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81. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā saṅkhittena 
pātimokkhuddeso anuññāto ’ti sabbakālaṃ saṅkhittena pātimokkhaṃ 
uddisanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, saṅkhittena 
pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
82. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse 

tadahuposathe savarabhayaṃ1 ahosi. Bhikkhū nāsakkhiṃsu vitthārena 
pātimokkhaṃ uddisituṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, sati antarāye saṅkhittena pātimokkhaṃ uddisitun ”ti.  

 
83. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū asatīpi antarāye 

saṅkhittena pātimokkhaṃ uddisanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, asati antarāye saṅkhittena pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo 
uddiseyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, sati antarāye 
saṅkhittena pātimokkhaṃ uddisituṃ. Tatrime antarāyā: rājantarāyo 
corantarāyo agyantarāyo udakantarāyo manussantarāyo amanussantarāyo 
vāḷantarāyo siriṃsapantarāyo jīvitantarāyo brahmacariyantarāyo.2 
Anujānāmi bhikkhave, evarūpesu antarāyesu saṅkhittena pātimokkhaṃ 
uddisituṃ, asati antarāye vitthārenā ”ti.  

 
84. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 

anajjhiṭṭhā dhammaṃ bhāsanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, saṅghamajjhe anajjhiṭṭhena dhammo bhāsitabbo. Yo bhāseyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, therena bhikkhunā sāmaṃ vā 
dhammaṃ bhāsituṃ, paraṃ vā ajjhesitun ”ti.  

 
85. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 

asammatā vinayaṃ pucchanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, saṅghamajjhe asammatena vinayo pucchitabbo. Yo puccheyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, saṅghamajjhe sammatena vinayaṃ 
pucchituṃ.  

 
86. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Attanā vā attānaṃ 

sammannitabbaṃ. Parena vā paro sammannitabbo.  

 
87. Kathañca attanā vā attānaṃ sammannitabbaṃ? Vyattena bhikkhunā 

paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ 

itthannāmaṃ vinayaṃ puccheyyan ’ti. Evaṃ attanā vā attānaṃ 
sammannitabbaṃ. 

                                                   
1 sañcarabhayaṃ - Syā.      2 brahmacariyantarāyo ti - Ma. 
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81. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt” rồi mọi lúc đều đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha 
một cách tóm tắt; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

82. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala vào ngày Uposatha 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu không thể đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha một cách chi tiết. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha một cách tóm 
tắt khi có sự nguy hiểm.” 
 

83. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới 
bổn Pātimokkha một cách tóm tắt khi không có sự nguy hiểm; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha một cách tóm tắt khi có sự nguy hiểm. Đây là mười sự nguy 
hiểm trong trường hợp ấy: Sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm 
cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì 
loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm 
vì rắn, sự nguy hiểm cho mạng sống, sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt trong 
những (trường hợp) nguy hiểm có hình thức như thế và (đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha) một cách chi tiết khi không có sự nguy hiểm.”  
 

84. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thuyết Pháp ở giữa hội 
chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết Pháp ở giữa 
hội chúng; vị nào thuyết Pháp thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão đích thân thuyết Pháp hoặc thỉnh mời vị khác.”  
 

85. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi chưa được chỉ định vẫn 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên hỏi Luật ở giữa hội chúng; vị 
nào hỏi thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị được chỉ định 
hỏi Luật ở giữa hội chúng.  
 

86. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 
 

87. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật.’ Như vậy là tự mình 
chỉ định cho chính mình. 
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88. Kathañca parena vā paro1 sammannitabbo? Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, itthannāmo 
itthannāmaṃ vinayaṃ puccheyyā ’ti. Evaṃ parena vā paro1 
sammannitabbaṃ ”ti. 
 

89. Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū saṅghamajjhe sammatā 
vinayaṃ pucchanti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṃ, labhanti 
appaccayaṃ, vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, saṅghamajjhe sammatenapi parisaṃ oloketvā 
puggalaṃ tulayitvā vinayaṃ pucchitun ”ti.  
 

90. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 
asammatā vinayaṃ vissajjenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, saṅghamajjhe asammatena vinayo vissajjetabbo. Yo vissajjeyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, saṅghamajjhe sammatena vinayaṃ 
vissajjetuṃ.  
 

91. Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo:2 Attanā vā attānaṃ 
sammannitabbaṃ, parena vā paro sammannitabbo.  
 

92. Kathañca attanā vā attānaṃ sammannitabbaṃ? Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, ahaṃ 
itthannāmena vinayaṃ puṭṭho vissajjeyyan ’ti.  
 

Evaṃ attanā vā attānaṃ sammannitabbaṃ.  
 

93. Kathañca parena vā paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, itthannāmo 
itthannāmena vinayaṃ puṭṭho vissajjeyyā ’ti.  
 

Evaṃ parena vā paro sammannitabbo ”ti.  
 

94. Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū saṅghamajjhe sammatā 
vinayaṃ vissajjenti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṃ, labhanti 
appaccayaṃ, vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, saṅghamajjhe sammatenapi parisaṃ oloketvā 
puggalaṃ tulayitvā vinayaṃ vissajjetun ”ti.  
 

95. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū anokāsakataṃ 
bhikkhuṃ āpattiyā codenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, anokāsakato bhikkhu āpattiyā codetabbo. Yo codeyya, āpatti 
dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, okāsaṃ kārāpetvā āpattiyā codetuṃ - 
‘Karotu me āyasmā3 okāsaṃ, ahaṃ taṃ vattukāmo ’”ti.  

                                                   
1 parena paro - Avi, Javi, Tovi, Manupa, Ma, Syā, PTS. 
2 sammannitabbaṃ - Ma.           3 karotu āyasmā - Ma, Syā, PTS, Tovi. 
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88. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật.’ Như vậy 
là người khác chỉ định cho người khác.”  
 

89. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhắc từng cá 
nhân rồi mới hỏi Luật ở giữa hội chúng.”  
 

90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng dầu không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng; vị nào trả lời thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã 
được chỉ định trả lời về Luật ở giữa hội chúng.  
 

91. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 
 

92. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về Luật.’ 
 

Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 
 

93. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

- ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về 
Luật.’  
 

Như vậy là người khác chỉ định cho người khác.”  
 

94. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện, đã được chỉ định, trả lời 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhắc từng cá 
nhân rồi mới trả lời về Luật ở giữa hội chúng.”  
 

95. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư buộc tội vị tỳ khưu chưa 
được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên buộc tội vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước; vị nào buộc tội 
thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc tội sau khi đã thỉnh 
ý trước rằng: ‘Này đại đức, hãy cho phép. Tôi muốn nói với ngài.’” 
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96. Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū chabbaggiye bhikkhū 
okāsaṃ kārāpetvā āpattiyā codenti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṃ, 
labhanti appaccayaṃ, vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, katepi okāse puggalaṃ tulayitvā āpattiyā codetun ”ti.  
 
 

97. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhū ‘puramhākaṃ pesalā 
bhikkhū okāsaṃ kārāpentī ’ti paṭigacceva suddhānaṃ bhikkhūnaṃ 
anāpattikānaṃ avatthusmiṃ akāraṇe okāsaṃ kārāpenti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, suddhānaṃ bhikkhūnaṃ 
anāpattikānaṃ avatthusmiṃ akāraṇe okāso kārāpetabbo. Yo kārāpeyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, puggalaṃ tulayitvā okāsaṃ 
kārāpetun ”ti.1  
 
 

98. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 
adhammakammaṃ karonti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na 
bhikkhave, adhammakammaṃ kātabbaṃ.2 Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. 
Karontiyeva adhammakammaṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, adhammakamme kayiramāne paṭikkositun ”ti.  
 
 

99. Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū chabbaggiyehi bhikkhūhi 
adhammakamme kayiramāne paṭikkosanti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti 
āghātaṃ, labhanti appaccayaṃ, vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, diṭṭhimpi āvīkātun ”ti. Tesaṃyeva santike 
diṭṭhiṃ āvīkaronti. Chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṃ, labhanti 
appaccayaṃ, vadhena tajjenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, catūhi pañcahi paṭikkosituṃ, dvīhi tīhi diṭṭhiṃ 
āvīkātuṃ, ekena adhiṭṭhātuṃ - ‘Na metaṃ khamatī ’”ti.  
 
 

100. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 
pātimokkhaṃ uddisamānā sañcicca na sāventi. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, pātimokkhuddesakena sañcicca na sāvetabbaṃ. 
Yo na sāveyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

101. Tena kho pana samayena āyasmā udāyī saṅghassa pātimokkhudde-
sako hoti kākassarako. Atha kho āyasmato udāyissa etadahosi: “Bhagavatā 
paññattaṃ pātimokkhuddesakena sāvetabban ’ti. Ahañcamhi kākassarako. 
Kathannu kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, pātimokkhuddesakena vāyamituṃ - ‘Kathaṃ 
sāveyyan ’ti. Vāyamantassa anāpattī ”ti.  

                                                   
1 okāsaṃ kātun ti - Ma.  
2 na bhikkhave saṅghamajjhe adhammakammaṃ kātabbaṃ - PTS. 
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96. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thỉnh ý trước các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rồi buộc tội. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm 
dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
mặc dầu đã thỉnh ý rồi, ta cho phép cân nhắc về nhân vật (ấy) rồi mới buộc 
tội.”  

 
97. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Các vị tỳ khưu 

hiền thiện (sẽ) thỉnh ý chúng ta trước tiên” liền ngay trước đó (đã) thỉnh ý 
(để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thỉnh ý (để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm 
tội khi không có sự việc, không có nguyên do; vị nào thỉnh ý thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép cân nhắc về nhân vật (ấy) trước rồi 
mới thỉnh ý (để buộc tội).”  

 
98. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện hành sự sai Pháp 

ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự sai Pháp; vị nào thực hiện thì phạm tội 
dukkaṭa.” Các vị vẫn thực hiện hành sự sai Pháp. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, trong khi hành sự sai Pháp đang được 
tiến hành, ta cho phép phản đối.”  

 
99. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện phản đối trong khi hành sự 

sai Pháp đang được tiến hành bởi các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Các vị tỳ khưu 
nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bày tỏ quan 
điểm.” Các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị kia. Các vị 
tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép phản đối 
với bốn năm vị, bày tỏ quan điểm với hai ba vị, còn một vị thì khẳng định 
rằng: ‘Tôi không đồng ý việc này.’” 

 
100. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đọc tụng giới 

bổn Pātimokkha ở giữa hội chúng cố ý không cho nghe được. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha không nên cố ý làm cho không nghe được; vị nào làm cho không 
nghe được thì phạm tội dukkaṭa.”  

 
101. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi là vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha 

của hội chúng có giọng (nói) như loài quạ. Khi ấy, đại đức Udāyi đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha 
nên làm cho nghe được,’ còn ta có giọng (nói) như loài quạ, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Bằng 
cách nào ta có thể làm cho (các vị) nghe được?’ Đối với vị đang nỗ lực thì vô 
tội.” 
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102. Tena kho pana samayena devadatto sagahaṭṭhāya parisāya 
patimokkhaṃ uddisati. Bhagavatato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
sagahaṭṭhāya parisāya pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

103. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe 
anajjhaṭṭhā patimokkhaṃ uddisanti. Bhagavatato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Na bhikkhave, saṅghamajjhe anajjhiṭṭhena pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo 
uddiseyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, therādhikaṃ1 
pātimokkhan ”ti.  
 

Aññatitthiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 therādheyyaṃ - Aṭṭhakathā, Tovi. 
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102. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở hội chúng có 
sự hiện diện của cư sĩ; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

103. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha ở giữa hội chúng dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được mời thỉnh không 
nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở giữa hội chúng; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép giới bổn Pātimokkha là 
trách nhiệm của vị trưởng lão.”  
 

Dứt tụng phẩm về các ngoại đạo. 
 

***** 
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1. Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirattaṃ viharitvā yena codanā-
vatthu tena cārikaṃ pakkāmi. Anupubbena cārikaṃ caramāno yena 
codanāvatthu tadavasari, tatra sudaṃ bhagavā codanāvatthusmiṃ viharati.1 
Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse sambahulā bhikkhū viharanti. 
Tattha thero bhikkhu bālo hoti avyatto. So na jānāti uposathaṃ vā 
uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā.  
 
 
 
 

2. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ 
‘therādhikaṃ pātimokkhan ’ti. Ayañca amhākaṃ thero bālo avyatto. Na 
jānāti uposathaṃ vā uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ vā 
pātimokkhuddesaṃ vā. Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, yo tattha bhikkhu 
vyatto paṭibalo, tassādheyyaṃ pātimokkhan ”ti.  
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe 
sambahulā bhikkhū viharanti bālā avyattā. Te na jānanti uposathaṃ vā 
uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā. Te theraṃ 
ajjhesiṃsu: “Uddisatu bhante, thero pātimokkhan ”ti. So evamāha: “Na me 
āvuso vattatī ”ti. Dutiyaṃ theraṃ ajjhesiṃsu: “Uddisatu bhante, thero 
pātimokkhan ”ti. Sopi evamāha: “Na me āvuso vattatī ”ti. Tatiyaṃ theraṃ 
ajjhesiṃsu: “Uddisatu bhante, thero pātimokkhan ”ti. Sopi evamāha: “Na me 
āvuso vattatī ”ti. Eteneva upāyena yāva saṅghanavakaṃ ajjhesiṃsu: 
“Uddisatu āyasmā pātimokkhan ”ti. Sopi evamāha: “Na me bhante vattatī ”ti.  
 
 
 
 

4. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, 
aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā bhikkhū viharanti bālā 
avyattā. Te na jānanti uposathaṃ vā uposathakammaṃ vā pātimokkhaṃ vā 
pātimokkhuddesaṃ vā. Te theraṃ ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero 
pātimokkhan ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Na me āvuso vattatī ’ti. Dutiyampi2 theraṃ 
ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero pātimokkhan ’ti. Sopi evaṃ vadeti: ‘Na 
me āvuso vattatī ’ti. Tatiyampi3 theraṃ ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero 
pātimokkhan ’ti. Sopi evaṃ vadeti: ‘Na me āvuso vattatī ’ti. Eteneva upāyena 
yāva saṅghanavakaṃ ajjhesanti: ‘Uddisatu āyasmā pātimokkhan ’ti. Sopi 
evaṃ vadeti: ‘Na me bhante vattatī ’ti.  
 

                                                   
1 tatra sudaṃ bhagavā codanāvatthusmiṃ viharati iti pātho Ma, Syā, PTS na dissate.  
2 dutiyaṃ theraṃ - Ma, Syā; dutiyatheraṃ - PTS.   
3 tatiyaṃ theraṃ - Ma, Syā; tatiyatheraṃ - PTS.   
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành đến Codanāvatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Codanāvatthu. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Codanāvatthu. Vào lúc 
bấy giờ, tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ. Ở đó, vị tỳ khưu trưởng lão 
là ngu dốt thiếu kinh nghiệm. Vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha.  
 
 

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Giới bổn Pātimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão,’ và vị trưởng 
lão này của chúng ta thì ngu dốt thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Uposatha, 
hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi đó vị 
tỳ khưu nào kinh nghiệm, có năng lực thì giới bổn Pātimokkha là trách 
nhiệm của vị ấy.”  
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Uposatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là 
hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha. Các vị ấy đã thỉnh mời vị trưởng lão rằng: - “Thưa ngài, xin 
trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị trưởng lão thứ nhì: - 
“Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.” Vị ấy cũng đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị 
trưởng lão thứ ba: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha.” Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm 
được.” Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
chúng: - “Xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.” Vị ấy cũng đã nói 
như vầy: - “Thưa các ngài, tôi không làm được.”  
 
 

4. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vào ngày lễ Uposatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu 
kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha. Các vị ấy thỉnh mời vị trưởng lão rằng: ‘Thưa ngài, xin trưởng 
lão hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, 
tôi không làm được.’ Các vị thỉnh mời đến vị trưởng lão thứ nhì: ‘Thưa ngài, 
xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.’ Vị ấy cũng nói như vầy: 
‘Này các đại đức, tôi không làm được.’ Các vị thỉnh mời đến vị trưởng lão thứ 
ba: ‘Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pātimokkha.’ Vị ấy cũng 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không làm được.’ Bằng chính phương thức 
ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng: ‘Xin đại đức hãy đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha.’ Vị ấy cũng nói như vầy: ‘Thưa các ngài, tôi không làm 
được.’  



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 1                Uposathakkhandhakaṃ 

 282

Tehi bhikkhave, bhikkhūhi eko bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ 
pāhetabbo: ‘Gacchāvuso saṅkhittena vā vitthārena vā pātimokkhaṃ 
pariyāpuṇitvā1 āgacchā ’”ti.  

 
5. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho2 pāhetabbo ”ti? 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, therena 
bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetun ”ti. Therena āṇattā navā bhikkhū na 
gacchanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave. therena 
āṇattena agilānena na gantabbaṃ. Yo na gaccheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

 
6. Atha kho bhagavā codanāvatthusmiṃ yathābhirattaṃ viharitvā 

punadeva rājagahaṃ paccāgañchi. Tena kho pana samayena manussā 
bhikkhū piṇḍāya carante pucchanti: “Katamī3 bhante pakkhassā ”ti? Bhikkhū 
evamāhaṃsu: “Na kho mayaṃ āvuso jānāmā ”ti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Pakkhagaṇanamattampime samaṇā sakyaputtiyā na 
jānanti. Kimpanime aññaṃ kiñci kalyāṇaṃ jānissantī ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pakkhagaṇanaṃ uggahetun 
”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho pakkhagaṇanā 
uggahetabbā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
sabbeheva pakkhagaṇanaṃ uggahetun ”ti.  

 
7. Tena kho pana samayena manussā bhikkhū piṇḍāya carante pucchanti: 

“Kīvatikā bhante bhikkhū ”ti? Bhikkhū evamāhaṃsu: “Na kho mayaṃ āvuso 
jānāmā ”ti. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Aññamaññampi ’me 
samaṇā sakyaputtiyā na jānanti. Kimpanime aññaṃ kiñci kalyāṇaṃ 
jānissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
bhikkhū gaṇetun ”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kadā nu kho 
bhikkhū gaṇetabbā ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, tadāhuposathe nāmaggena4 vā gaṇetuṃ salākaṃ vā gāhetun ”ti.5  

 
8. Tena kho pana samayena bhikkhū ajānantā ‘ajjuposatho ’ti dūraṃ 

gāmaṃ6 piṇḍāya caranti.7 Te uddissamānepi pātimokkhe āgacchanti, 
uddiṭṭhamattepi āgacchanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, ārocetuṃ ‘ajjuposatho ’”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Kena nu kho ārocetabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, therena bhikkhunā kālavato ārocetun ”ti.  

 
9. Tena kho pana samayena aññataro thero kālavato nassarati. Bhagavato 

etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, bhattakālepi ārocetun ”ti. 
Bhattakālepi nassarati.8 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi 
bhikkhave, yaṃ kālaṃ sarati, taṃ kālaṃ ārocetun ”ti.  

                                                   
1 pariyāpuṇitvāna - Ma.    5 gahetun ti - Syā, PTS.  
2 ko nu kho - Syā.     6 dūragāmaṃ - Tovi, Japu, Avi. 
3 katimī - Ma, Syā, PTS.    7 piṇḍāya gacchanti - Syā. 
4 nāmamattena - Syā; gaṇamaggena - PTS. 8 nassari - Syā, PTS, Tovi, Avi, Japu. 
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Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy một vị tỳ khưu nên được các vị tỳ 
khưu ấy phái đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và học 
thuộc lòng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về.’”  
 

5. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên được phái đi bởi vị 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không đi; vị nào không đi thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

6. Sau đó, khi đã ngự tại Codanāvatthu theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
trở về lại thành Rājagaha. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang 
đi khất thực rằng: - “Thưa ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng?” Các vị tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết 
đến việc tính toán (ngày) của nửa tháng thì những người này còn biết được 
điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép học cách tính toán (ngày) của nửa tháng.” Khi 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên học cách tính toán (ngày) 
của nửa tháng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán (ngày) của nửa 
tháng.”  
 

7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: - 
“Thưa ngài, có đến bao nhiêu vị tỳ khưu?” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết lẫn nhau thì những người 
này còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số các vị tỳ khưu.” Khi ấy, 
các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên đếm số các vị tỳ khưu?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào ngày lễ 
Uposatha ta cho phép hoặc là đếm số bằng cách gọi tên, hoặc là cho rút thẻ.” 
 

8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết: “Hôm nay là ngày lễ 
Uposatha” nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi giới bổn 
Pātimokkha đang được đọc tụng, trở lại khi giới bổn Pātimokkha vừa mới 
đọc tụng xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép thông báo: ‘Hôm nay là ngày lễ Uposatha.’” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Nên được thông báo bởi vị nào?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão 
thông báo vào lúc sáng sớm.”  
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thông báo vào lúc thọ thực.” Ngay cả vào lúc thọ thực, vị ấy cũng đã không 
nhớ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ấy.” 
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10. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse uposathāgāraṃ 
uklāpaṃ hoti. Āgantukā bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhū uposathāgāraṃ na sammajjissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, uposathāgāraṃ sammajjitun ”ti. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho uposathāgāraṃ sammajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, therena 
bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetun ”ti. Therena āṇattā navā bhikkhū na 
sammajjanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, therena 
āṇattena agilānena na sammajjitabbaṃ. Yo na sammajjeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

11. Tena kho pana samayena uposathāgāre āsanaṃ apaññattaṃ hoti. 
Bhikkhū chamāyaṃ nisīdanti. Gattānipi cīvarānipi paṃsukitāni honti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, uposathāgāre 
āsanaṃ paññāpetun ”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho 
uposathāgāre āsanaṃ paññāpetabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, therena bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetun ”ti. 
Therena āṇattā navā bhikkhū na paññāpenti.1 Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, therena āṇattena agilānena 1 na paññāpetabbaṃ. 
Yo na paññāpeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

12. Tena kho pana samayena uposathāgāre padīpo na hoti. Bhikkhū 
andhakāre kāyampi cīvarampi akkamanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, uposathāgāre padīpaṃ kātun ”ti. Atha kho 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho uposathāgāre padīpo kātabbo ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, therena 
bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetun ”ti. Therena āṇattā navā bhikkhū 
nappadīpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, therena 
āṇattena agilānena nappadīpetabbo. Yo nappadīpeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

13. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse āvāsikā bhikkhū neva 
pānīyaṃ upaṭṭhāpenti na paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpenti. Āgantukā bhikkhū 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āvāsikā bhikkhū neva 
pānīyaṃ upaṭṭhāpessanti na paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpessantī ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, pānīyaṃ paribhojanīyaṃ 
upaṭṭhāpetun ”ti. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kena nu kho pānīyaṃ 
paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetabban ”ti?  

                                                   
1 āsanaṃ na paññāpenti - Syā. 
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10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ nhà hành lễ Uposatha bị rác bẩn. Các tỳ 
khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
không quét nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép quét nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các 
vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên quét nhà hành lễ Uposatha?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không quét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không quét; vị nào không quét thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

11. Vào lúc bấy giờ, chỗ ngồi không được xếp đặt trong nhà hành lễ 
Uposatha. Các tỳ khưu ngồi trên nền nhà. Các phần thân thể và các y bị dơ 
bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “Vị nào nên xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không xếp đặt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không xếp đặt; vị nào không xếp đặt thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

12. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Uposatha không có đèn. Trong 
bóng tối, các vị tỳ khưu đạp nhầm cơ thể và luôn cả y nữa. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thắp sáng đèn trong 
nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào 
nên thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra 
lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu 
mới tu vẫn không thắp sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không 
nên không thắp sáng đèn; vị nào không thắp sáng đèn thì phạm tội dukkaṭa.”  
 
 
 
 

13. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ các tỳ khưu thường trú không đem lại 
nước uống, không đem lại nước rửa. Các tỳ khưu vãng lai phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thường trú không đem lại nước 
uống, không đem lại nước rửa?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa.” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên đem lại nước uống, nước rửa?”  
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Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, therena 
bhikkhunā navaṃ bhikkhuṃ āṇāpetun ”ti. Therena āṇattā navā bhikkhū na 
upaṭṭhāpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, therena 
āṇattena agilānena na upaṭṭhāpetabbaṃ. Yo na upaṭṭhāpeyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 

14. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bālā abyattā 
disaṅgamikā ācariyupajjhāye na āpucchiṃsu.1 Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, sambahulā bhikkhū bālā abyattā 
disaṅgamikā ācariyupajjhāye na āpucchanti.2 Te3 bhikkhave, 
ācariyupajjhāyehi pucchitabbā: ‘Kahaṃ gamissatha? Kena saddhiṃ 
gamissathā ’ti?  
 
 
 

15. Te ce bhikkhave, bālā abyattā aññe bāle abyatte apadiseyyuṃ, na 
bhikkhave, ācariyupajjhāyehi anujānitabbā. Anujāneyyuṃ ce, āpatti 
dukkaṭassa. Te ca4 bhikkhave, bālā abyattā ananuññātā ācariyupajjhāyehi 
gaccheyyuṃ ceva5 āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 

16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse sambahulā bhikkhū 
viharanti bālā abyattā. Te na jānanti uposathaṃ vā uposathakammaṃ vā 
pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā. Tattha añño bhikkhu āgacchati 
bahussuto āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo paṇḍito 
vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhākāmo. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi so 
bhikkhu saṅgahetabbo anuggahetabbo upalāpetabbo upaṭṭhāpetabbo 
cuṇṇena mattikāya dantakaṭṭhena mukhodakena. No ce saṅghaṇheyyuṃ 
anuggaṇheyyuṃ upalāpeyyuṃ upaṭṭhāpeyyuṃ cuṇṇena mattikāya 
dantakaṭṭhena mukhodakena, āpatti dukkaṭassa. 
 
 
 

17. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
bhikkhū viharanti bālā abyattā. Te na jānanti uposathaṃ vā uposatha-
kammaṃ vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā. Tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi eko bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo: ‘Gacchāvuso 
saṅkhittena vā vitthārena vā pātimokkhaṃ pariyāpuṇitvā āgacchā ’ti. 
Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ; no ce labhetha, tehi bhikkhave, 
bhikkhūhi sabbeheva yattha jānanti uposathaṃ vā uposathakammaṃ vā 
pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā, so āvāso gantabbo. No ce 
gaccheyyuṃ, āpatti dukkaṭassa. 

                                                   
1 āpucchiṃsu - ettha marammakkharapotthake nakāro na dissate.       4 te ce - Ma, Syā, PTS. 
2 āpucchanti - Ma.      5 gaccheyyuṃ ce - Ma, Syā;  
3 tehi - PTS.          gaccheyyuṃ - PTS. 
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Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đem lại. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị 
không bệnh không nên không đem lại; vị nào không đem lại thì phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 

14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên 
đường đi xa đã không xin phép các vị thầy tế độ và thầy dạy học. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ 
khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên đường đi xa không xin phép các vị thầy 
tế độ và thầy dạy học. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học nên 
hỏi các vị ấy rằng: ‘Các ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ đi với ai?’  
 
 

15. Này các tỳ khưu, nếu các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy nêu ra các vị 
ngu dốt, thiếu kinh nghiệm khác, này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy 
dạy học không nên cho phép; nếu các vị cho phép thì phạm tội dukkaṭa. Và 
này các tỳ khưu, (nếu) các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy không được các vị 
thầy tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha. Nơi ấy có vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển 
được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là 
bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích 
sự học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nọ nên được các vị tỳ khưu ấy tiếp đón 
nồng hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột 
tắm, đất sét (để tắm), gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón 
nồng hậu, quan tâm, chăm sóc, đem lại bột tắm, đất sét (để tắm), gỗ chà 
răng, nước rửa mặt thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. Các vị ấy không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong 
hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại 
đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt hoặc chi 
tiết rồi trở về.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này 
các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nơi nào có các vị biết về lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha, toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên đi đến trú 
xứ ấy; nếu các vị không đi thì phạm tội dukkaṭa.  
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18. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse sambahulā bhikkhū 
vassaṃ vasanti bālā abyattā. Te na jānanti uposathaṃ vā uposathakammaṃ 
vā pātimokkhaṃ vā pātimokkhuddesaṃ vā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi eko 
bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo: ‘Gacchāvuso saṅkhittena vā 
vitthārena vā pātimokkhaṃ pariyāpuṇitvā āgacchā ’ti. Evañcetaṃ labhetha, 
iccetaṃ kusalaṃ; no ce labhetha, eko bhikkhu sattāhakālikaṃ pāhetabbo: 
‘Gacchāvuso saṅkhittena vā vitthārena vā pātimokkhaṃ pariyāpuṇitvā 
āgacchā ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ; no ce labhetha, na 
bhikkhave, tehi bhikkhūhi tasmiṃ āvāse vassaṃ vasitabbaṃ. Vaseyyuṃ ce, 
āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

19. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
saṅgho uposathaṃ karissatī ”ti. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilāno, so anāgato ”ti “Anujānāmi 
bhikkhave, gilānena bhikkhunā pārisuddhiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave 
dātabbā: Tena gilānena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅghaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: ‘Pārisuddhiṃ dammi. Pārisuddhiṃ me hara. 
Pārisuddhiṃ me ārocehī ’ti. Kāyena viññāpeti, vācāya viññāpeti, kāyena 
vācāya viññāpeti, dinnā hoti pārisuddhi. Na kāyena viññāpeti, na vācāya 
viññāpeti,na kāyena vācāya viññāpeti, na dinnā hoti pārisuddhi. Evañcetaṃ 
labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, so bhikkhave, gilāno bhikkhu 
mañcena vā pīṭhena vā saṅghamajjhe ānetvā uposatho kātabbo. Sace 
bhikkhave, gilānupaṭṭhākānaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: ‘Sace kho mayaṃ 
gilānaṃ ṭhānā cāvessāma, ābādho vā abhivaḍḍhissati, kālakiriyā vā 
bhavissatī ’ti, na bhikkhave, gilāno ṭhānā cāvetabbo. Saṅghena tattha gantvā 
uposatho kātabbo. Natveva vaggena saṅghena uposatho kātabbo. Kareyya ce, 
āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 
 

20. Parisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya pārisuddhiyā tattheva 
pakkamati, aññassa dātabbā pārisuddhi. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, 
dinnāya pārisuddhiyā tattheva vibbhamati, kālaṃ karoti, sāmaṇero 
paṭijānāti, sikkhaṃ paccakkhātako paṭijānāti, antimavatthuṃ ajjhāpannako 
paṭijānāti, ummattako paṭijānāti, khittacitto paṭijānāti, vedanaṭṭo paṭijānāti, 
āpattiyā adassane ukkhittako paṭijānāti, āpattiyā appaṭikamme ukkhittako 
paṭijānāti, pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako paṭijānāti, paṇḍako 
paṭijānāti, theyyasaṃvāsako paṭijānāti, titthiyapakkantako paṭijānāti, 
tiracchānagato paṭijānāti, mātughātako paṭijānāti, pitughātako paṭijānāti, 
arahantaghātako paṭijānāti, bhikkhunīdūsako paṭijānāti, saṅghabhedako 
paṭijānāti, lohituppādako paṭijānāti, ubhatobyañjanako paṭijānāti, aññassa 
dātabbā pārisuddhi. 
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18. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay 
là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pātimokkha, hay là việc đọc tụng giới 
bổn Pātimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên 
phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và 
học thuộc lòng giới bổn Pātimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở 
về.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, 
nếu không đạt được (như thế) thì nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn 
bảy ngày (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn 
Pātimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về.’ Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được 
(như thế) thì các tỳ khưu ấy không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các 
vị ấy cư trú thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Uposatha.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự trong sạch. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: ‘Tôi xin trao ra sự trong 
sạch. Hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo về sự trong sạch 
của tôi.’ (Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng 
thân và lời nói, thì sự trong sạch đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, 
thì sự trong sạch đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc 
ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn, hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di chuyển 
vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Uposatha ở nơi 
ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị 
nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.  
 

20. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong 
sạch nên được trao ra đến vị khác.  
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21. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya pārisuddhiyā antarāmagge 
pakkamati, anāhaṭā hoti pārisuddhi. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, 
dinnāya pārisuddhiyā antarāmagge vibbhamati, kālaṃ karoti, —pe— 
ubhatobyañjanako paṭijānāti, anāhaṭā hoti pārisuddhi. 
 
 
 
 

22. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya pārisuddhiyā saṅghappatto 
pakkamati, āhaṭā hoti pārisuddhi. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya 
pārisuddhiyā saṅghappatto vibbhamati, kālaṃ karoti, —pe— ubhatobyañ-
janako paṭijānāti, āhaṭā hoti pārisuddhi. 
 
 
 
 

23. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya pārisuddhiyā saṅghappatto 
sutto na āroceti, pamatto na āroceti, samāpanno na āroceti, āhaṭā hoti 
pārisuddhi; pārisuddhihārakassa anāpatti.  
 
 
 
 

24. Pārisuddhihārako ce bhikkhave, dinnāya pārisuddhiyā saṅghappatto 
sañcicca na āroceti, āhaṭā hoti pārisuddhi; pārisuddhihārakassa āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 

25. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
saṅgho kammaṃ karissatī ”ti. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilāno, so anāgato ”ti “Anujānāmi 
bhikkhave, gilānena bhikkhunā chandaṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave 
dātabbo: Tena gilānena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: ‘Chandaṃ dammi. Chandaṃ me hara. Chandaṃ me 
ārocehī ’ti. Kāyena viññāpeti, vācāya viññāpeti, kāyena vācāya viññāpeti, 
dinno hoti chando. Na kāyena viññāpeti, na vācāya viññāpeti, na kāyena 
vācāya viññāpeti, na dinno hoti chando. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce labhetha, so bhikkhave, gilāno bhikkhu mañcena vā pīṭhena 
vā saṅghamajjhe ānetvā kammaṃ kātabbaṃ. Sace bhikkhave, 
gilānupaṭṭhākānaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ hoti: ‘Sace kho mayaṃ gilānaṃ ṭhānā 
cāvessāma, ābādho vā abhivaḍḍhissati, kālakiriyā vā bhavissatī ’ti, na 
bhikkhave, gilāno ṭhānā cāvetabbo. Saṅghena tattha gantvā kammaṃ 
kātabbaṃ. Natveva vaggena saṅghena kammaṃ kātabbaṃ. Kāreyya ce, 
āpatti dukkaṭassa.  
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21. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao 
ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
―(như trên)― được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch vẫn chưa được 
chuyển đạt.  
 
 

22. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, 
―(như trên)― được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch đã được chuyển 
đạt.  
 
 

23. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự 
trong sạch đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự trong sạch không bị phạm 
tội.  
 
 

24. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt, và vị chuyển đạt sự trong sạch bị phạm tội 
dukkaṭa.”  
 
 

25. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự tùy thuận. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: ‘Tôi xin trao ra sự tùy 
thuận. Hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi. Hãy thông báo về sự tùy thuận 
của tôi.’ (Nếu) vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng 
thân và lời nói, thì sự tùy thuận đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, 
thì sự tùy thuận đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy 
như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị 
bị bệnh dời khỏi chỗ. Hội chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy. 
Nhưng không nên thực hiện hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.  
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26. Chandahārako ce bhikkhave, dinnāya chande tattheva pakkamati, 
aññassa dātabbo chando. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande 
tattheva vibbhamati, kālaṃ karoti, sāmaṇero paṭijānāti, sikkhaṃ 
paccakkhātako paṭijānāti, antimavatthuṃ ajjhāpannako paṭijānāti, 
ummattako paṭijānāti, khittacitto paṭijānāti, vedanaṭṭo paṭijānāti, āpattiyā 
adassane ukkhittako paṭijānāti, āpattiyā appaṭikamme ukkhittako paṭijānāti, 
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhittako paṭijānāti, paṇḍako paṭijānāti, 
theyyasaṃvāsako paṭijānāti, titthiyapakkantako paṭijānāti, tiracchānagato 
paṭijānāti, mātughātako paṭijānāti, pitughātako paṭijānāti, arahantaghātako 
paṭijānāti, bhikkhunīdūsako paṭijānāti, saṅghabhedako paṭijānāti, 
lohituppādako paṭijānāti, ubhatobyañjanako paṭijānāti, aññassa dātabbo 
chando. 
 
 
 
 
 

27. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande antarāmagge pakkamati, 
anāhaṭo hoti chando. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande antarā-
magge vibbhamati, kālaṃ karoti, —pe— ubhatobyañjanako paṭijānāti, 
anāhaṭo hoti chando. 
 
 
 
 
 

28. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande saṅghapatto pakkamati, 
āhaṭo hoti chando. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande saṅghapatto 
vibbhamati, kālaṃ karoti, —pe— ubhatobyañjanako paṭijānāti, āhaṭo hoti 
chando. 
 
 
 
 
 

29. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande saṅghappatto sutto na 
āroceti, pamatto na āroceti, samāpanno na āroceti, āhaṭo hoti chando; 
chandahārakassa anāpatti. 
 
 
 
 
 

30. Chandahārako ce bhikkhave, dinne chande saṅghappatto sañcicca na 
āroceti, āhaṭo hoti chando; chandahārakassa āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave, tadahuposathe pārisuddhiṃ dentena chandampi dātuṃ santi 
saṅghassa karaṇīyan ”ti.  
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26. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận 
nên được trao ra đến vị khác.  
 
 
 

27. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
―(như trên)― được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận vẫn chưa được 
chuyển đạt.  
 
 
 

28. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, ―(như 
trên)― được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt.  
 
 
 

29. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự tùy thuận không bị phạm tội.  
 
 
 

30. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt sự tùy thuận bị phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Uposatha vị trao ra sự 
trong sạch (đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khi) hội chúng có hành sự 
cần được thực hiện.”  
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31. Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ tadahuposathe ñātakā 
gaṇhiṃsu. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhuṃ tadahuposathe ñātakā gaṇhanti. Te ñātakā bhikkhūhi evamassu 
vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ bhikkhuṃ muhuttaṃ muñcatha, 
yāvāyaṃ bhikkhu uposathaṃ karotī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ 
kusalaṃ. No ce labhetha, te ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha 
tumhe āyasmanto muhuttaṃ ekamantaṃ hotha, yāvāyaṃ bhikkhu 
pārisuddhiṃ detī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, 
te ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ 
bhikkhuṃ muhuttaṃ nissīmaṃ netha, yāva saṅgho uposathaṃ karotī ’ti. 
Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, natveva vaggena 
saṅghena uposatho kātabbo. Kareyya ce,1 āpatti dukkaṭassa. 
 
 
 
 
 

32. Idha pana bhikkhave, bhikkhuṃ tadahuposathe rājāno gaṇhanti —
pe— corā gaṇhanti —pe— dhuttā gaṇhanti —pe— bhikkhupaccatthikā 
gaṇhanti. Te bhikkhupaccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅgha 
tumhe āyasmanto imaṃ bhikkhuṃ muhuttaṃ muñcatha, yāvāyaṃ bhikkhu 
uposathaṃ karotī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, 
te bhikkhupaccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅga tumhe 
āyasmanto muhuttaṃ ekamantaṃ hotha, yāvāyaṃ bhikkhu pārisuddhiṃ 
detī ’ti. Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, te bhikkhu-
paccatthikā bhikkhūhi evamassu vacanīyā: ‘Iṅga tumahe āyasmanto imaṃ 
bhikkhuṃ muhuttaṃ nissīmaṃ netha, yāva saṅgho uposathaṃ karotī ’ti. 
Evañcetaṃ labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, natveva vaggena 
saṅghena uposatho kātabbo. Kareyya ce, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 
 
 
 

33. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, atthi 
saṅghassa karaṇīyan ”ti. Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ 
etadavoca: “Atthi bhante, gaggo nāma bhikkhu ummattako, so anāgato ”ti.  
 
 
 
 
 

34. “Dve ’me bhikkhave, ummattakā: Atthi bhikkhu2 ummattako saratipi 
uposathaṃ, na pi sarati, saratipi saṅghakammaṃ, na pi sarati. Atthi neva 
sarati. Āgacchatipi uposathaṃ, na pi āgacchati, āgacchatipi saṅghakammaṃ, 
na pi āgacchati. Atthi neva āgacchati.  

                                                   
1 kareyya ceva - Manupa, Tovi.    2 atthi bhikkhave bhikkhu - Ma. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1                Chương Uposatha 

 295

31. Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày lễ Uposatha các thân quyến đã nắm giữ 
lại vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha các thân quyến nắm giữ vị tỳ khưu 
lại. Các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các 
ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này thực hiện lễ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được 
các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên 
trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra sự trong sạch xong.’ Nếu 
việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được 
(như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi 
nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên 
thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkaṭa.  
 

 
32. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha các đức vua nắm 

giữ vị tỳ khưu lại. ―(như trên)― Các kẻ trộm cướp nắm giữ ―(như trên)― 
Những kẻ bất lương nắm giữ ―(như trên)― Những kẻ đối nghịch tỳ khưu 
nắm giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong 
chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lễ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra sự trong sạch xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu 
này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha bởi 
hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

 
33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 

tụ hội lại, hội chúng có việc cần phải làm.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu tên 
Gagga bị điên. Vị ấy không đến.”  
 

 
34. - “Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp bị điên. Có vị tỳ khưu điên 

có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; và có vị hoàn toàn không nhớ. (Có vị) có khi đi 
đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có 
khi không đi đến; và có vị không bao giờ đi đến.  
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35. Tatra bhikkhave, yvāyaṃ ummattako saratipi uposathaṃ na pi sarati, 
saratipi saṅghakammaṃ na pi sarati, āgacchatipi uposathaṃ na pi āgacchati, 
āgacchatipi pi saṅghakammaṃ na pi āgacchati. Anujānāmi bhikkhave, 
evarūpassa ummattakassa ummattakasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana 
bhikkhave, dātabbā: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 

36. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipi 
uposathaṃ na pi sarati, saratipi saṅghakammaṃ na pi sarati, āgacchatipi 
uposathaṃ na pi āgacchati, āgacchatipi saṅghakammaṃ na pi āgacchati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho gaggassa bhikkhuno ummattakassa 
ummattakasammutiṃ dadeyya, sareyya vā gaggo bhikkhu uposathaṃ na vā 
sareyya, sareyya vā saṅghakammaṃ na vā sareyya, āgaccheyya vā uposathaṃ 
na vā āgaccheyya, āgaccheyya vā saṅghakammaṃ na vā āgaccheyya, saṅgho 
saha vā gaggena vinā vā gaggena uposathaṃ kareyya saṅghakammaṃ 
kareyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 

37. Suṇātu me bhante saṅgho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipi 
uposathaṃ na pi sarati, saratipi saṅghakammaṃ na pi sarati, āgacchatipi 
uposathaṃ na pi āgacchati, āgacchatipi saṅghakammaṃ na pi āgacchati. 
Saṅgho gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiṃ deti, 
sareyya vā gaggo bhikkhu uposathaṃ na vā sareyya, sareyya vā saṅgha-
kammaṃ na vā sareyya, āgaccheyya vā uposathaṃ na vā āgaccheyya, 
āgaccheyya vā saṅghakammaṃ na vā āccheyya, saṅgho saha vā gaggena vinā 
vā gaggena uposathaṃ karissati saṅghakammaṃ karissati. Yassāyasmato 
khamati gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiyā dānaṃ, 
sareyya vā gaggo bhikkhu uposathaṃ na vā sareyya, sareyya vā saṅgha-
kammaṃ na vā sareyya, āgaccheyya vā uposathaṃ na vā āgaccheyya, 
āgaccheyya vā saṅghakammaṃ na vā āccheyya, saṅgho saha vā gaggena vinā 
vā gaggena uposathaṃ karissati saṅghakammaṃ karissati, so tuṇhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 
 

38. Dinnā saṅghena gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattaka-
sammuti, sareyya vā gaggo bhikkhu uposathaṃ na vā sareyya, sareyya vā 
saṅghakammaṃ na vā sareyya, āgaccheyya vā uposathaṃ na vā āgaccheyya, 
āgaccheyya vā saṅghakammaṃ na vā āgaccheyya, saṅgho saha vā gaggena 
vinā vā gaggena uposathaṃ karissati saṅghakammaṃ karissati. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
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35. Này các tỳ khưu, trường hợp vị bị điên nào có khi nhớ đến lễ 
Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng có khi 
không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến 
hành sự của hội chúng có khi không đi đến; này các tỳ khưu, ta cho phép ban 
cho sự đồng ý về bệnh điên đến vị bị điên có hình thức như thế. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: 
 

 
36. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị 

điên có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự 
của hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi 
đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về bệnh điên 
đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên ― vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ đến lễ 
Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng 
hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, 
có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến ― hội chúng 
dầu có Gagga hay không có Gagga vẫn có thể thực hiện lễ Uposatha, vẫn có 
thể thực hiện hành sự của hội chúng. Đây là lời đề nghị. 
 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị điên 

có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, 
có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Hội chúng ban cho 
sự đồng ý về bệnh điên đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên ― vị tỳ khưu Gagga có 
thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của 
hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể 
không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến 
― hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ 
thực hiện hành sự của hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý 
về bệnh điên đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên ― vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ 
đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi 
đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến ― hội 
chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ thực 
hiện hành sự của hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 

 
38. Sự đồng ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến tỳ khưu Gagga là 

vị bị điên ― vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không 
nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi 
đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không đi đến ― hội chúng dầu có Gagga hay không có 
Gagga sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 




