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II. UPOSATHAKKHANDHAKAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. 
Tena kho pana samayena aññatitthiyā paribbājakā cātuddase paṇṇarase 
aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā dhammaṃ bhāsanti. Te manussā 
upasaṅkamanti dhammasavaṇāya. Te labhanti aññatitthiyesu paribbājakesu 
pemaṃ, labhanti pasādaṃ, labhanti aññatitthiyā paribbājakā pakkhaṃ.  
 

 
2. Atha kho rañño māgadhassa seniyassa bimbisārassa rahogatassa 

patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi: “Etarahi kho aññatitthiyā 
paribbājakā cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā 
dhammaṃ bhāsanti. Te manussā upasaṅkamanti dhammasavaṇāya. Te 
labhanti aññatitthiyesu paribbājakesu pemaṃ, labhanti pasādaṃ, labhanti 
aññatitthiyā paribbājakā pakkhaṃ. Yannūna ayyāpi cātuddase paṇṇarase 
aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipateyyun ”ti.  
 

 
3. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yena bhagavā tenupasaṅ-

kami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavantaṃ 
etadavoca:  
 

 
4. “Idha mayhaṃ bhante, rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso 

parivitakko udapādi: ‘Etarahi kho aññatitthiyā paribbājakā cātuddase 
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā dhammaṃ bhāsanti. Te 
manussā upasaṅkamanti dhammasavaṇāya. Te labhanti aññatitthiyesu 
paribbājakesu pemaṃ, labhanti pasādaṃ, labhanti aññatitthiyā paribbājakā 
pakkhaṃ. Yannūna ayyāpi cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa 
sannipateyyun ’ti. Sādhu bhante, ayyāpi cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca 
pakkhassa sannipateyyun ”ti.  
 

 
5. Atha kho bhagavā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ dhammiyā 

kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā 
māgadho seniyo bimbisāro bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito 
samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

 
6. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, cātuddase 
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitun ”ti.  
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II. CHƯƠNG UPOSATHA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi 
Gijjhakūṭa. Vào lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. 
Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng, có 
niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng.  
 
 

2. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ 
ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe 
pháp. Họ có lòng mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ 
ngoại đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa 
tháng?”  
 
 

3. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: 
 
 

4. - “Bạch ngài, trường hợp trẫm trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có 
ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại 
và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám 
của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng 
mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được 
đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?’ Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười 
lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.”  
 
 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha bằng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 
 
 

6. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tụ hội vào ngày 
mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 
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7. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā anuññātaṃ1 cātuddase 
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitun ’ti cātuddase paṇṇarase 
aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā tuṇhī nisīdanti. Te manussā 
upasaṅkamanti dhammasavaṇāya. Te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma samaṇā sakyaputtiyā cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa 
sannipatitvā tuṇhī nisīdissanti seyyathāpi mūgasūkarā?2 Nanu nāma 
sannipatitehi dhammo bhāsitabbo ”ti?  

 
8. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ.  

 
9. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 

kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, cātuddase 
paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa sannipatitvā dhammaṃ bhāsitun ”ti.  

 
10. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso 

parivitakko udapādi: “Yannūnāhaṃ yāni mayā bhikkhūnaṃ paññattāni 
sikkhāpadāni, tāni nesaṃ pātimokkhuddesaṃ anujāneyyaṃ, so nesaṃ 
bhavissati uposathakamman ”ti.  

 
11. Atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ patisallānā vuṭṭhito etasmiṃ 

nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Idha 
mayhaṃ bhikkhave, rāhogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko 
udapādi: ‘Yannūnāhaṃ yāni mayā bhikkhūnaṃ paññattāni sikkhāpadāni, 
tāni nesaṃ pātimokkhuddesaṃ anujāneyyaṃ, so nesaṃ bhavissati 
uposathakamman ’ti. Anujānāmi bhikkhave, pātimokkhaṃ uddisituṃ. 
Evañca pana bhikkhave, uddisitabbaṃ: Vyattena bhikkhunā paṭibalena 
saṅgho ñāpetabbo:  

 
12. ‘Suṇātu me bhante saṅgho.3 Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

uposathaṃ kareyya pātimokkhaṃ uddiseyya. Kiṃ saṅghassa pubbakiccaṃ. 
Pārisuddhiṃ āyasmanto ārocetha. Pātimokkhaṃ uddisissāmi. Taṃ sabbeva 
santā sādhukaṃ suṇoma, manasi karoma. Yassa siyā āpatti, so āvīkareyya.4 
Asantiyā āpattiyā tuṇhī bhavitabbaṃ. Tuṇhībhāvena kho panāyasmante 
parisuddhā ti vedissāmi. Yathā kho pana paccekapuṭṭhassa veyyākaraṇaṃ 
hoti, evamevaṃ4 evarūpāya parisāya yāvatatiyaṃ anusāvitaṃ hoti. Yo pana 
bhikkhu yāvatatiyaṃ anusāviyamāne saramāno santiṃ āpattiṃ nāvīkareyya, 
sampajānamusāvādassa hoti. Sampājānamusāvādo kho panāyasmanto 
antarāyiko dhammo vutto bhagavatā. Tasmā saramānena bhikkhunā 
āpannena visuddhāpekkhena santī āpatti āvīkātabbā. Āvīkatā hissa phāsu 
hotī ’ti.  

                                                   
1 anuññātā - Ma.  3 suṇātu me bhante saṅgho. ajja uposatho paṇṇaraso - PTS. 
2 migasūkarā - Avi, Tovi, Manupa. 4 āvikareyya - Ma, Syā, PTS.  5 evaṃ eva - PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng,” nên sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi 
đến gần các vị ấy để nghe pháp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng 
giống như là các con heo đần độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu 
giảng Pháp?”  
 

8. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng Pháp sau khi 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng.”  
 

10. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ 
khưu, việc ấy sẽ là hành sự Uposatha cho các vị ấy?”  
 

11. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, trường hợp ta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng 
Pātimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ khưu, việc ấy sẽ 
là hành sự Uposatha cho các vị ấy?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha. Và này các tỳ khưu, nên đọc tụng như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
 

12. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc tụng giới 
bổn Pātimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy 
tuyên bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Hết thảy tất 
cả các vị hiện diện (chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm 
đến điều ấy. Nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ; vị không có phạm tội 
thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng: ‘(Các 
vị) được trong sạch.’ Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả 
lời; tương tợ như thế, trong hội chúng như thế này (câu hỏi) được thông báo 
đến lần thứ ba. Trong khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ khưu nào 
nhớ ra mà không bày tỏ tội đang có thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư đại 
đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập 
đến; do đó, vị tỳ khưu bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch 
thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được 
thoải mái.’ 
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13. Pātimokkhan ’ti ādimetaṃ mukhametaṃ pamukhametaṃ 
kusalānaṃ dhammānaṃ, tena vuccati ‘pātimokkhan ’ti.  
 

14. Āyasmanto ’ti piyavacanametaṃ garuvacanametaṃ sagārava-
sappatissavādhivacanametaṃ ‘āyasmanto ’ti.  
 

15. Uddisissāmī ’ti ācikkhissāmi, desissāmi,1 paññapessāmi, 
paṭṭhapessāmi, vivarissāmi, vibhajissāmi, uttānī karissāmi,2 pakāsissāmi.  
 

16. Taṃ ’ti pātimokkhaṃ vuccati. 
 

17. Sabbeva santā ’ti yāvatikā tassā parisāya therā ca navā ca majjhimā 
ca, ete vuccanti ‘sabbeva santā ’ti.  
 

18. Sādhukaṃ suṇomā ’ti aṭṭhīkatvā3 manasi katvā sabbacetasā4 
samannāharāma.  
 

19. Manasi karomā ’ti ekaggacittā avikkhittacittā avisāhaṭacittā 
nisāmema.  
 

20. Yassa siyā āpattī ’ti therassa vā navassa vā majjhimassa vā 
pañcannaṃ vā āpattikkhandhānaṃ aññatarā āpatti sattannaṃ vā 
āpattikkhandhānaṃ aññatarā āpatti.  
 

21. So āvīkareyyā ’ti so deseyya, so vivareyya, so uttānī kareyya, so 
pakāseyya saṅghamajjhe vā gaṇamajjhe vā ekapuggale vā.  
 

22. Asantī nāma āpatti anajjhāpannā5 vā hoti, āpajjitvā vā vuṭṭhitā.5  
 

23. Tuṇhī bhavitabbaṃ ’ti adhivāsetabbaṃ, na byāharitabbaṃ.6  
 

24. Parisuddhā ti vedissāmī ’ti jānissāmi dhāressāmi.  
 

25. Yathā kho pana paccekapuṭṭhassa veyyākaraṇaṃ hotī ’ti 
yathā ekena eko puṭṭho byākareyya, evamevaṃ7 tassa parisāya jānitabbaṃ 
maṃ pucchatī ti. Evarūpā nāma parisā bhikkhuparisā vuccati.  
 

26. Yāvatatiyaṃ anusāvitaṃ hotī ’ti sakimpi anusāvitaṃ hoti. 
Dutiyampi anusāvitaṃ hoti. Tatiyampi anusāvitaṃ hoti.  
 

27. Saramāno ’ti jānamāno sañjānamāno.  
 

28. Santī nāma āpatti ajjhāpannā8 vā hoti, āpajjitvā vā avuṭṭhitā.8  
 

29. Nāvīkareyyā ’ti na deseyya, na vivareyya, na uttānī kareyya, na 
pakāseyya saṅghamajjhe vā gaṇamajjhe vā ekapuggale vā.  

                                                   
1 desessāmi - Ma, Syā, PTS.    4 sabbaṃ cetasā - Syā, PTS. 
2 uttāniṃ karissāmi - Ma;     5 anajjhāpanno ... vuṭṭhito - Syā. 
   uttānikarissāmi - PTS.     6 na vyāhātabbaṃ - PTS. 
3 aṭṭhiṃ katvā - Ma;      7 evameva - Ma; evaṃ eva - PTS. 
  aṭṭhikatvā - Syā, PTS.     8 ajjhāpanno ... avuṭṭhito - Syā. 
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13. Pātimokkha: điều này là đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này 
là đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là ‘Pātimokkha.’ 
 

14. Các đại đức: điều này là lời nói quý mến, điều này là lời nói kính 
trọng, điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là ‘các đại 
đức.’  
 

15. Tôi sẽ đọc tụng: Tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày 
ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ.  
 

16. Điều ấy nghĩa là giới bổn Pātimokkha được nói đến. 
 

17. Hết thảy tất cả các vị hiện diện: trong hội chúng ấy cho đến các vị 
trưởng lão, các vị mới tu, hoặc các vị trung niên, các vị này được gọi là ‘hết 
thảy tất cả các vị hiện diện.’  
 

18. (Chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lắng nghe: Sau khi định thần, sau 
khi chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý.  
 

19. (Chúng ta) hãy chú tâm: (chúng ta) hãy chăm chú với tâm trú vào 
một điểm, với tâm không bị xao lãng, với tâm không bị rối loạn. 
 

20. Nếu vị nào có phạm tội: Bất cứ tội nào thuộc nhóm năm tội hoặc 
bất cứ tội nào thuộc nhóm bảy tội của vị trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của 
vị trung niên. 
 

21. Vị ấy nên bày tỏ: vị ấy nên trình báo, vị ấy nên khai ra, vị ấy nên làm 
rõ ràng, vị ấy nên cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi 
một cá nhân. 
 

22. Không có phạm tội nghĩa là vị ấy không phạm tội, hoặc là sau khi 
phạm tội đã được thoát khỏi tội.  
 

23. Nên im lặng: nên ưng thuận, không nên phát biểu.  
 

24. Tôi sẽ nhận biết rằng: ‘(Các vị) được trong sạch’: Tôi sẽ biết 
được, tôi sẽ ghi nhận. 
 

25. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời: 
Giống như việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời, tương tợ 
như thế đối với hội chúng ấy, điều cần được biết là: ‘Vị ấy hỏi tôi.’ Hội 
chúng như thế này nghĩa là hội chúng các tỳ khưu được nói đến. 
 

26. Được thông báo đến lần thứ ba: Được thông báo một lần, được 
thông báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lần thứ ba. 
 

27. (Vị ấy) nhớ ra: (vị ấy) đang biết được, đang nhận ra được. 
 

28. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 
 

29. Không bày tỏ: (vị ấy) không trình báo, không khai ra, không làm rõ 
ràng, không cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một cá 
nhân. 
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30. Sampajānamusāvādassa hotī ’ti sampajānamusāvāde1 kiṃ hoti? 
Dukkaṭaṃ hoti.  
 

31. Antarāyiko dhammo vutto bhagavatā ’ti kissa antarāyiko? 
Paṭhamassa jhānassa adhigamāya antarāyiko. Dutiyassa jhānassa 
adhigamāya antarāyiko. Tatiyassa jhānassa adhigamāya antarāyiko. 
Catutthassa jhānassa adhigamāya antarāyiko. Jhānānaṃ vimokkhānaṃ 
samādhīnaṃ samāpattīnaṃ nekkhammānaṃ nissaraṇānaṃ pavivekānaṃ 
kusalānaṃ dhammānaṃ adhigamāya antarāyiko.  
 

32. Tasmā ’ti taṃ kāraṇā.  
 

33. Saramānenā ’ti jānamānena sañjānamānena.  
 

34. Visuddhāpekkhenā ’ti vuṭṭhātukāmena visujjhitukāmena.  
 

35. Santī nāma āpatti ajjhāpannā vā hoti, āpajjitvā vā avuṭṭhitā.  
 

36. Āvīkātabbā ’ti āvīkātabbā saṅghamajjhe vā gaṇamajjhe vā 
ekapuggale vā.  
 

37. Āvīkatā hissa phāsu hotī ’ti kissa phāsu hoti? Paṭhamassa 
jhānassa adhigamāya phāsu hoti. Dutiyassa jhānassa adhigamāya phāsu hoti. 
Tatiyassa jhānassa adhigamāya phāsu hoti. Catutthassa jhānassa 
adhigamāya phāsu hoti. Jhānānaṃ vimokkhānaṃ samādhīnaṃ 
sāmāpattīnaṃ nekkhammānaṃ nissaraṇānaṃ pavivekānaṃ kusalānaṃ 
dhammānaṃ adhigamāya phāsu hotī ”ti.  
 

38. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā pātimokkhuddeso 
anuññāto ’ti devasikaṃ pātimokkhaṃ uddisanti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, devasikaṃ pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ. Yo 
uddiseyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, uposathe pātimokkhaṃ 
uddisitun ”ti.  
 

39. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā uposathe 
pātimokkhuddeso anuññāto ’ti pakkhassa tikkhattuṃ pātimokkhaṃ 
uddisanti cātuddase paṇṇarase aṭṭhamiyā ca pakkhassa. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, pakkhassa tikkhattuṃ pātimokkhaṃ 
uddisitabbaṃ. Yo uddiseyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, 
sakiṃ pakkhassa cātuddase vā paṇṇarase vā pātimokkhaṃ uddisitun ”ti.  
 

40. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū yathāparisāya 
pātimokkhaṃ uddisanti sakāya sakāya parisāya. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Na bhikkhave, yathāparisāya pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ sakāya 
sakāya parisāya. Yo uddiseyya, āpatti dukkaṭassa. Anujanāmi bhikkhave, 
samaggānaṃ uposathakamman ”ti.  

                                                   
1 sampajānamusāvādo - Avi, Japu, Tovi, Manupa, Syā, PTS. 
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30. Vị ấy cố tình nói dối: Là điều gì trong việc cố tình nói dối? Là đã 
làm điều sai trái. 
 

31. Pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập đến: Chướng 
ngại của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc sơ thiền, chướng ngại 
cho việc chứng đắc nhị thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc tam thiền, 
chướng ngại cho việc chứng đắc tứ thiền, chướng ngại cho việc chứng đắc của 
các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập định, của các sự xuất ly, 
của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. 
 

32. Do đó: Vì nguyên nhân ấy. 
 

33. (Với) vị nhớ ra được: (Với) vị đang biết được, (với) vị đang nhận ra 
được. 
 

34. Có ý muốn được trong sạch: có sự mong muốn được thoát ra, có 
sự mong muốn được làm cho trong sạch. 
 

35. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 
 

36. Nên bày tỏ ra: Nên được bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa 
nhóm, hoặc nơi một cá nhân. 
 

37. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được thoải mái: 
Thoải mái của điều gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đắc sơ thiền, là sự 
thoải mái trong việc chứng đắc nhị thiền, là sự thoải mái trong việc chứng 
đắc tam thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc tứ thiền, là sự thoải mái 
trong việc chứng đắc của các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập 
vào các tầng định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự 
tịch tịnh, của các thiện pháp.” 
 

38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha hàng ngày; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha vào ngày Uposatha.”  
 

39. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha đã được đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatha” nên đã đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha ba lần trong nửa tháng vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha ba lần trong nửa tháng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha một lần vào ngày 
mười bốn hoặc ngày mười lăm của nửa tháng.”  
 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình; 
vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép hành sự 
Uposatha hợp nhất.”  
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41. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ 
samaggānaṃ uposathakamman ’ti. Kittāvatā nu kho sāmaggi hoti yāvatā 
ekāvāso udāhu sabbā puthuvī ”ti?1 Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, ettāvatā sāmaggi yāvatā ekāvāso ”ti.  
 
 

 
42. Tena kho pana samayena āyasmā mahākappino rājagahe viharati 

maddakucchismiṃ migadāye. Atha kho āyasmato mahākappinassa 
rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi: “Gaccheyyaṃ 
vāhaṃ uposathaṃ na vā gaccheyyaṃ? Gaccheyyaṃ vāhaṃ saṅghakammaṃ 
na vā gaccheyyaṃ? Atha khavāhaṃ visuddho paramāya visuddhiyā ”ti.  
 
 

 
43. Atha kho bhagavā āyasmato mahākappinassa cetasā cetopari-

vitakkamaññāya seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ2 vā bāhaṃ 
pasāreyya, pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya, evameva gijjhakūṭe pabbate 
antarahito maddakucchismiṃ migadāye āyasmato mahākappinassa 
pamukhe3 pāturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane. Āyasmāpi kho 
mahākappino bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ 
nisinnaṃ kho āyasmantaṃ mahākappinaṃ bhagavā etadavoca:  
 
 

 
44. “Nanu te kappina, rahogatassa patisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko 

udapādi: Gaccheyyaṃ vāhaṃ uposathaṃ na vā gaccheyyaṃ? Gaccheyyaṃ 
vāhaṃ saṅghakammaṃ na vā gaccheyyaṃ? Atha khvāhaṃ visuddho 
paramāya visuddhiyā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti. “Tumhe ce brāhmaṇā uposathaṃ 
na sakkarissatha na garukarissatha na mānessatha na pūjessatha, atha ko 
carahi uposathaṃ sakkarissati garukarissati mānessati pūjessati? Gaccha 
tvaṃ brāhmaṇa, uposathaṃ mā no agamāsi. Gaccheva4 saṅghakammaṃ mā 
no agamāsī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā mahākappino bhagavato 
paccassosi.  
 
 

 
45. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ mahākappinaṃ dhammiyā kathāya 

sandassetvā samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā seyyathāpi nāma 
balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ 
sammiñjeyya, evameva maddakucchismiṃ migadāye āyasmato 
mahākappinassa pamukhe antarahito gijjhakūṭe pabbate pāturahosi.  
 
                                                   
1 pathavī ti - Ma, Syā, PTS.        3 sammukhe - Ma. 
2 samiñjitaṃ - Ma.        4 gaccha tvaṃ - Ma; gacchevaṃ - Syā. 
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41. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
‘hành sự Uposatha hợp nhất,’ vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho 
đến phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái đất?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi 
một trú xứ.”  
 
 
 

42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahākappina ngụ tại Rājagaha, ở 
Maddakucchi, nơi vườn nai. Khi ấy, đại đức Mahākappina trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta nên đi 
(tham dự) lễ Uposatha hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của 
hội chúng hay là không nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh 
tịnh tối thượng?”  
 
 
 

43. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại đức 
Mahākappina, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như 
thế (đức Thế Tôn) đã biến mất tại núi Gijjhakūṭa rồi hiện ra trước mặt đại 
đức Mahākappina ở Maddakucchi, nơi vườn nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống 
ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức Mahākappina đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Mahākappina đã ngồi xuống một bên, 
đức Thế Tôn đã nói với đại đức Mahākappina điều này:  
 
 
 

44. - “Này Kappina, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, 
có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Ta nên đi (tham dự) lễ Uposatha 
hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của hội chúng hay là không 
nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng?’” - 
“Bạch ngài, đúng vậy.” - “Nếu các ngươi là những người có Phạm hạnh không 
trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ 
Uposatha thì còn ai sẽ trọng vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường 
lễ Uposatha nữa? Này người có Phạm hạnh, ngươi hãy đi (tham dự) lễ 
Uposatha, chớ có không đi. Ngươi hãy đi (tham dự) hành sự của hội chúng, 
chớ có không đi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Mahākappina đã đáp lời 
đức Thế Tôn. 
 
 
 

45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Mahākappina bằng bài Pháp thoại rồi giống như 
người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể 
co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế (đức Thế Tôn) đã biến mất 
trước mặt đại đức Mahākappina ở Maddakucchi nơi vườn nai rồi hiện ra tại 
núi Gijjhakūṭa. 
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46. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ ettāvatā 
sāmaggi yāvatā ekāvāso ti. Kittāvatā nu kho ekāvāso hotī ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anujānāmi bhikkhave, sīmaṃ sammannituṃ. Evaṃ 
ca pana bhikkhave, sammannitabbā: Paṭhamaṃ nimittā kittetabbā 
pabbatanimittaṃ pāsāṇanimittaṃ vananimittaṃ rukkhanimittaṃ 
magganimittaṃ vammikanimittaṃ nadīnimittaṃ udakanimittaṃ. Nimitte 
kittetvā, vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 

47. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yāvatā samantā nimittā kittitā, yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho etehi nimittehi sīmaṃ sammanneyya 
samānasaṃvāsaṃ ekūposathaṃ.1 Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yāvatā samantā nimittā kittitā, saṅgho etehi 
nimittehi sīmaṃ sammannati sāmanasaṃvāsaṃ ekūposathaṃ. 
Yassāyasmato khamati etehi nimittehi sīmāya sammuti2 samānasaṃvāsāya 
ekūposathāya, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Sammatā sīmā saṅghena etehi nimittehi samānasaṃvāsā ekūposathā. 
Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 

48. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ‘bhagavatā 
sīmāsammuti anuññātā ’ti atimahatiyo sīmāyo sammannati catuyojanikāpi 
pañcayojanikāpi chayojanikāpi. Bhikkhū uposathaṃ āgacchantā 
uddisamānepi pātimokkhe āgacchanti uddiṭṭhamattepi āgacchanti antarāpi 
parivasanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, atimahatī 
sīmā sammannitabbā catuyojanikā vā pañcayojanikā vā chayojanikā vā. Yo 
sammanneyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, tiyojanaparamaṃ 
sīmaṃ sammannitun ”ti.  
 
 
 

49. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nadipāraṃ sīmaṃ3 
sammannanti. Uposathaṃ ācchantā bhikkhūpi vuyhanti, pattāpi vuyhanti, 
cīvarānipi vuyhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
nadīpāraṃ sīmā sammannitabbā. Yo sammanneyya, āpatti dukkaṭassa. 
Anujānāmi bhikkhave, yatthassa dhuvanāvā vā dhuvasetu vā, evarūpaṃ 
nadīpāraṃ sīmaṃ sammannitun ”ti.  

                                                   
1 ekuposathaṃ - Ma, Syā, PTS.  2 sammati - Syā.            3 nadīpārasīmaṃ - Ma, Syā. 
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46. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
‘sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ,’ vậy (phạm vi của) một trú xứ là 
đến tận đâu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép ấn định ranh giới. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: 
Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh: điểm mốc là ngọn núi, điểm 
mốc là tảng đá, điểm mốc là khu rừng, điểm mốc là cội cây, điểm mốc là 
đường đi, điểm mốc là gò mối, điểm mốc là con sông, điểm mốc là vũng 
nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

 
47. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 

quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị.  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 

(phạm vi) đã được định danh. Hội chúng ấn định ranh giới với các điểm mốc 
ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý 
việc ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung 
một lễ Uposatha xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  

 
Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là (khu vực) 

đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

 
48. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế 

Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giới” rồi ấn định các ranh giới quá rộng 
lớn bốn do tuần,1 năm do tuần, sáu do tuần. Các vị tỳ khưu đi (tham dự) lễ 
Uposatha đi đến trong khi giới bổn Pātimokkha đang được đọc tụng, đi đến 
khi vừa mới được đọc tụng xong, (hoặc) đã trú ngụ ở khoảng giữa (đường đi). 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên ấn 
định ranh giới quá rộng lớn bốn do tuần, năm do tuần, hoặc sáu do tuần; vị 
nào ấn định thì phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh 
giới tối đa ba do tuần.”  

 
49. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ấn định ranh giới đến bờ 

bên kia của dòng sông. Trong khi đi đến lễ Uposatha, các vị tỳ khưu đã bị 
cuốn trôi đi, các bình bát cũng đã bị cuốn trôi đi, các y cũng đã bị cuốn trôi 
đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên 
ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông; vị nào ấn định thì phạm tội 
dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ở nơi nào có thuyền bè thường trực hoặc có cầu cố 
định ta cho phép ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông theo hình 
thức như thế.” 
                                                   
1 Theo từ điển Pali-English Dictionary của hội Pali Text Society thì 1 yojana có chiều dài 
khoảng 7 miles, từ điển của Childers thì 12 miles, còn tài liệu The Buddhist Monastic Code 
cho biết là 10 miles tức vào khoảng 16 km (ND). 
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50. Tena kho pana samayena bhikkhū anupariveṇiyaṃ pātimokkhaṃ 
uddisanti. Asaṅketena1 āgantukā bhikkhū na jānanti: “Kattha vā ajjuposatho 
karīyissatī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Na bhikkhave, 
anupariveṇiyaṃ pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ asaṅketena. Yo uddiseyya, 
āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, uposathāgāraṃ sammannitvā 
uposathaṃ kātuṃ, yaṃ saṅgho ākaṅkhati vihāraṃ vā aḍḍhayogaṃ vā 
pāsādaṃ vā hammiyaṃ vā guhaṃ vā. Evañca pana bhikkhave, 
sammannitabbaṃ: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

51. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ vihāraṃ uposathāgāraṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ 
uposathāgāraṃ sammannati. Yassāyasmato khamati itthannāmassa 
vihārassa uposathāgārassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya. 
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo vihāro uposathāgāraṃ. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 

52. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse dve uposathāgārāni 
sammatāni honti. Bhikkhū ubhayattha sannipatanti, “Idha uposatho 
karīyissati. Idha uposatho karīyissatī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Na bhikkhave, etasmiṃ āvāse dve uposathāgārāni sammannitabbāni. Yo 
sammanneyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi bhikkhave, ekaṃ samūhanitvā2 
ekattha uposathaṃ kātuṃ. Evañca pana bhikkhave, samūhantabbaṃ: 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

53. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 
itthannāmaṃ uposathāgāraṃ samūhaneyya. Esā ñatti. 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ uposathāgāraṃ 
samūhanti.3 Yassāyasmato khamati itthannāmassa uposathāgārassa 
samugghāto, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya. 
 
 

Samūhataṃ saṅghena itthannāmaṃ uposathāgāraṃ. Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  

                                                   
1 uddisanti asaṅketena - Ma, Syā, PTS.   3 samūhati - Tovi, Manupa. 
2 samūhantvā - Ma, PTS.       samūhanati - Ma, Syā, PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở dãy 
phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị tỳ khưu vãng lai không biết 
được: “Hôm nay lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đâu?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha ở dãy phòng chưa được quy định trước; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha sau 
khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha tùy theo hội chúng mong muốn là trú xá, 
hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  

 
51. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 

hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) làm nhà 
hành lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 

tên (như vầy) làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
trú xá tên (như vầy) làm nhà hành lễ Uposatha xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 

 
Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ 

Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’”  

 
52. Vào lúc bấy giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ 

định. Các tỳ khưu tụ hội ở cả hai nơi (nghĩ rằng): “Lễ Uposatha sẽ được thực 
hiện ở đây. Lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ 
Uposatha ở trong một trú xứ; vị nào chỉ định thì phạm tội dukkaṭa. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép sau khi hủy bỏ một rồi thực hiện lễ Uposatha ở một nơi 
(còn lại). Và này các tỳ khưu nên hủy bỏ như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  

 
53. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 

hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên (như 
vầy). Đây là lời đề nghị. 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà 

hành lễ Uposatha tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ 
Uposatha tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
Nhà hành lễ Uposatha tên (như vầy) đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 

được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 
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54. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse atikhuddakaṃ 
uposathāgāraṃ sammataṃ hoti. Tadahuposathe mahābhikkhusaṅgho 
sannipatito hoti. Bhikkhū asammatāya bhūmiyā nisinnā pātimokkhaṃ 
assosuṃ. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: “Bhagavatā paññattaṃ 
uposathāgāraṃ sammannitvā uposatho kātabbo ’ti. Mayañcamha 
asammatāya bhūmiyā nisinnā pātimokkhaṃ assosumhā.1 Kato nu kho 
amhākaṃ uposatho, akato nu kho ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

 
“Sammatāya vā bhikkhave, bhūmiyā nisinno2 asammatāya vā yato 

pātimokkhaṃ suṇāti, katovassa uposatho. Tena hi bhikkhave, saṅgho 
yāvamahantaṃ uposathapamukhaṃ3 ākaṅkhati, tāvamahantaṃ 
uposathapamukhaṃ sammannatu. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbaṃ: Paṭhamaṃ nimittā kittetabbā.4 Nimitte kittetvā vyattena 
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

 
55. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yāvatā samantā nimittā kittitā, yadi 

saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho etehi nimittehi uposathapamukhaṃ 
sammanneyya. Esā ñatti.  

 
Suṇātu me bhante saṅgho. Yavatā samantā nimittā kittitā, saṅgho etehi 

nimittehi uposathapamukhaṃ sammannati. Yassāyasmato khamati etehi 
nimittehi uposathapamukhassa sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  

 
Sammataṃ saṅghena etehi nimittehi uposathapamukhaṃ. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  

 
56. Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe navakā 

bhikkhū paṭhamataraṃ sannipatitvā ‘na tāva therā āgacchantī ’ti 
pakkamiṃsu. Uposatho vikalo5 ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Anujānāmi bhikkhave, tadahuposathe therehi bhikkhūhi paṭhamataraṃ 
sannipatitun ”ti.  

 
57. Tena kho pana samayena rājagahe sambahulā āvāsā samānasīmā 

honti. Tattha bhikkhū vivadanti: “Amhākaṃ āvāse uposatho karīyatu. 
Amhākaṃ āvāse uposatho karīyatū ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Idha pana bhikkhave, sambahulā āvāsā samānasīmā honti. Tattha bhikkhū 
vivadanti: ‘Amhākaṃ āvāse uposatho karīyatu. Amhākaṃ āvāse uposatho 
karīyatū ’ti. Tehi bhikkhave, bhikkhūhi sabbeheva ekajjhaṃ sannipatitvā 
uposatho kātabbo. Yattha vā pana thero bhikkhu viharati,6 tattha 
sannipatitvā uposatho kātabbo. Natveva vaggena saṅghena uposatho 
kātabbo. Yo kareyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  

                                                   
1 assumhā - Ma, Syā.    4 nimittāni kittetabbāni - Manupa, Tovi. 
2 nisinnā - PTS.     5 vikāle - Ma, PTS; vikālo - Syā. 
3 uposathamukhaṃ - Syā.   6 therā bhikkhū viharanti - Manupa, Tovi. 
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54. Vào lúc bấy giờ, ở tại trú xứ nọ nhà hành lễ Uposatha được ấn định 
quá nhỏ. Vào ngày Uposatha, có đại chúng tỳ khưu đã tụ hội lại. Các vị tỳ 
khưu đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn định và nghe giới bổn 
Pātimokkha. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định rằng: ‘Lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành 
lễ Uposatha,’ còn chúng ta đây đã ngồi ở khu vực không được ấn định và 
nghe giới bổn Pātimokkha, như thế thì lễ Uposatha của chúng ta đã được 
thực hiện hay đã không được thực hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
 

- “Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn 
định và lắng nghe giới bổn Uposatha thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy đã 
được thực hiện. Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt tiền 
của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thì hội chúng hãy ấn định mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các tỳ khưu, nên ấn 
định như vầy: Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định 
danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 
 

55. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các 
điểm mốc ấy. Đây là lời đề nghị. 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
(phạm vi) đã được định danh. Hội chúng ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ 
Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ấn định mặt tiền của 
chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 
 

Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy đã được hội 
chúng ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.’” 
 

56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha các vị tỳ khưu mới 
tu đã tụ hội trước tiên (nghĩ rằng): “Các vị trưởng lão vẫn chưa có đến” nên 
đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị thiếu sót. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tụ hội trước nhất 
vào ngày lễ Uposatha.”  
 

57. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rājagaha có nhiều trú xứ là cùng chung 
ranh giới. Các vị tỳ khưu ở đó tranh cãi rằng: “Lễ Uposatha hãy được thực 
hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp có nhiều trú xứ là cùng chung ranh giới và các vị tỳ khưu ở 
đó tranh cãi rằng: “Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. 
Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi.” Này các tỳ khưu, 
toàn bộ tất cả các tỳ khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ rồi thực hiện lễ 
Uposatha, nơi nào có vị tỳ khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội ở nơi ấy rồi 
thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Uposatha không được thực hiện bởi hội chúng 
theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa.”  
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58. Tena kho pana samayena āyasmā mahākassapo andhakavindā 
rājagahaṃ uposathaṃ āgacchanto antarāmagge nadiṃ taranto manaṃ vūḷho 
ahosi. Cīvarānissa allāni. Bhikkhū āyasmantaṃ mahākassapaṃ etadavocuṃ: 
“Kissa te āvuso cīvarāni allānī ”ti? “Idhāhaṃ āvuso andhakavindā rājagahaṃ 
uposathaṃ āgacchanto antarāmagge nadiṃ taranto manamhi vūḷho, tena me 
cīvarāni allānī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yā sā bhikkhave, 
saṅghena sīmā sammatā samānasaṃvāsā ekūposathā, saṅgho taṃ sīmaṃ 
ticīvarena avippavāsaṃ sammannatu. Evañca pana bhikkhave 
sammannitabbā: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 

59. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho taṃ sīmaṃ 
ticīvarena avippavāsaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, saṅgho taṃ sīmaṃ ticīvarena avippavāsaṃ 
sammannati. Yassāyasmato khamati etissā sīmāya ticīvarena avippavāsāya1 
sammuti, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāsā.2 Khamati saṅghassa, 
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’”ti.  
 
 
 
 

60. Tena kho pana samayena bhikkhū ‘bhagavatā ticīvarena avippavāsa-
sammuti anuññātā ’ti antaraghare cīvarāni nikkhipanti. Tāni cīvarāni 
nassantipi ḍayhantipi undūrehipi khajjanti. Bhikkhū duccoḷā honti 
lūkhacīvarā. Bhikkhū evamāhaṃsu: “Kissa tumhe āvuso, duccoḷā lūkhacīvarā 
”ti? “Idha mayaṃ āvuso ‘bhagavatā ticīvarena avippavāsa sammuti anuññātā 
’ti antaraghare cīvarāni nikkhipimhā. Tāni cīvarāni naṭṭhānipi daḍḍhānipi 
undūrehipi khāyitāni. Tena mayaṃ duccoḷā lūkhacīvarā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yā sā bhikkhave, saṅghena sīmā sammatā 
samānasaṃvāsā ekūposathā, saṅgho taṃ sīmaṃ ticīvarena avippavāsaṃ 
sammannatu ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca. Evañca pana bhikkhave, 
sammannitabbā: Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  

                                                   
1 avippavāsassa - Syā.      2 avippavāso - Syā. 
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58. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahākassapa từ Andhakavinda đang đi đến 
lễ Uposatha ở thành Rājagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông đã 
suýt bị nước cuốn trôi.[*] Các y của vị ấy bị ướt. Các tỳ khưu đã nói với đại đức 
Mahākassapa điều này: - “Thưa ngài, vì sao các y của ngài bị ướt?” - “Này các 
đại đức, trường hợp tôi từ Andhakavinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành 
Rājagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông tôi đã suýt bị nước cuốn 
trôi; vì thế các y của tôi bị ướt.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú 
chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y.[*] Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
 
 
 

59. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã 
được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. 
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y. Đại đức nào đồng ý việc ấn 
định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 
 
 
 

Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 
y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.’” 
 
 
 

60. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Sự ấn định về việc không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép” nên để các y 
trong xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vị tỳ khưu 
trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm?” - “Này các 
đại đức, trường hợp chúng tôi (nghĩ rằng): ‘Sự ấn định về việc không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép’ nên đã để các y trong 
xóm nhà. Các y ấy đã bị mất, đã bị cháy, đã bị chuột gặm nhấm; do đó, chúng 
tôi trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy 
là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này 
các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
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61. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho taṃ sīmaṃ 
ticīvarena avippavāsaṃ sammanneyya ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca. 
Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, saṅgho taṃ sīmaṃ ticīvarena avippavāsaṃ 
sammannati ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca. Yassāyasmato khamati 
etissā sīmāya ticīvarena avippavāsāya sammuti ṭhapetvā gāmañca 
gāmūpacārañca, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāsā ṭhapetvā gāmañca 
gāmūpacārañca. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

62. Sīmaṃ bhikkhave, sammannantena paṭhamaṃ samānasaṃvāsa-
sīmā1 sammannitabbā, pacchā ticīvarena avippavāso sammannitabbo. 
Sīmaṃ bhikkhave, samūhanantena paṭhamaṃ ticīvarena avippavāso 
samūhantabbo, pacchā samānasaṃvāsasīmā samūhantabbā. Evañca pana 
bhikkhave, ticīvarena avippavāso samūhantabbo: Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

63. ‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yo so saṅghena ticīvarena avippavāso 
sammato, yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho taṃ ticīvarena avippavāsaṃ 
samūhaneyya. Esā ñatti.  
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Yo so saṅghena ticīvarena avippavāso 
sammato, saṅgho taṃ ticīvarena avippavāsaṃ samūhanti. Yassāyasmato 
khamati etassa ticīvarena avippavāsassa samugghāto, so tuṇhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

Samūhato so saṅghena ticīvarena avippavāso. Khamati saṅghassa, tasmā 
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

64. Evañca pana bhikkhave, samānasaṃvāsasīmā2 samūhantabbā: 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho taṃ sīmaṃ 
samūhaneyya samānasaṃvāsaṃ ekūposathaṃ. Esā ñatti.  

                                                   
1 samānasaṃvāsā sīmā - Syā.        2 bhikkhave sīmā - Ma, Avi, Manupa, Tovi, Japu, PTS. 
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61. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghị.  

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 

chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven 
làng. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) 
xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

 
Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 

y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

 
62. Này các tỳ khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định 

ranh giới đồng cộng trú, sau đó nên ấn định việc không (bị phạm tội vì) xa lìa 
ba y. Này các tỳ khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc 
không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. 
Và này các tỳ khưu, việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y nên được hủy bỏ 
như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực:  

 
63. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không (bị phạm 

tội vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng hội chúng nên hủy bỏ việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y 
ấy. Đây là lời đề nghị. 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không (bị phạm tội 

vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y ấy. Đại đức nào đồng ý sự hủy bỏ việc không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
Việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y ấy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự 

việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.’  

 
64. Và này các tỳ khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ như vầy: 

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. Ranh giới nào đã được 

hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề 
nghị. 
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Suṇātu me bhante saṅgho. Yā sā saṅghena sīmā sammatā samāna-
saṃvāsā ekūposathā, saṅgho taṃ sīmaṃ samūhanti samānasaṃvāsaṃ 
ekūposathaṃ. Yassāyasmato khamati etissā sīmāya samānasaṃvāsāya 
ekūposathāya samugghāto, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya. 
 
 

Samūhatā sā sīmā saṅghena samānasaṃvāsā ekūposathā. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

65. Asammatāya bhikkhave, sīmāya aṭṭhapitāya yaṃ gāmaṃ vā nigamaṃ 
vā upanissāya viharati, yā tassa gāmassa vā gāmasīmā, nigamassa vā 
nigamasīmā, ayaṃ tattha samānasaṃvāsā ekūposathā.  
 
 

66. Agāmake ce bhikkhave, araññe samantā sattabbhantarā, ayaṃ tattha 
samānasaṃvāsā ekūposathā. 
 
 

67. Sabbā bhikkhave, nadī asīmā. Sabbo samuddo asīmo. Sabbo jātassaro 
asīmo. Nadiyā vā bhikkhave, samudde vā jātassare vā yaṃ majjhimassa 
purisassa samantā udakukkhepā, ayaṃ tattha samānasaṃvāsā ekūposathā 
”ti.  
 
 

68. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīmāya sīmaṃ 
sambhindanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yesaṃ bhikkhave, sīmā 
paṭhamaṃ sammatā, tesaṃ taṃ kammaṃ dhammikaṃ akuppaṃ 
ṭhānārahaṃ. Yesaṃ bhikkhave, sīmā pacchā sammatā, tesaṃ taṃ kammaṃ 
adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ. Na bhikkhave, sīmāya sīmā 
sambhinditabbā. Yo sambhindeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 
 

69. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sīmāya sīmaṃ 
ajjhottharanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yesaṃ bhikkhave, sīmā 
paṭhamaṃ sammatā, tesaṃ taṃ kammaṃ dhammikaṃ akuppaṃ 
ṭhānārahaṃ. Yesaṃ bhikkhave, sīmā pacchā sammatā, tesaṃ taṃ kammaṃ 
adhammikaṃ kuppaṃ aṭṭhānārahaṃ. Na bhikkhave, sīmāya sīmā 
ajjhottharitabbā. Yo ajjhotthareyya, āpatti dukkaṭassa. Anujānāmi 
bhikkhave, sīmaṃ sammannantena sīmantarikaṃ ṭhapetvā sīmaṃ 
sammannitun ”ti.  
 
 

70. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho uposathā ”ti?1 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Dve me bhikkhave, uposathā cātuddasiko 
ca paṇṇarasiko ca. Ime kho bhikkhave, dve uposathā ”ti.  

                                                   
1 uposatho ti - Syā.  
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng hủy bỏ 
ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy. Đại đức nào đồng ý việc 
hủy bỏ của ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

 
Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng 

hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’ 

 
65. Này các tỳ khưu, khi ranh giới chưa được ấn định chưa được thiết lập, 

vị (tỳ khưu) sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nào, trong trường 
hợp ấy ranh giới làng của ngôi làng ấy hoặc ranh giới thị trấn của thị trấn ấy 
là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lễ Uposatha.  
 

66. Này các tỳ khưu, nếu ở nơi không phải là làng, ở trong rừng, trong 
trường hợp ấy (khu vực) bảy abbhantara[*] ở xung quanh là (ranh giới) đồng 
cộng trú chung một lễ Uposatha.  
 

67. Này các tỳ khưu, toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ 
biển cả không phải là ranh giới, toàn bộ hồ thiên nhiên không phải là ranh 
giới. Này các tỳ khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, 
(khu vực) do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông (có sức mạnh) 
trung bình là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lễ Uposatha trong trường 
hợp ấy.”  
 

68. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) gối 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) gối lên ranh giới (đã có); vị nào làm gối lên thì phạm tội dukkaṭa.”  
 

69. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) trùm 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) trùm lên ranh giới (đã có); vị nào làm trùm lên thì phạm tội dukkaṭa. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấn định ranh giới được ấn định ranh giới sau 
khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới.”  
 

70. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Uposatha.” 
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71. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho uposathakammānī ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Cattārimāni bhikkhave, uposatha-
kammāni adhammena vaggaṃ uposathakammaṃ, adhammena samaggaṃ 
uposathakammaṃ, dhammena vaggaṃ uposathakammaṃ, dhammena 
samaggaṃ uposathakamman ’ti.1  

 
72. Tatra bhikkhave, yamidaṃ2 adhammena vaggaṃ uposathakammaṃ, 

na bhikkhave, evarūpaṃ uposathakammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā 
evarūpaṃ uposathakammaṃ anuññātaṃ.  

 
73. Tatra bhikkhave, yamidaṃ adhammena samaggaṃ uposatha-

kammaṃ, na bhikkhave, evarūpaṃ uposathakammaṃ kātabbaṃ. Na ca 
mayā evarūpaṃ uposathakammaṃ anuññātaṃ.  

 
74. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena vaggaṃ uposathakammaṃ, na 

bhikkhave, evarūpaṃ uposathakammaṃ kātabbaṃ. Na ca mayā evarūpaṃ 
uposathakammaṃ anuññātaṃ.  

 
75. Tatra bhikkhave, yamidaṃ dhammena samaggaṃ uposathakammaṃ, 

evarūpaṃ bhikkhave, uposathakammaṃ kātabbaṃ. Evarūpañca mayā 
uposathakammaṃ anuññātaṃ. Tasmātiha bhikkhave, evarūpaṃ 
uposathakammaṃ karissāma yadidaṃ dhammena samaggan ’ti, evaṃ hi vo 
bhikkhave, sikkhitabban ”ti.  

 
76. Atha kho bhikkhūnaṃ etadahosi: “Kati nu kho pātimokkhuddesā ”ti? 

Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Pañcime bhikkhave, pātimokkhuddesā: 
Nidānaṃ uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ. Ayaṃ pāṭhamo 
pātimokkhuddeso. 

 
77. Nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā avasesaṃ sutena 

sāvetabbaṃ. Ayaṃ dutiyo pātimokkhuddeso. 

 
78. Nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese 

uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ. Ayaṃ tatiyo pātimokkhuddeso. 

 
79. Nidānaṃ uddisitvā cattāri pārājikāni uddisitvā terasa saṅghādisese 

uddisitvā dve aniyate uddisitvā avasesaṃ sutena sāvetabbaṃ. Ayaṃ catuttho 
pātimokkhuddeso. 

 
80. Vitthāreneva pañcamo. Ime kho bhikkhave, pañca pātimokkhuddesā 

”ti.  
                                                   
1 uposathakammaṃ - Syā.     2 yadidaṃ - Manupa, Ma, Syā.  
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71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành sự Uposatha: ‘Hành sự Uposatha sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự Uposatha sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng Pháp có sự hợp nhất.’  
 

72. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

73. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 
 

75. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình 
thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế được ta cho phép. 
Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế tức là ‘đúng Pháp có sự hợp nhất.’ Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế.” 
 

76. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu cách đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đây là năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha: Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là 
cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha thứ nhất.  
 

77. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha thứ nhì.  

78. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều saṅghādisesa, nên thông báo phần còn lại 
bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha thứ ba.  
 

79. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pārājika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều saṅghādisesa, sau khi đọc tụng hai điều 
aniyata, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha thứ tư.  
 

80. (Đọc tụng) một cách chi tiết là cách thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là 
năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha.”  




