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39. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe cattāro 
bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā 
paññattaṃ ‘uposatho kātabbo ’ti. Mayañcamha1 cattāro janā. Kathannu kho 
amhehi uposatho kātabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, catunnaṃ pātimokkhaṃ uddisitun ”ti.  

 
40. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe tayo 

bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ catunnaṃ pātimokkhaṃ uddisituṃ. Mayañcamha1 tayo janā. 
Kathannu kho amhehi uposatho kātabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, tiṇṇaṃ2 pārisuddhi-uposathaṃ kātuṃ. 
Evañca pana bhikkhave kātabbo: Vyattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū 
ñāpetabbā:  

 
41. “Suṇantu me āyasmantā.3 Ajjuposatho (paṇṇaraso). Yadāyasman-

tānaṃ pattakallaṃ, mayaṃ (aññamaññaṃ) pārisuddhi-uposathaṃ 
kareyyāmā ”ti. Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā 
ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te bhikkhū evamassu vacanīyā: 
“Parisuddho ahaṃ āvuso, parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ 
āvuso, parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ āvuso parisuddho ti 
maṃ dhārethā ”ti.  

 
42. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 

nisīditvā añjaliṃ paggahetvā te bhikkhū evamahassu vacanīyā: “Parisuddho 
ahaṃ bhante, parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ bhante, 
parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ bhante, parisuddho ti maṃ 
dhārethā ”ti.  

 
43. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe dve 

bhikkhū viharanti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ catunnaṃ pātimokkhaṃ uddisituṃ, tiṇṇannaṃ 2 pārisuddhi-
uposathaṃ kātuṃ, mayañcamha1 dve janā. Kathannu kho amhehi uposatho 
kātabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, 
dvinnaṃ pārisuddhi-uposathaṃ kātuṃ. Evañca pana bhikkhave, kātabbo: 
Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā 
añjaliṃ paggahetvā navo bhikkhu evamahassa vacanīyo: “Parisuddho ahaṃ 
āvuso, parisuddho ti maṃ dhārehi. Parisuddho ahaṃ āvuso, parisuddho ti 
maṃ dhārehi. Parisuddho ahaṃ āvuso parisuddho ti maṃ dhārehī ”ti.  

 
44. Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 

nisīditvā añjaliṃ paggahetvā thero bhikkhu evamassa vacanīyo: “Parisuddho 
ahaṃ bhante, parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ bhante, 
parisuddho ti maṃ dhāretha. Parisuddho ahaṃ bhante, parisuddho ti maṃ 
dhārethā ”ti.  

                                                   
1 mayañcamhā - Ma, PTS.  2 aññamaññaṃ - Syā.  3 āyasmanto - PTS. 
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39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Nên thực hiện lễ Uposatha’ và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha đối 
với bốn vị.”  
 

40. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có ba vị tỳ khưu cư 
ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha đối với bốn vị và chúng ta là ba người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Các 
vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

41. “Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Uposatha (vào 
ngày mười lăm). Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên 
thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch (với nhau).” Vị tỳ khưu trưởng 
lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói 
với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy 
ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị 
hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các 
vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’”  
 

42. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Bạch các ngài, tôi 
được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch các ngài, 
tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch các 
ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’”  
 

43. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, và chúng ta là hai người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với hai vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay 
lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu như vầy: “Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’”  
 

44. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: “Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’”  
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45. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā 
anuññātaṃ catunnaṃ pātimokkhaṃ uddisituṃ, tiṇṇaṃ 1 pārisuddhi-
uposathaṃ kātuṃ, dvinnaṃ pārisuddhi-uposathaṃ kātuṃ, ahañcamhi 
ekako. Kathannu kho mayā uposatho kātabbo ”ti? Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  
 
 

46. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunā yattha bhikkhū paṭikkamanti 
upaṭṭhānasālāya vā maṇḍape vā rukkhamūle vā, so deso sammajjitvā 
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpetvā āsanaṃ paññāpetvā padīpaṃ katvā 
nisīditabbaṃ. Sace aññe bhikkhū āgacchanti, tehi saddhiṃ uposatho 
kātabbo; no ce āgacchanti, ‘ajja me uposatho ’ti adhiṭṭhātabbo. No ce 
adhiṭṭhaheyya, āpatti dukkaṭassa. 
 
 

47. Tatra bhikkhave, yattha cattāro bhikkhū viharanti, na ekassa 
pārisuddhiṃ āharitvā tīhi pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddiseyyuṃ ce 
āpatti dukkaṭassa. Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhū viharanti, na ekassa 
pārisuddhiṃ āharitvā dvīhi pārisuddhi-uposatho kātabbo. Kareyyuṃ ce, 
āpatti dukkaṭassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhū viharanti, na ekassa 
pārisuddhiṃ āharitvā ekena adhiṭṭhātabbo. Adhiṭṭhaheyya ce, āpatti 
dukkaṭassā ”ti.  
 
 

48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahuposathe āpattiṃ 
āpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na 
sāpattikena uposatho kātabbo ’ti, ahañcamhi āpattiṃ āpanno. Kathannu kho 
mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 

49. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe āpattiṃ āpanno hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso, itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno. Taṃ paṭidesemī ’ti. 
Tena vattabbo: ‘Passasī ’ti. ‘Āma passāmī ’ti. ‘Āyatiṃ saṃvareyyāsī ’ti.  
 
 

50. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe āpattiyā vematiko hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa 
vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso itthannāmāya āpattiyā vematiko, yadā nibbematiko 
bhavissāmi, tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmī ’ti. Vatvā uposatho kātabbo. 
Pātimokkhaṃ sotabbaṃ. Natveva tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo 
”ti.  

                                                   
1 aññamaññaṃ - Syā. 
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45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có một vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bổn Pātimokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với hai vị và ta chỉ có một mình, vậy ta 
nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

 
46. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 

một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu thường quay 
trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ khưu ấy nên 
quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, nên 
thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi đến thì nên 
thực hiện lễ Uposatha với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì nên chú 
nguyện rằng: ‘Hôm nay là lễ Uposatha của tôi;’ nếu không chú nguyện thì 
phạm tội dukkaṭa. 

 
47. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không 

nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi đọc tụng giới bổn Pātimokkha 
bởi ba vị; nếu các vị đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, trường 
hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của 
một vị rồi thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch bởi hai vị; nếu các vị 
thực hiện thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị 
tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi chú 
nguyện bởi một vị; nếu chú nguyện thì phạm tội dukkaṭa.”  

 
48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Uposatha. 

Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Uposatha’ và ta thì bị phạm tội, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

 
49. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ 

Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội 
ấy.’ Vị kia nên nói rằng: - ‘(Đại đức) có thấy (tội ấy) không?’ - ‘Thưa có, tôi 
thấy.’ - ‘(Đại đức) hãy thu thúc trong tương lai.’  

 
50. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 

vào ngày lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ 
khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, 
và nên nói như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên 
(như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói 
xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Pātimokkha, 
nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.” 
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51. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sabhāgaṃ āpattiṃ 
desenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sabhāgā āpatti 
desetabbā. Yo deseyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
52. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sabhāgaṃ āpattiṃ 

paṭiggaṇhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, sabhāgā 
āpatti paṭiggahetabbā. Yo paṭiggaṇheyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
53. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pātimokkhe uddissamāne 

āpattiṃ sarati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ 
‘na sāpattikena uposatho kātabbo ’ti, ahañcamhi āpattiṃ āpanno. Kathannu 
kho mayā paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
54. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu pātimokkhe uddissamāne āpattiṃ 

sarati. Tena bhikkhave, bhikkhunā sāmanto1 bhikkhu evamassa vacanīyo: 
‘Ahaṃ āvuso, itthannāmaṃ āpattiṃ āpanno ito vuṭṭhahitvā taṃ āpattiṃ 
paṭikarissāmī ’ti. Vatvā uposatho kātabbo, pātimokkhaṃ sotabbaṃ. Natveva 
tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo. 
 

 
55. Idha pana bhikkhave, bhikkhu pātimokkhe uddissamāne āpattiyā 

vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunā sāmanto1 bhikkhu evamassa 
vacanīyo: ‘Ahaṃ āvuso, itthannāmāya āpattiyā vematiko yadā nibbematiko 
bhavissāmi, tadā taṃ āpattiṃ paṭikarissāmī ’ti. Vatvā uposatho kātabbo, 
pātimokkhaṃ sotabbaṃ. Natveva tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo 
”ti.  
 

 
56. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sabbo 

saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ 
etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ‘na sabhāgā āpatti desetabbā. Na sabhāgā 
āpatti paṭiggahetabbo ’ti. Ayañca sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno. 
Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

 
57. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sabbo 

saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi eko 
bhikkhu sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo: ‘Gacchāvuso, taṃ āpattiṃ 
paṭikaritvā āgaccha, mayaṃ te santike āpattiṃ paṭikarissāmā ’ti. Evañcetaṃ 
labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  

                                                   
1 sāmantā - PTS. 
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51. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trình báo tội (đã phạm) 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được trình báo tội (đã phạm) giống nhau; vị nào trình báo thì phạm 
tội dukkaṭa.”  

 
52. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ghi nhận tội (đã phạm) 

giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau; vị nào ghi nhận thì phạm tội 
dukkaṭa.” 

 
53. Vào lúc bấy giờ, trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng có 

vị tỳ khưu nọ nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: ‘Vị bị phạm tội không nên tiến hành lễ Uposatha’ và 
ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn.  

 
54. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu nhớ ra tội trong lúc giới bổn 

Pātimokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với 
vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), 
sau khi đứng dậy khỏi đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong, thì nên tiến hành 
lễ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Pātimokkha, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 

 
55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 

trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi có nghi 
ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy 
tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong, thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng 
nghe giới bổn Pātimokkha, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.”  

 
56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha toàn bộ hội chúng 

đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau’ và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  

 
57. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha 

toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm 
ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): 
‘Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ 
sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.’ 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 hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực:  
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58. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ 
āpanno. Yadā aññaṃ bhikkhuṃ suddhaṃ anāpattikaṃ passissati, tadā tassa 
santike taṃ āpattiṃ paṭikarissatī ’ti, vatvā uposatho kātabbo, pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Natveva tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo.  
 
 
 
 

59. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sabbo 
saṅgho sabhāgāya āpattiyā vematiko hoti. Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo: ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Ayaṃ sabbo saṅgho 
sabhāgāya āpattiyā vematiko. Yadā nibbematiko bhavissati, tadā taṃ 
āpattiṃ paṭikarissatī ’ti, vatvā uposatho kātabbo, pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Natveva tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo.  
 
 
 
 

60. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse vassūpagato saṅgho 
sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi eko bhikkhu 
sāmantā āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo: ‘Gacchāvuso taṃ āpattiṃ paṭikaritvā 
āgaccha. Mayaṃ te santike taṃ āpattiṃ paṭikarissāmā ’ti. Evañcetaṃ 
labhetha, iccetaṃ kusalaṃ. No ce labhetha, eko bhikkhu sattāhakālikaṃ 
pāhetabbo: ‘Gacchāvuso taṃ āpattiṃ paṭikaritvā āgaccha. Mayaṃ te santike 
taṃ āpattiṃ paṭikarissāmā ’”ti.  
 
 
 
 

61. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse sabbo saṅgho 
sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti. So na jānāti tassā āpattiyā nāmaṃ, na 
gottaṃ.1 Tatthañño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo dhammadharo 
vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako 
sikkhākāmo. Tamenaṃ aññataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca:  
 
 
 
 

62. “Yo nu kho āvuso, evañcevañca karoti, kinnāma so āpattiṃ āpajjatī 
”ti? So evamāha: “Yo kho āvuso evañcevañca karoti, imannāmaṃ so āpattiṃ 
āpajjati. Imannāmaṃ tvaṃ āvuso, āpattiṃ āpanno. Paṭikarohi taṃ āpattin 
”ti. So evamāha: “Na kho ahaṃ āvuso, ekova imaṃ āpattiṃ āpanno, ayaṃ 
sabbo saṅgho imaṃ āpattiṃ āpanno ”ti. So evamāha: “Kinte āvuso, karissati 
paro āpanno vā anāpanno vā. Iṅgha tvaṃ āvuso, sakāya āpattiyā vuṭṭhahā 
”ti.2  

                                                   
1 nāmagottaṃ - Ma; nāmaṃ gottaṃ - PTS.  2 vuṭṭhāhī ti - Ma; vuṭṭhāti - Avi. 
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58. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.’ Nói xong, thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn 
Pātimokkha nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 
 

 
59. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha toàn 

bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. 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. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào dứt khỏi hoài nghi khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy.’ 
Nói xong, thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn Pātimokkha nên 
được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì 
nguyên nhân ấy. 
 

 
60. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ khi đã vào mùa an cư mưa, 

hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên 
phái một vị tỳ khưu ngay trong hôm ấy đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này 
đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa 
chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.’ 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 sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội 
ấy trong sự hiện diện của đại đức.’”  
 

 
61. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 

nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ở đó, 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. Có vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
 

 
62. - “Thưa đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội 

tên gì?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này đại đức, vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi 
hãy sửa chữa tội ấy.” Vị nọ đã nói như vầy: - “Thưa đại đức, không phải chỉ 
mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.” Vị ấy đã nói 
như vầy: - “Này đại đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gì 
sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân 
mình đi.”  
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63. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena taṃ āpattiṃ 
paṭikaritvā yena te bhikkhū tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū 
etadavoca: “Yo kira āvuso, evañcevañca karoti, imaṃ nāma so āpattiṃ 
āpajjati. Imaṃ nāma tumhe āvuso āpattiṃ āpannā, paṭikarotha taṃ āpattin 
”ti. Atha kho te bhikkhū na icchiṃsu tassa bhikkhuno vacanena taṃ āpattiṃ 
paṭikātuṃ. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

64. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse sabbo saṅgho sabhāgaṃ 
āpattiṃ āpanno hoti. So na jānāti tassā āpattiyā nāmaṃ, na gottaṃ.1 
Tatthañño2 bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo dhammadharo 
vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako 
sikkhākāmo. Tamenaṃ aññataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ evaṃ vadeti: ‘Yo nu kho āvuso, evañcevañca 
karoti, kiṃ nāma so āpattiṃ āpajjatī ’ti? So evaṃ vadeti: ‘Yo kho āvuso, 
evañcevañca karoti, imaṃ nāma so āpattiṃ āpajjati. Imaṃ nāma tvaṃ 
āvuso, āpattiṃ āpanno. Paṭikarohi taṃ āpattin ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Na kho 
ahaṃ āvuso, ekova imaṃ āpattiṃ āpanno, ayaṃ sabbo saṅgho imaṃ āpattiṃ 
āpanno ’ti. So evaṃ vadeti: ‘Kinte āvuso, karissati paro āpanno vā anāpanno 
vā? Iṅgha tvaṃ āvuso, sakāya āpattiyā vuṭṭhahā ’ti. So ce bhikkhave, bhikkhu 
tassa bhikkhuno vacanena taṃ āpattiṃ paṭikaritvā yena te bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū evaṃ vadeti: ‘Yo kira āvuso, 
evañcevañca karoti, imaṃ nāma so āpattiṃ āpajjati. Imaṃ nāma tumhe 
āvuso āpattiṃ āpannā, paṭikarotha taṃ āpattin ’ti. Te ce bhikkhave, bhikkhū 
tassa bhikkhuno vacanena taṃ āpattiṃ paṭikareyyuṃ, iccetaṃ kusalaṃ. No 
ce paṭikareyyuṃ, na te bhikkhave, bhikkhū tena bhikkhunā akāmā vacanīyā 
”ti.  
 
 

Codanāvatthubhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 nāmagottaṃ - Ma; nāmaṃ gottaṃ - PTS.   2 tattha añño - Ma. 
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63. Khi ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu ấy rồi đã đi đến gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ 
khưu kia điều này: - “Này các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, 
các vị hãy sửa chữa tội ấy.” Khi ấy, các vị tỳ khưu kia đã không muốn sửa 
chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 
 

64. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã 
phạm tội giống nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ở đó, 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. Có vị tỳ khưu nọ 
đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Thưa 
đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên gì?’ Vị ấy nói 
như vầy: ‘Này đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị 
nọ nói như vầy: ‘Thưa đại đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn 
bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, người khác 
phạm tội hay không phạm tội thì điều gì sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, 
ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi.’ Này các tỳ khưu, nếu sau 
khi sửa chữa tội theo lời khuyên của vị tỳ khưu ấy, vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu kia như vầy: ‘Này 
các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ấy.’ 
Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu kia sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu các vị không chịu 
sửa chữa, vị tỳ khưu nọ không nên khuyên các vị tỳ khưu ấy (vì họ) không có 
mong muốn.” 
 
 

Dứt tụng phẩm Codanāvatthu. 
 

***** 
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1. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe 
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatiṃsu cattāro vā atirekā vā. Te na 
jāniṃsu ‘atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino 
vinayasaññino vaggā samaggasaññino uposathaṃ akaṃsu, pātimokkhaṃ 
uddisiṃsu. Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchiṃsu bahutarā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 

2. “Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. 
Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ 
anāpatti. (1) 
 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti. (2) 
 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti. (3) 
 
 
 
 

5. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. 
Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ 
anāpatti. (4)  
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Uposatha và đã 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 đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn.  
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (1) 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc 
tụng. (2) 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (3) 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (4) 
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6. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. 
Uddesakānaṃ anāpatti. (5). 
 
 
 

7. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. 
Uddesakānaṃ anāpatti. (6) 
 
 
 

8. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti. (7)  
 
 
 

9. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi 
ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (8). 
 
 
 

10. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe avuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi 
ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (9) 
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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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (5) 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội 
đối với các vị đọc tụng. (6) 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (7) 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới bổn Pāti-
mokkha 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (8) 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (9) 
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11. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti. (10) 
 
 
 
 
 
 
 

12. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (11)  
 
 
 
 
 
 
 

13. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (12) 
 
 
 
 
 
 

14. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna 
pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ anāpatti. (13)  
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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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (10) 
 
 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới bổn Pāti-
mokkha 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (11) 
 
 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (12) 
 
 
 
 

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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô 
tội đối với các vị đọc tụng. (13) 
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15. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (14)  
 
 
 
 
 

16. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
samaggasaññino uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti thokatarā. Udiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike 
pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ anāpatti. (15)  
 
 

Anāpattipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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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 không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (14) 
 

16. 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: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, 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. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (15) 
 
 

Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 
 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
vaggasaññino1 uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā. 
Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ 
dukkaṭassa. (1)  
 
 

 
2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 

āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te na jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
vaggasaññino1 uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti 
dukkaṭassa. (2) 
 
 

 
3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 

āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
vaggasaññino1 uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti 
dukkaṭassa. (3) 
 
 

 
4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 

āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te dhammasaññino vinayasaññino vaggā 
vaggasaññino1 uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. Tehi 
uddiṭṭhamatte pātimokkhe ―pe― avuṭṭhitāya parisāya ―pe― ekaccāya 
vuṭṭhitāya parisāya ―pe― sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā. Uddiṭṭhaṃ 
su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti 
dukkaṭassa. (4-15)  
 

Vaggāvaggasaññī2  
paṇṇārasakaṃ niṭṭhitaṃ.  

 
***** 

                                                   
1 vaggā samaggasaññino - Syā.   2 vaggāsamaggāvaggasaññino - Syā.  
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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 tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, 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 
dukkaṭa. (1) 
 

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 tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, 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 
dukkaṭa. (2) 
 

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 tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, 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 dukkaṭa. 
(3) 
 

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 tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới bổn 
Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, ―(như trên)― trong khi 
tập thể chưa đứng lên ―(như trên)― một số vị ở tập thể đã đứng lên ―(như 
trên)― toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn ―(như trên)― (có số lượng) tương đương ―(như trên)― 
(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 dukkaṭa. (4-15) 
 

Dứt mười lăm trường hợp  
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 

 
***** 
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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 ‘kappati nu kho amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
na nu kho kappatī ’ti? vematikā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. 
Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti 
bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. 
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa. (1) 
 
 
 
 

2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappati nu kho amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
na nu kho kappatī ’ti? vematikā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. 
Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti 
samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ 
āpatti dukkaṭassa. (2)  
 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappati nu kho amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
na nu kho kappatī ’ti? vematikā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. 
Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti 
thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. Uddesakānaṃ 
āpatti dukkaṭassa. (3)  
 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappati nu kho amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
na nu kho kappatī ’ti? vematikā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ uddisanti. 
Tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe ―pe― avuṭṭhitāya parisāya ―pe― ekaccāya 
vuṭṭhitāya parisāya ―pe― sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā 
bhikkhū āgacchanti bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā. Uddiṭṭhaṃ 
su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. Uddesakānaṃ āpatti 
dukkaṭassa. (4-15)  
 

Vematikapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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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 sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
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 
dukkaṭa. (1) 
 

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 sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
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 
dukkaṭa. (2) 
 

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 sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
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 dukkaṭa. 
(3) 
 

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 sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới bổn 
Pātimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy ―(như trên)― trong khi 
tập thể chưa đứng lên ―(như trên)― một số vị ở tập thể đã đứng lên ―(như 
trên)― toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn ―(như trên)― (có số lượng) tương đương ―(như trên)― 
(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 dukkaṭa. (4-15)  
 

Dứt mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ. 
 

***** 
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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 ‘kappateva amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
nāmhākaṃ na kappatī ’ti kukkuccapakatā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ 
uddisanti. Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti bahutarā. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi puna pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa. (1)  
 
 
 
 

2. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappateva amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
nāmhākaṃ na kappatī ’ti kukkuccapakatā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ 
uddisanti. Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti samasamā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. 
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa. (2) 
 
 
 
 

3. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappateva amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
nāmhākaṃ na kappatī ’ti kukkuccapakatā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ 
uddisanti. Tehi uddissamāne pātimokkhe athaññe āvāsikā bhikkhū 
āgacchanti thokatarā. Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, avasesaṃ sotabbaṃ. 
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa. (3)  
 
 
 
 

4. Idha pana bhikkhave, aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe sambahulā 
āvāsikā bhikkhū sannipatanti cattāro vā atirekā vā. Te jānanti ‘atthaññe 
āvāsikā bhikkhū anāgatā ’ti. Te ‘kappateva amhākaṃ uposatho kātuṃ, 
nāmhākaṃ na kappatī ’ti kukkuccapakatā uposathaṃ karonti, pātimokkhaṃ 
uddisanti. Tehi uddiṭṭhamatte pātimokkhe ―pe― avuṭṭhitāya parisāya ―pe― 
ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya ―pe― sabbāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe 
āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā ―pe― samasamā ―pe― thokatarā. 
Uddiṭṭhaṃ su-uddiṭṭhaṃ, tesaṃ santike pārisuddhi ārocetabbā. 
Uddesakānaṃ āpatti dukkaṭassa. (4-15)  
 

Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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 dukkaṭa. (1)  
 

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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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 dukkaṭa. (2) 
 

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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại 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 dukkaṭa. (3)  
 

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.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha. Khi giới bổn Pātimokkha vừa được đọc tụng xong 
bởi các vị ấy ―(như trên)― trong khi tập thể chưa đứng lên ―(như trên)― 
một số vị ở tập thể đã đứng lên ―(như trên)― toàn bộ tập thể đã đứng lên thì 
có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ―(như trên)― (có số 
lượng) tương đương ―(như trên)― (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 dukkaṭa. (4-15)  
 

Dứt mười lăm trường hợp ‘bỏ qua sự ngần ngại.’ 
 

***** 




