHÂN TÍCH VỀ CÂU HỎI:  
 

1. ‘Ngài đã thấy gì?’ là câu hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy thế nào?’ là câu 
hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy khi nào?’ là câu hỏi về điều gì? ‘Ngài đã thấy ở 
đâu?’ là câu hỏi về điều gì?  

2. ‘Ngài đã thấy gì?’: là câu hỏi về sự việc, là câu hỏi về sự hư hỏng, là câu 
hỏi về tội vi phạm, là câu hỏi về sự vi phạm.  

Câu hỏi về sự việc: là câu hỏi về sự việc của tám điều pārājika, là câu hỏi 
về sự việc của hai mươi ba điều saṅghādisesa, là câu hỏi về sự việc của hai 
điều aniyata, là câu hỏi về sự việc của bốn mươi hai điều nissaggiya, là câu 
hỏi về sự việc của một trăm tám mươi tám điều pācittiya, là câu hỏi về sự 
việc của mười hai điều pāṭidesanīya, là câu hỏi về sự việc của các điều 
dukkaṭa, là câu hỏi về sự việc của các điều dubbhāsita.  

Câu hỏi về sự hư hỏng: là câu hỏi về sự hư hỏng về giới, là câu hỏi về sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, là câu hỏi về sự hư hỏng về quan điểm, là câu hỏi về 
sự hư hỏng về nuôi mạng.  

Câu hỏi về tội vi phạm: là câu hỏi về tội pārājika, là câu hỏi về tội 
saṅghādisesa, là câu hỏi về tội thullaccaya, là câu hỏi về tội pācittiya, là câu 
hỏi về tội pāṭidesanīya, là câu hỏi về tội dukkaṭa, là câu hỏi về tội 
dubbhāsita.  
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Ajjhācārapucchāti: dvayaṃ dvayasamāpattipucchā.  
 

3. Kinti te diṭṭhanti: liṅgapucchā, iriyāpathapucchā, ākārapucchā, 
vippakārapucchā.  

Liṅgapucchāti: dīghaṃ vā rassaṃ vā kaṇhaṃ vā odātaṃ vā.  
Iriyāpathapucchāti: gacchantaṃ vā ṭhitaṃ vā nisinnaṃ vā nipannaṃ vā.  
Ākārapucchāti: gihīliṅge vā titthiyaliṅge vā pabbajitaliṅge vā.  
Vippakārapucchāti: gacchantaṃ vā ṭhitaṃ vā nisinnaṃ vā nipannaṃ vā.  

 
4. Kadā te diṭṭhanti: kālapucchā, samayapucchā, divasapucchā, 

utupucchā.  
Kālapucchāti: pubbaṇhakāle vā majjhantikakāle vā sāyaṇhakāle vā.  
Samayapucchāti: pubbaṇhasamaye vā majjhantikasamaye vā 

sāyaṇhasamaye vā.  
Divasapucchāti: purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā rattiṃ vā divā vā kāḷe 

vā juṇhe vā.  
Utupucchāti: hemante vā gimhe vā vassāne vā.1  

 
5. Kattha te diṭṭhanti: ṭhānapucchā, bhūmipucchā, okāsapucchā, 

padesapucchā.  
Ṭhānapucchāti: bhūmiyā vā paṭhaviyā vā dharaṇiyā vā jagatiyā vā.  
Bhūmipucchāti: bhūmiyā vā paṭhaviyā vā pabbate vā pāsāṇe vā pāsāde 

vā.  
Okāsapucchāti: puratthime vā okāse pacchime vā okāse uttare vā okāse 

dakkhiṇe vā okāse.  
Padesapucchāti: puratthime vā padese pacchime vā padese uttare vā 

padese dakkhiṇe vā padese’ti.  
 

Mahāsaṅgāmo niṭṭhito.  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Vatthu nidānaṃ ākāro pubbāparaṃ katākataṃ,  
kammādhikaraṇañceva samatho chandagāmi ca.  

 
2.  Dosā mohā bhayā ceva saññānijjhāpanena ca,  

pekkhā pasāde pakkhomhi suta theratarena ca.  
 

3.  Asampattañca sampattaṃ dhammena vinayena ca 
satthussa sāsanenāpi mahāsaṅgāmañāpanā ti.  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 vasse vā - Ma, Syā, PTS. 
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Câu hỏi về sự vi phạm: là câu hỏi về sự kết hợp chung lại của hai người.  
 

3. ‘Ngài đã thấy thế nào?’: là câu hỏi về đặc điểm, là câu hỏi về tư thế, là 
câu hỏi về sự biểu hiện, là câu hỏi về sự thay đổi.  

Câu hỏi về đặc điểm: là cao, hay là thấp, hay là đen, hay là trắng.  
Câu hỏi về tư thế: là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay đang 

nằm.  
Câu hỏi về sự biểu hiện: là hình tướng tại gia, hay là hình tướng ngoại 

đạo, hay là hình tướng xuất gia.  
Câu hỏi về sự thay đổi: là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngồi, hay 

đang nằm.  
 

4. ‘Ngài đã thấy khi nào?’ là câu hỏi về thời gian, là câu hỏi về thời điểm, 
là câu hỏi về ngày, là câu hỏi về mùa tiết.  

Câu hỏi về thời gian: là vào lúc sáng sớm, hay là lúc nửa ngày, hay là lúc 
chiều tối.  

Câu hỏi về thời điểm: là vào thời điểm sáng sớm, hay là thời điểm nửa 
ngày, hay là thời điểm chiều tối.  

Câu hỏi về ngày: là trước bữa ăn, hay là sau bữa ăn, hay là ban đêm, hay 
là ban ngày, hay là nửa tháng sau, hay là nửa tháng trước.  

Câu hỏi về mùa tiết: là trong mùa lạnh, hay là trong mùa nóng, hay là 
trong mùa mưa.  
 

5. ‘Ngài đã thấy ở đâu?’: là câu hỏi về nơi chốn, là câu hỏi về địa thế, là 
câu hỏi về không gian, là câu hỏi về khu vực.  

Câu hỏi về nơi chốn: là trên nền đất, hay là trong lòng đất, hay là ở bề 
mặt trái đất, hay là ở trên đất liền.  

Câu hỏi về địa thế: là ở trên đất bằng, hay là trong lòng đất, hay là trên 
sườn núi, hay là trên tảng đá, hay là trong tòa lâu đài.  

Câu hỏi về không gian: là không gian phía đông, hay là không gian phía 
tây, hay là không gian phía bắc, hay là không gian phía nam.  

Câu hỏi về khu vực: là khu vực phương đông, hay là khu vực phương tây, 
hay là khu vực phương bắc, hay là khu vực phương nam.  
 

Dứt Chương Xung Đột (Phần Chính).  
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:  
 

1. Sự việc, duyên khởi, biểu hiện, việc trước và sau, đã làm hoặc chưa 
làm, luôn cả hành sự, sự tranh tụng, sự dàn xếp, và thiên vị vì ưa thích. 

2. Vì sân hận, vì si mê, và luôn cả vì sợ hãi, sự biết rõ, và với sự dập tắt, 
sự xem xét, được tin tưởng, ‘Ta đã có đồ chúng,’ đã nghe (nhiều), và với vị 
thâm niên hơn.  

3. Và chưa được thành tựu, đã thành tựu, theo Pháp, và theo Luật, và 
cả lời dạy của bậc Đạo Sư, là việc làm cho hiểu rõ về chương Xung Đột 
(Phần Chính).  

--ooOoo-- 




