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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. 
Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ 
āpatti thullaccayassa.  
 
 
 

2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti 
thullaccayassa. 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti 
thullaccayassa. 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. 
Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ 
āpatti thullaccayassa. 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. 
Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Trong khi 
giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Pātimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaya.  
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Trong khi 
giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccaya.  
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Trong khi 
giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccaya.  
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Pātimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaya.  
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
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6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. Uddesa-
kānaṃ āpatti thullaccayassa.  
 
 
 
 
 
 
 

7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi 
ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
 
 
 
 
 
 

9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi 
ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 
 
 
 
 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pātimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 
 
 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 
 
 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
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10. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.  
 
 
 
 
 
 

13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pātimokkhaṃ uddisitabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.  
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10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pātimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 
 
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 
 
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 
 
 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pātimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1                Uposathakkhandhakaṃ 

 328

14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.  
 
 
 
 
 

15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti thullaccayassa.  
 
 

Bhedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

Pañcavīsatitikā niṭṭhitā.  
 

***** 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới 
bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya.  
 
 

Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ. 
 

Dứt hai mươi lăm nhóm ba. 
 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘aññe 
āvāsikā bhikkhū anto sīmaṃ okkamantī ’ti. ―pe― Te na jānanti ‘aññe 
āvāsikā bhikkhū anto sīmaṃ okkantā ’ti. ―pe― Te na passanti aññe āvāsike 
bhikkhū anto sīmaṃ okkamante ―pe― Te na passanti aññe āvāsike bhikkhū 
anto sīmaṃ okkante ―pe― Te na suṇanti ‘aññe āvāsikā bhikkhū anto sīmaṃ 
okkamantī ’ti. ―pe― Te na suṇanti ‘aññe āvāsikā bhikkhū anto sīmaṃ 
okkantā ’ti. Āvāsikena āvāsikā ekasatapañcasattatitikā1 nayato āvāsikena 
āgantukā āgantukena āvāsikā āgantukena āgantukā peyyālamukhena 
sattatikasatāni honti. 
 
 
 

2. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ cātuddaso hoti, 
āgantukānaṃ paṇṇaraso. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi 
āvāsikānaṃ anuvattitabbaṃ. Sace samasamā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
anuvattitabbaṃ. Sace āgantukā bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ 
anuvattitabbaṃ. 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti, 
āgantukānaṃ cātuddaso. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi 
āvāsikānaṃ anuvattitabbaṃ. Sace samasamā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
anuvattitabbaṃ. Sace āgantukā bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ 
anuvattitabbaṃ. 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ pāṭipado hoti, 
āgantukānaṃ paṇṇaraso. Sace āvāsikā bahutarā honti āvāsikehi 
āgantukānaṃ na akāmā dātabbā sāmaggi, āgantukehi nissīmaṃ gantvā 
uposatho kātabbo. Sace samasamā honti āvāsikehi āgantukānaṃ na akāmā 
dātabbā sāmaggi, āgantukehi nissīmaṃ gantvā uposatho kātabbo. Sace 
āgantukā bahutarā honti āvāsikehi āgantukānaṃ sāmaggi vā dātabbā, 
nissīmaṃ vā gantabbaṃ. 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ paṇṇaraso hoti, 
āgantukānaṃ pāṭipado. Sace āvāsikā bahutarā honti āgantukehi āvāsikānaṃ 
sāmaggi vā dātabbā, nissīmaṃ vā gantabbaṃ. Sace samasamā honti 
āgantukehi āvāsikānaṃ sāmaggi vā dātabbā, nissīmaṃ vā gantabbaṃ. Sace 
āgantukā bahutarā honti āgantukehi āvāsikānaṃ na akāmā dātabbā sāmaggi, 
āvāsikehi nissīmaṃ gantvā uposatho kātabbo.  

                                                   
1 pañcasattatitikanayato - Ma, PTS. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới,’ ―(như 
trên)― Các vị ấy không biết rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới,’ ―(như trên)― Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, ―(như trên)― Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ―(như 
trên)― Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới,’ ―(như trên)― Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới,’ ―(như trên)― Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 
 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 
 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 
 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lễ Uposatha. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Uposatha. Nếu các 
vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp 
nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 
 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Uposatha.  
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6. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsikānaṃ 
bhikkhūnaṃ āvāsikākāraṃ āvāsikaliṅgaṃ āvāsikanimittaṃ āvāsikuddesaṃ 
suppaññattaṃ mañcapīṭhaṃ bhisibimbohanaṃ pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
sūpaṭṭhitaṃ1 pariveṇaṃ susammaṭṭhaṃ, passitvā vematikā honti: ‘Atthi nu 
kho āvāsikā bhikkhū natthi nu kho ’ti? Te vematikā na vicinanti, avicinitvā 
uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā na 
passanti, apassitvā uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā passanti, passitvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, āpatti 
dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, āpatti 
thullaccayassa.  
 
 
 
 
 

7. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū suṇanti āvāsikānaṃ 
bhikkhūnaṃ āvāsikākāraṃ āvāsikaliṅgaṃ āvāsikanimittaṃ āvāsikuddesaṃ 
caṅkamantānaṃ padasaddaṃ sajjhāyasaddaṃ ukkāsitasaddaṃ 
khipitasaddaṃ. Sutvā vematikā honti: ‘Atthi nu kho āvāsikā bhikkhū natthi 
nu kho ’ti? Te vematikā na vicinanti, avicinitvā uposathaṃ karonti, āpatti 
dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā na passanti, apassitvā 
uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, 
passitvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā vicinanti, vicinitvā 
passanti, passitvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te 
vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ‘nassantete, vinassantete, ko 
tehi attho ’ti bhedapurekkhārā uposathaṃ karonti, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantukānaṃ 
bhikkhūnaṃ āgantukākāraṃ āgantukaliṅgaṃ āgantukanimittaṃ 
āgantukuddesaṃ aññātakaṃ pattaṃ aññātakaṃ cīvaraṃ aññātakaṃ 
nisīdanaṃ pādānaṃ dhotaṃ udakanissekaṃ, passitvā vematikā honti: ‘Atthi 
nu kho āgantukā bhikkhū natthi nu kho ’ti? Te vematikā na vicinanti, 
avicinitvā uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā na passanti, apassitvā uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti. Te 
vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, 
āpatti dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā uposathaṃ 
karonti, āpatti thullaccayassa.  

                                                   
1 supaṭṭhitaṃ - Ma, PTS. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm gối 
được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc được 
quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô 
tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaya.  

 
7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 

hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân của 
những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đằng hắng, tiếng hắt hơi, sau 
khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu thường trú hay không có?’ Các vị 
nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Uposatha thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi 
tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaya.  

 
8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 

hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?’ Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Uposatha thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi 
tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaya.  
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9. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū suṇanti āgantukānaṃ 
bhikkhūnaṃ āgantukākāraṃ āgantukaliṅgaṃ āgantukanimittaṃ 
āgantukuddesaṃ āgacchantānaṃ padasaddaṃ upāhanapapphoṭhana-
saddaṃ ukkāsitasaddaṃ khipitasaddaṃ. Sutvā vematikā honti: ‘Atthi nu kho 
āgantukā bhikkhū natthi nu kho ’ti? Te vematikā na vicinanti, avicinitvā 
uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā na 
passanti, apassitvā uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā vicinanti, 
vicinitvā passanti, passitvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti. Te vematikā 
vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, āpatti 
dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, pāṭekkaṃ uposathaṃ 
karonti, āpatti dukkaṭassa. Te vematikā vicinanti, vicinitvā passanti, passitvā 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhārā uposathaṃ 
karonti, āpatti thullaccayassa.  
 
 
 

10. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsike bhikkhū 
nānāsaṃvāsake. Te samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Samāna-
saṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato uposathaṃ 
karonti, anāpatti. Te pucchanti, pucchitvā nābhivitaranti, anabhivitaritvā 
ekato uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā 
nābhivitaranti, anabhivitaritvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, anāpatti.  
 
 
 

11. Idha pana bhikkhave, āgantukā bhikkhū passanti āvāsike bhikkhū 
samānasaṃvāsake. Te nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Nānāsaṃvāsaka-
diṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato uposathaṃ karonti, 
āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā abhivitaranti, abhivitaritvā 
pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā 
abhivitaranti, abhivitaritvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti.  
 
 
 

12. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke bhikkhū 
nānāsaṃvāsake. Te samānasaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Samāna-
saṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato uposathaṃ 
karonti, anāpatti. Te pucchanti, pucchitvā nābhivitaranti, anabhivitaritvā 
ekato uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā 
nābhivitaranti, anabhivitaritvā pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, anāpatti.  
 
 
 

13. Idha pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū passanti āgantuke bhikkhū 
samānasaṃvāsake. Te nānāsaṃvāsakadiṭṭhiṃ paṭilabhanti. Nānāsaṃvāsaka-
diṭṭhiṃ paṭilabhitvā na pucchanti, apucchitvā ekato uposathaṃ karonti, 
āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā abhivitaranti, abhivitaritvā 
pāṭekkaṃ uposathaṃ karonti, āpatti dukkaṭassa. Te pucchanti, pucchitvā 
abhivitaranti, abhivitaritvā ekato uposathaṃ karonti, anāpatti.  
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9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đằng hắng, 
tiếng hắt hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 
Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội thullaccaya.  
 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha chung thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 
 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lễ Uposatha chung thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ Uposatha 
riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi 
xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 
 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha chung thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lễ Uposatha chung thì phạm tội dukkaṭa. Các 
vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkaṭa. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác 
quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 
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14. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko āvāso 
gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
15. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko anāvāso 

gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
16. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko āvāso 

vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
17. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko āvāso 

gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
18. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko 

anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
19. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko āvāso 

vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
20. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko āvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
21. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  

 
22. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra 
antarāyā.  

 
23. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko āvāso 

gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra 
antarāyā.  

 
24. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  

 
25. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko āvāso 

vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  

 
26. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 

āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

15. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

16. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

17. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

18. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

19. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

20. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

21. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.  
 

23. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

24. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm.  
 

25. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm.  
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27. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 
anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena 
aññatra antarāyā.  
 

 
28. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko 

āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
29. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
30. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko anāvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra 
saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
31. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā 

sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū 
nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.  
 

 
32. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

āvāso yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti.  
 

 
33. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko 

anāvāso —pe— sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā yatthassu bhikkhū 
samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti.  
 

 
34. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā anāvāsā 

sabhikkhuko āvāso —pe— sabhikkhuko anāvāso —pe— sabhikkhuko āvāso vā 
anāvāso vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti.  
 

 
35. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā 

vā sabhikkhuko āvāso —pe— sabhikkhuko anāvāso —pe— sabhikkhuko āvāso 
vā anāvāso vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā, yaṃ jaññā ‘sakkomi 
ajjeva gantun ’ti.  
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

28. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

29. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

30. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
 

31. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm.  
 

32. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
 

33. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 
 

34. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’  
 

35. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
―(như trên)― nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu ―(như trên)― chỗ 
trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 
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36. Na bhikkhave, bhikkhuniyā nisinnaparisāya pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti dukkaṭassa.  

 
37. Na sikkhamānāya ―pe― na sāmaṇerassa ―pe― na sāmaṇeriyā ―pe― 

na sikkhaṃ paccakkhātakassa1 ―pe― na antimavatthuṃ ajjhāpannakassa 
nisinnaparisāya pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
38. Na āpattiyā adassane ukkhittakassa nisinnaparisāya pātimokkhaṃ 

uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, yathā dhammo kāretabbo.  

 
39. Na āpattiyā appaṭikamme ukkhittakassa nisinnaparisāya ―pe― na 

pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittakassa nisinnaparisāya 
pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, yathā dhammo kāretabbo.  

 
40. Na paṇḍakassa nisinnaparisāya pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo 

uddiseyya, āpatti dukkaṭassa.  

 
41. Na theyyasaṃvāsakassa ―pe― na titthiyapakkantakassa ―pe― na 

tiracchānagatassa ―pe― na mātughātakassa ―pe― na pitughātakassa ―pe― 
na arahantaghātakassa ―pe― na bhikkhunīdūsakassa ―pe― na saṅgha-
bhedakassa ―pe― na lohituppādakassa ―pe― na ubhatobyañjanakassa 
nisinnaparisāya pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
42. Na bhikkhave, pārivāsikapārisuddhidānena uposatho kātabbo 

aññatra avuṭṭhitāya parisāya.  

 
43. Na ca bhikkhave, anuposathe uposatho kātabbo aññatra saṅgha-

sāmaggiyā ”ti.  
 

Uposathakkhandhako dutiyo.2  
 

Tatiyakabhāṇavāraṃ.  
 

***** 

                                                   
1 sikkhāpaccakkhātakassa - Ma.              2 uposathakkhandhakaṃ niṭṭhataṃ - Sīmu. 
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36. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị tỳ khưu ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

37. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có cô ni tu tập sự ―(như trên)― có vị sa di ―(như 
trên)― có vị sa di ni ―(như trên)― có người đã xả bỏ sự học tập ―(như 
trên)― có vị đã phạm tội cực nặng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

38. Không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội; vị nào đọc tụng thì nên 
được hành xử theo pháp.  
 

39. Không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi ―(như trên)― đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; vị nào 
đọc tụng thì nên được hành xử theo pháp.  
 

40. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có kẻ vô căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

41. Không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) ―(như trên)― có kẻ đã đi theo ngoại 
đạo ―(như trên)― có loài thú ―(như trên)― có kẻ giết mẹ ―(như trên)― có 
kẻ giết cha ―(như trên)― có kẻ giết A-la-hán ―(như trên)― có kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni ―(như trên)― có kẻ chia rẽ hội chúng ―(như trên)― có kẻ làm chảy 
máu (đức Phật) ―(như trên)― có kẻ lưỡng căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

42. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành parivāsa, trừ phi tập thể còn chưa đứng lên.  
 

43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha không nhằm ngày 
Uposatha trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.”  
 

Dứt chương Uposatha là thứ nhì.  
 

Tụng phẩm thứ ba. 
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu cha asīti. 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Titthiyā bimbisāro ca sannipatituṃ1 tuṇhikā,  
dhammaṃ raho2 pātimokkhaṃ devasikaṃ tadā sakiṃ.  

 
 

2.  Yathāparisā sāmaggaṃ3 sāmaggi maddakucchi ca,  
sīmā mahatī nadiyā anu dve khuddakāni ca.  

 
 

3.  Navā rājagahe ceva sīmā avippavāsanā,  
sammanne paṭhamaṃ sīmaṃ pacchā sīmaṃ samūhane.  

 
 

4.  Asammatā gāmasīmā nadiyā samudde sare,  
udakukkhepo sambhindanti tathevajjhottharanti ca.  

 
 

5.  Kati kammāni uddeso savarā4 asatīpi ca,  
dhammaṃ vinayaṃ tajjenti puna vinayatajjanā.  

 
 

6.  Codanā kate okāse adhammapaṭikkosanā,  
catu pañca parā āvī sañcicca cepi5 vāyame.  

 
 

7.  Sagahaṭṭhā anajjhiṭṭhā codanamhi na jānati,6 
sambahulā na jānanti sajjukaṃ na ca gacchare.  

 
 

8.  Katamī kīvatikā dūre ārocetuñca nassari,  
uklāpaṃ7 āsanaṃ dīpo8 disā añño9 bahussuto.  

 
 

9.  Sajjukaṃ vassuposatho10 suddhikammañca ñātakā,  
gaggo catu tayo dveko āpatti sabhāgā sari.  

                                                   
1 sannipatitu - Syā;     5 sañciccāpica - Syā.  
   sannipatanti - PTS.    6 jāyati - Avi, Javi.  
2 dhammaraho - Avi, Manupa.   7 ukalāpo - Tovi, Manupa. 
3 yathāparisā samaggaṃ - Ma, Syā;   8 padīpo - PTS. 
  yathāparisāya, samaggaṃ - PTS;   9 aññe - Tovi, Manupa. 
  yathāparisāya sāmaggā - Manupa, Tovi.  10 sajjucassuposatho - Avi, Japu, Manupa;  
4 sañcarā - Syā.          sajjuvassuposathe - Tovi. 
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Trong chương này có tám mươi sáu sự việc. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
 

1. Những người ngoại đạo, và đức vua Bimbisāra, (cho phép) tụ hội, 
(ngồi) im lặng, (giảng) Giáo Pháp, nơi thanh vắng, giới bổn Pātimokkha, 
(đọc tụng) hàng ngày, rồi một lần. 
 

 
2. Tùy theo tập thể, của các vị hợp nhất, có sự hợp nhất, và ở 

Maddakucchi, ranh giới lớn, dòng sông, ở dãy phòng, tại hai chỗ, và các 
(ranh giới) nhỏ. 
 

 
3. Các vị mới tu, và ở Rājagaha nữa, ranh giới với sự không xa lìa, điều 

làm trước trong việc ấn định ranh giới, và điều làm sau trong việc hủy bỏ 
ranh giới. 
 

 
4. Ranh giới làng là không ấn định, ở sông, ở biển, ở ao hồ, việc ném ra 

bụm nước, các vị làm gối lên, và tương tợ như thế ấy các vị làm trùm lên.  
 

 
5. Bao nhiêu cách hành sự? Việc đọc tụng, các kẻ lục lâm, và lúc không 

có, Pháp, Luật, các vị hăm dọa, lại thêm sự hăm dọa vì Luật. 
 

 
6. Việc kết tội, khi đã thỉnh ý, việc phản đối (hành sự) sai Pháp, bốn năm 

vị, các vị khác bày tỏ (quan điểm), nếu cố ý (không cho nghe), trong sự nỗ 
lực.  
 

 
7. Có sự hiện diện của cư sĩ, các vị chưa được mời thỉnh, ở Codanā, vị 

không biết, nhiều vị không biết, ngay trong hôm ấy, và các vị không đi. 
 

 
8. (Là ngày) thứ mấy? Có bao nhiêu? (Khất thực) ở vùng xa, và đã 

không nhớ để thông báo, có rác bẩn, chỗ ngồi, đèn, (đi) phương xa, vị khác 
là vị nghe nhiều. 
 

 
9. Ngay hôm ấy, lễ Uposatha của mùa (an cư) mưa, trong sạch và hành 

sự, các thân quyến, vị Gagga, (lễ Uposatha của) bốn, ba, hai, một vị, sự 
phạm tội, tội đồng phạm, đã nhớ ra. 
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10.  Sabbo saṅgho vematiko na jānanti1 bahussuto,  
bahū samasamā thokā parisā avuṭṭhitāya2 ca.  

 
 

11.  Ekaccā vuṭṭhitā sabbā jānanti ca vematikā,  
kappatevāti kukkuccā jānaṃ passaṃ suṇanti ca.  

 
 

12.  Āvāsikena āgantu3 cātupaṇṇaraso puna,  
pāṭipado paṇṇaraso liṅgasaṃvāsakā4 ubho.  

 
 

13.  Pārivāsānuposatho5 aññatra saṅghasāmaggiyā,6  
ete vibhattā uddānā vatthu vibhūtakāraṇā ”ti.  

 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 na jānāti - Javi, Tovi, Manupa.  3 āgantukā - Syā. 6 saṅghasamaggiyā - Syā. 
2 parisāyāvuṭhitāya ca - Avi;   4 liṅgaṃsaṃvāsakā - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
  parisāvuṭhitāya ca - Syā;  5 pārivassānuposatho - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 
  parisāya avuṭhitāya ca - PTS, Javi, Manupa; parisāya avuṭhitā - Tovi.    
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10. Toàn bộ hội chúng có sự nghi ngờ, các vị không biết, vị nghe nhiều, 
(có số lượng) nhiều hơn, tương đương, ít hơn, tập thể, và khi chưa đứng 
lên. 
 

11. Một số đã đứng lên, tất cả (đã đứng lên), các vị biết, và có sự nghi 
ngờ, có sự ngần ngại rằng: ‘vẫn là được phép,’ trong khi biết, trong khi 
nhìn thấy, và các vị nghe được.  
 

12. Về vị vãng lai với vị thường trú, thêm nữa là ngày mười bốn và 
mười lăm, ngày đầu tháng, ngày mười lăm, hiện tướng và việc đồng cộng 
trú, ở cả hai (trường hợp). 
 

13. Vị thực hành parivāsa, không nhằm ngày Uposatha, trừ phi vào lúc 
hợp nhất hội chúng. Những điều tóm tắt được chia chẻ này là đầu mối làm 
rõ các sự việc.” 
 

--ooOoo-- 




