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6. 4. 5. PAṬHAMAPAVĀRAṆASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo 
bhikkhū nimantetvā bhojesi. Bhikkhū bhuttāvī pavāritā ñātikulāni gantvā 
ekacce bhuñjiṃsu, ekacce piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsu. Atha kho so 
brāhmaṇo paṭivissake etadavoca: “Bhikkhū mayā ayyā santappitā, etha 
tumhepi santappessāmī ”ti. Te evamāhaṃsu: “Kiṃ tvaṃ ayyo1 amhe 
santappessasi? Yepi tayā nimantitā, tepi amhākaṃ gharāni āgantvā ekacce 
bhuñjiṃsu, ekacce piṇḍapātaṃ adāya agamaṃsū ”ti. Atha kho so brāhmaṇo 
ujjhāyati khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā amhākaṃ ghare 
bhuñjitvā aññatra bhuñjissanti, na cāhaṃ paṭibalo yāvadatthaṃ dātun ”ti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tassa brāhmaṇassa ujjhāyantassa khīyantassa 
vipācentassa Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma bhikkhū bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjantī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 

“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
te bhikkhave moghapurisā bhuttāvī pavāritā aññatra bhuñjissanti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 ayya - Syā.  
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6. 4. 4. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ NGĂN (VẬT THỰC):  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến rồi một số vị đã thọ 
thực thêm, một số vị đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi. Sau đó, người Bà-la-
môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ khưu đã được 
tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” Những người ấy 
đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? 
Ngay cả những vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, 
một số đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi.” Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại đức 
sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?”  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi 
khác, có đúng không vậy?”  
 
 
 
 
 
 
 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã 
ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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3. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṇīte 
piṇḍapāte nīharanti. Gilānā na cittarūpaṃ bhuñjanti. Tāni bhikkhū 
chaḍḍenti. Assosi kho bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ kākoravasaddaṃ. 
Sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kinnu kho so ānanda uccāsaddo 
mahāsaddo kākoravasaddo ”ti? Atha kho āyasmā ānando bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi: “Bhuñjeyyuṃ panānanda bhikkhū gilānātirittan”ti? “Na 
bhuñjeyyuṃ bhagavā ”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
gilānassa ca agilānassa ca atirittaṃ bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave 
atirittaṃ kātabbaṃ ‘alametaṃ sabban ’ti. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito anatirittaṃ khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  

 
Bhūttāvī nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ 

antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti.  

 
Pavārito nāma asanaṃ paññāyati bhojanaṃ paññāyati hatthapāse ṭhito 

abhiharati paṭikkhepo paññāyati.  

 
Anatirittaṃ nāma akappiyakataṃ hoti, apaṭiggahitakataṃ hoti, 

anuccāritakataṃ hoti, ahatthapāse kataṃ hoti, abhuttāvinā kataṃ hoti, 
bhuttāvinā1 pavāritena āsanā vuṭṭhitena kataṃ hoti, ‘alametaṃ sabban ’ti 
avuttaṃ hoti, na gilānātirittaṃ hoti, etaṃ anatirittaṃ nāma. 

 
Atirittaṃ nāma kappiyakataṃ hoti, paṭiggahitakataṃ hoti, 

uccaritakataṃ hoti, hatthapāse kataṃ hoti, bhuttāvinā kataṃ hoti, 
bhuttāvinā pavāritena, āsanā avuṭṭhitena kataṃ hoti, ‘alametaṃ sabban ’ti 
vuttaṃ hoti, gilānātirittaṃ hoti, etaṃ atirittaṃ nāma.  

 
Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 

yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  

 
Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 

maṃsaṃ. “Khāsissāmī bhuñjissāmī ”ti paṭigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 
                                                   
1 bhuttāvinā ca - Ma. 
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3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho 
các tỳ khưu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Các tỳ khưu đổ bỏ 
các đồ ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con quạ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này 
Ānanda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ ấy là gì 
vậy?” Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ānanda, các tỳ khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, không thọ thực.” 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 thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và của vị không bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vầy: “Tất cả chừng này là 
đủ rồi.” Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì 
phạm tội pācittiya.”  
 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 
 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực) và sự khước từ được ghi nhận. 
 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện 
bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tất cả chừng 
này là đủ rồi,’ không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 
 

Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, 
việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, (việc dâng) 
đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, 
được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật thực dâng thêm) đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã nói: ‘Tất cả chừng này là đủ rồi,’ là thức ăn thừa 
của vị bị bệnh; vật này gọi là thức ăn thừa. 
 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.  
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Anatiritte anatirittasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā 
bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Anatiritte vematiko khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Anatiritte 
atirittasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khadati vā bhuñjati vā, āpatti 
pācittiyassa.  
 

 
Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya paṭigaṇhāti, āpatti 

dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Atiritte anatirittasaññī, āpatti dukkaṭassa. Atiritte vematiko, āpatti 

dukkaṭassa. Atiritte atirittasaññī, anāpatti.  
 

 
Anāpatti atirittaṃ kārāpetvā bhuñjati, ‘atirittaṃ kārāpetvā bhuñjissāmī 

’ti paṭigaṇhāti, aññassatthāya haranto gacchati, gilānassa sesakaṃ bhuñjati, 
yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhamapavāraṇa1sikkhāpadaṃ pañcamaṃ. 
 

--ooOoo-- 
 

6. 4. 6. DUTIYAPAVĀRAṆASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu 
janapadesu2 sāvatthiyaṃ addhānamaggapaṭipannā honti. Eko bhikkhu 
anācāraṃ ācarati. Dutiyo bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Mā āvuso 
evarūpaṃ akāsi. Netaṃ kappatī ”ti. So tasmiṃ upanandhi. Atha kho te 
bhikkhū sāvatthiyaṃ agamaṃsu.  
 
 

Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññatarassa pūgassa saṅgha-
bhattaṃ hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttāvī pavārito hoti. Upanaddho3 bhikkhu 
ñātikulaṃ gantvā piṇḍapātaṃ ādāya yena so bhikkhu tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā taṃ bhikkhu etadavoca: “Bhuñjāhi āvuso ”ti. “Alaṃ āvuso 
paripuṇṇomhī ”ti. “Sundaro āvuso piṇḍapāto bhuñjāhī ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tena bhikkhunā nippiḷiyamāno taṃ piṇḍapātaṃ bhuñji. Upanaddho 
bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Tvaṃ hi4 nāma āvuso maṃ vattabbaṃ 
maññasi. Yaṃ tvaṃ bhuttāvī pavārito anatirittaṃ bhojanaṃ bhuñjasī ”ti. 
“Nanu āvuso ācikkhitabban ”ti. “Nanu āvuso pucchitabban ”ti.  
 

                                                   
1 paṭhamapavāraṇā - Ma.     3 upanandho - PTS, Sīmu.  
2 janapade - Ma.       4 tvaṃpi - Ma. 
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Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, vị nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Không phải 
thức ăn thừa, có sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm thì phạm tội pācittiya. Không phải thức ăn thừa, (lầm) tưởng là thức ăn 
thừa, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pācittiya.  
 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

Thức ăn thừa, (lầm) tưởng không phải là thức ăn thừa, phạm tội dukkaṭa. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội.  
 

Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi thọ thực, sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh, vị mang theo vì nhu cầu 
của vị khác rồi đi, vị thọ thực phần còn thừa của vị bị bệnh, vị thọ dụng vật 
dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ,1 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất về việc ngăn (vật thực) là thứ năm. 
 

--ooOoo-- 
 

6. 4. 6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ NGĂN (VẬT THỰC):  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa 
đến thành Sāvatthī ở trong xứ Kosala. Một vị tỳ khưu hành xử sai nguyên tắc. 
Vị tỳ khưu thứ nhì đã nói với vị tỳ khưu kia điều này: - “Này đại đức, chớ làm 
như thế. Điều này không được phép.” Vị kia đã kết oan trái với vị ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthī.  
 

Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī có bữa trai phạn dâng đến hội chúng 
của phường hội nọ. Vị tỳ khưu thứ nhì thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm). Còn vị tỳ khưu kết oan trái sau khi đi đến nhà thân quyến đã 
cầm lấy đồ ăn rồi đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Tôi đã 
đầy.” - “Này đại đức, đồ ăn ngon lắm. Hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
trong lúc bị vị tỳ khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ ăn ấy. Vị tỳ khưu kết oan 
trái đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ 
rằng ta cần được nhắc nhở trong khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) lại thọ thực thức ăn không phải là đồ còn thừa.” - “Này đại 
đức, sao lại không chỉ bảo?” - “Này đại đức, sao lại không hỏi?”  

                                                   
1 Khi có cơn khát vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh 
khởi, vị thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh 
thì vô tội (VinA. iv, 831).  
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2. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi: Ye te bhikkhū 
appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhu 
bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ 
pavāressatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ 
pavāritaṃ anatirittena bhojanena abhihaṭṭhuṃ pavāresī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ 
moghapurisa bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena bhojanena 
abhihaṭṭhuṃ pavāressasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuṃ bhuttāviṃ pavāritaṃ anatirittena 
khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreyya: ‘Handa bhikkhu 
khāda vā bhuñja vā ’ti jānaṃ āsādanāpekkho bhuttasmiṃ pācittiyan ”ti.  
 
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

Bhikkhun ’ti aññaṃ bhikkhuṃ.  
 
 

Bhuttāvī nāma pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ bhojanaṃ 
antamaso kusaggenapi bhuttaṃ hoti.  
 
 

Pavārito nāma asanaṃ paññāyati bhojanaṃ paññāyati hatthapāse ṭhito 
abhiharati paṭikkhepo paññāyati.  
 
 

Anatirittaṃ nāma akappiyakataṃ hoti, apaṭiggahitakataṃ hoti, 
anuccārikatataṃ hoti, ahatthapāse kataṃ hoti, abhuttāvinā kataṃ hoti, 
bhuttāvinā pavāritena āsanā vuṭṭhitena kataṃ hoti, ‘alametaṃ sabban ’ti 
avuttaṃ hoti, gilānātirittaṃ hoti, etaṃ anatirittaṃ nāma.  
 
 

Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 
yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 
 

Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 
maṃsaṃ.  
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2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít 
ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao vị tỳ khưu lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?” ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ 
thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là 
đồ còn thừa vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Vị tỳ khưu nào có ý muốn bươi móc lỗi lầm trong khi biết rõ vị tỳ khưu 
đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) vẫn yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): 
‘Này tỳ khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi;’ khi vị kia đã ăn thì phạm tội 
pācittiya.”  
 
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 
 

Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 
 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực), và sự từ chối được ghi nhận. 
 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, được thực hiện bởi 
vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tất cả chừng này 
là đủ rồi,’ không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 
 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt.  
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Abhihaṭṭhuṃ pavāreyyā ’ti ‘yāvatakaṃ icchasi tāvatakaṃ gaṇhāhī ’ti.  
 

 
Jānāti nāma sāmaṃ vā jānāti, aññe vā tassa ārocenti, so vā āroceti.  

 

 
Asādanāpekkho ’ti ‘Iminā imaṃ codessāmi sāressāmi paṭicodessāmi 

paṭisāressāmi maṅku1 karissāmī ’ti āharati, āpatti dukkaṭassa. Tassa 
vacanena ‘khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa. Bhojanapariyosāne āpatti 
pācittiyassa.  
 

 
Pavārite pavāritasaññī anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā 

abhihaṭṭhuṃ pavāreti, āpatti pācittiyassa. Pavārite vematiko anatirittena 
khādanīyena vā bhojanīyena vā abhihaṭṭhuṃ pavāreti, āpatti dukkaṭassa. 
Pavārite appavāritasaññī anatirittena khādanīyena vā bhojanīyena vā 
abhihaṭṭhuṃ pavāreti, anāpatti.  
 

 
Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya abhiharati, āpatti 

dukkaṭassa. Tassa vacanena khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Appavārite pavāritasaññī, āpatti dukkaṭassa. Appavārite vematiko, āpatti 

dukkaṭassa. Appavārite appavāritaññi, anāpatti.  
 

 
Anāpatti atirittaṃ kārāpetvā deti, atirittaṃ kārāpetvā bhuñjāhī ’ti deti, 

aññassathāya haranto gacchāhī ’ti deti, gilānassa sasekaṃ deti, yāmakālikaṃ 
sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjāhī ’ti deti, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyapavāraṇasikkhāpadaṃ chaṭṭhaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 maṅkuṃ - Ma. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2          Phẩm Vật Thực - Điều Pācittiya 36 
 

 237

Yêu cầu nhận lãnh: (Nói rằng): ‘Đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng 
ấy.’ 
 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị kia thông báo. 
 

Có ý muốn bươi móc lỗi lầm: (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ quở trách, ta sẽ nhắc 
nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ.’ Vị 
mang lại thì phạm tội dukkaṭa. Với lời nói của vị ấy, (vị kia nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần (vị kia) nuốt 
xuống thì (vị ấy) phạm tội pācittiya.  
 

Về vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), nhận biết là đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội pācittiya. Về vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), có 
sự hoài nghi, vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không 
phải là thức ăn thừa thì phạm tội dukkaṭa. Về vị đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), (lầm) tưởng là chưa ngăn (vật thực dâng thêm), vị yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì vô tội.  
 

Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Với lời nói của vị ấy, (vị kia 
nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa. 
Mỗi lần (vị kia) nuốt xuống thì (vị ấy) phạm tội dukkaṭa.  
 

Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), (lầm) tưởng là đã ngăn (vật thực 
dâng thêm), phạm tội dukkaṭa. Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Về vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), nhận 
biết là chưa ngăn (vật thực dâng thêm) thì vô tội.  
 

Vị sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa rồi cho (nói rằng): ‘Hãy thọ thực;’ vị cho (nói rằng): ‘Hãy đi (và) 
mang theo vì nhu cầu của vị khác;’ vị cho phần còn thừa của vị bị bệnh; vị 
cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời (nói 
rằng): ‘Hãy thọ dụng khi có duyên cớ;’ vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 
 

Điều học thứ nhì về ngăn (vật thực) là thứ sáu. 
 

--ooOoo-- 
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6. 4. 7. VIKĀLABHOJANASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 
kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti. 
Sattarasavaggiyā bhikkhū giraggasamajjaṃ dassanāya agamaṃsu. Manussā 
sattarasavaggiye bhikkhū passitvā nahāpetvā vilimepatvā bhojetvā 
khādanīyaṃ adaṃsu. Sattarasavaggiyā bhikkhū khādanīyaṃ ādāya ārāmaṃ 
gantvā chabbaggiye bhikkhū etadavocuṃ: “Handāvuso1 khādanīyaṃ 
khādathā ”ti. “Kuto tumhehi āvuso khādanīyaṃ laddhan ”ti? Sattarasa-
vaggiyā bhikkhū chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Kimpana tumhe āvuso vikāle bhojanaṃ bhuñjathā ”ti? “Evamāvuso ”ti. 
Chabbaggiyā bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
sattarasavaggiyā bhikkhū vikāle bhojanaṃ bhuñjissantī ”ti?  
 
 
 

2. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Ye 
te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma sattarasavaggiyā bhikkhū vikāle bhojanaṃ bhuñjissantī ”ti? ―pe― 
“Saccaṃ kira tumhe bhikkhave vikāle bhojanaṃ bhuñjathā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā vikāle bhojanaṃ bhuñjissatha? Netaṃ moghapurisaṃ 
appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā 
bhuñjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 
Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  

 
Vikālo nāma majjhantike vītivatte yāva aruṇuggamanā.  

 
Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 

yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma  

 
Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni odano kummāso sattu macco 

maṃsaṃ. Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 

                                                   
1 gaṇhathāvuso - Ma, Syā, PTS, Sīmu. 
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6. 4. 7. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT THỰC SÁI GIỜ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị ấy 
tắm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, có đây, các vị hãy nhai vật 
thực cứng đi.” - “Này các đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ 
đâu vậy?” Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư. - “Này các đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời?”  
 
 

2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng 
vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như 
trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc 
sái thời thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  

 
Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

 
Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 

hôm sau).  

 
Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 

vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 

 
Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 

thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.  
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Vikāle vikālasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādanīyaṃ vā 
bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Vikāle vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ 
vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Vikāle kālasaññī khādanīyaṃ 
vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 
 

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 
 
 
 

Kāle vikālasaññī, āpatti dukkaṭassa. Kāle vematiko, āpatti dukkaṭassa. 
Kale kālasaññī, anāpatti.  
 
 
 
 

Anāpatti yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye 
paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Vikālabhojanasikkhāpadaṃ sattamaṃ.  
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 4. 8. SANNIDHIKĀRASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
aṇāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa 
upajjhāyo āyasmā bellaṭṭhisīso1 araññe viharati. So piṇḍāya caritvā2 
sukkhakuraṃ ārāmaṃ haritvā sukkhāpetvā nikkhipati. Yadā āhārena attho 
hoti tadā udakena temetvā temetvā paribhuñjati.3 Cirena gāmaṃ piṇḍāya 
pavisati.  
 
 

Bhikkhū āyamantaṃ bellaṭṭhisīsaṃ etadavocuṃ: “Kissa tvaṃ āvuso 
bellaṭṭhisīsa cirena4 gāmaṃ piṇḍāya pavisasī ”ti?  

                                                   
1 belaṭṭhasīso - Ma, PTS; velaṭṭhaisīso - Syā; belaṭṭhisīso - Sīmu. 
2 so piṇḍāya caritvā bahuṃ piṇḍapātaṃ labhitvā - Syā. 
3 bhuñjati - Ma, Syā, PTS.    4 kissa tvaṃ āvuso cirena - Ma, Syā, PTS. 
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Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Vào 
lúc sái thời, (lầm) tưởng là lúc đúng thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc 
vật thực mềm thì phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 
 
 

Vào lúc đúng thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc đúng thời, nhận biết là 
lúc đúng thời thì vô tội.  
 
 
 

Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 
 

Điều học về vật thực sái giờ là thứ bảy. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

6. 4. 8. ĐIỀU HỌC VỀ TÍCH TRỮ (VẬT THỰC):  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ānanda là đại 
đức Veḷaṭṭhasīsa cư ngụ ở trong rừng. Vị ấy sau khi đi khất thực đã đem về tu 
viện phần cơm không bị dính thức ăn rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có 
nhu cầu về thực phẩm vị ấy ngâm đi ngâm lại với nước rồi thọ dụng; năm ba 
bữa vị ấy mới đi vào làng để khất thực.  
 
 
 
 
 
 
 

Các tỳ khưu đã nói với đại đức Veḷaṭṭhasīsa điều này: - “Này đại đức, vì 
sao năm ba bữa đại đức mới đi vào làng để khất thực?”  
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2. Atha kho āyasmā bellaṭṭhisīso bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Kimpana tvaṃ āvuso sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjasī ”ti? “Evamāvuso 
”ti. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ 
hi nāma āyasmā bellaṭṭhisīso sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjissatī ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bellaṭṭhisīsa, sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjasī 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tvaṃ bellaṭṭhisīsa, sannidhikārakaṃ bhojanaṃ bhuñjissasi? Netaṃ 
bellaṭṭhisīsa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu sannidhikārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

Sannidhikārakaṃ nāma ajjapaṭiggahitaṃ aparajju.1  
 
 

Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 
yāvajīvikaṃ ṭhapetvā avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 
 

Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu macco 
maṃsaṃ. ‘Khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. 
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.  
 
 

Sannidhikārake sannidhikārakasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. Sannidhikārake vematiko 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa. 
Sannidhikārake asannidhikārakasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
khādati vā bhuñjati vā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Asannidhikārake sannidhikārakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asannidhi-
kārake vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asannidhikārake asannidhikārakasaññī, 
anāpatti.  
 

                                                   
1 aparajju khāditaṃ hoti - Ma, Syā, PTS.  
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2. Khi ấy, đại đức Veḷaṭṭhasīsa đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này 
đại đức, có phải đại đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” - “Này các đại 
đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Veḷaṭṭhasīsa lại thọ dụng vật thực đã 
được tích trữ?” ―(như trên)― “Này Veḷaṭṭhasīsa, nghe nói ngươi thọ dụng 
vật thực đã được tích trữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này Veḷaṭṭhasīsa, vì 
sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ vậy? Này Veḷaṭṭhasīsa, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được 
tích trữ thì phạm tội pācittiya.”  
 
 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 
 

Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kế tiếp.  
 

 
Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 

vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 
 
 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya. Vật đã được tích trữ, có 
sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pācittiya. Vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng không phải là vật đã được tích 
trữ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 
 

Không phải là vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng là vật đã được tích trữ, 
phạm tội dukkaṭa. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkaṭa. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là 
vật đã được tích trữ thì vô tội.  
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Anāpatti yāvakālikaṃ yāvakāle nidahitvā bhuñjati, yāmakālikaṃ yāme 
nidahitvā bhuñjati, sattāhakālikaṃ sattāhaṃ nidahitvā bhuñjati, yāvajīvikaṃ 
sati paccaye paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Sannidhikārakasikkhāpadaṃ aṭṭhamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 4. 9. PAṆĪTABHOJANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
aṇāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā paṇītabhojanāni 
attano atthāya viññāpetvā bhuñjissanti, kassa sampannaṃ na manāpaṃ 
kassa sādu1 na ruccatī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ 
ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū 
paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ 
kira tumhe bhikkhave paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjathā 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā, paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 
 

“Yāni kho tāni paṇītabhojanāni seyyathīdaṃ: sappi navanītaṃ telaṃ 
madhu phāṇitaṃ maccho maṃsaṃ khīraṃ dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarūpāni paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā bhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

                                                   
1 sāduṃ - Ma, Syā, PTS. 
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Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ rồi thọ dụng cho đến hết ngọ, vị cất giữ 
vật dùng đến hết đêm rồi thọ dụng trong đêm, vị cất giữ vật dùng trong bảy 
ngày rồi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về tích trữ (vật thực) là thứ tám. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 4. 9 ĐIỀU HỌC VẬT THỰC THƯỢNG HẠNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích 
thú?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng?” ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu 
cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 
 
 
 

“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào yêu cầu các 
loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
thì phạm tội pācittiya.”  
 
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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2. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti gilānapucchakā 
bhikkhū gilāne bhikkhū etadavocuṃ: “Kacci āvuso khamanīyaṃ kacci 
yāpanīyan ”ti? “Pubbe mayaṃ āvuso paṇītabhojanāni attano atthāya 
viññāpetvā bhuñjāma, tena no phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā 
paṭikkhittan ’ti kukkuccāyantā naviññāpema, tena no na phāsu hotī ”ti. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave gilānena bhikkhunā paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yāni kho tāni paṇītabhojanāni seyyathīdaṃ: sappi navanītaṃ telaṃ 
madhu phāṇitaṃ maccho maṃsaṃ khīraṃ dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarūpāni paṇītabhojanāni agilāno attato atthāya viññāpetvā bhuñjeyya 
pācittiyan ”ti.  
 
 

3. Yāni kho pana tāni paṇītabhojanānī ’ti Sappi nāma gosappi vā 
ajikāsappi vā māhisaṃ1 vā sappi, yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ sappi. 
Navanītaṃ nāma tesaññeva navanītaṃ. Telaṃ nāma tilatelaṃ 
sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍakatelaṃ vasātelaṃ. Madhu nāma 
makkhitā madhu. Phāṇitaṃ nāma ucchumhā nibbattaṃ. Maccho nāma 
odako2 vuccati. Maṃsaṃ nāma yesaṃ maṃsaṃ kappati tesaṃ maṃsaṃ. 
Khīraṃ nāma gokhīraṃ vā ajikākhīraṃ vā māhisaṃ vā khīraṃ, yesaṃ 
maṃsaṃ kappati tesaṃ khīraṃ. Dadhi nāma tesaññeva dadhi.  
 
 

Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 
 

Evarūpāni paṇītabhojanānī ’ti tathārūpāni paṇītabhojanāni.  
 
 

Agilāno nāma yassa vinā paṇītabhojanā3 phāsu hoti.  
 
 

Gilāno nāma yassa vinā paṇītabhojanā na phāsu hoti.  
 
 

Agilāno attano atthāya viññāpeti payoge4 dukkaṭaṃ. Paṭilābhena 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pācittiyassa.  

                                                   
1 mahiṃsasappi vā - Ma; mahisasappi vā - Syā.   3 paṇītabhojanāni - Ma, Syā, PTS. 
2 udakacaro - Syā, PTS.      4 payoge payoge - PTS.  
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi 
thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại chúng tôi đã không yêu cầu, vì thế 
không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 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 vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào không bị bệnh 
mà yêu cầu các loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản 
thân rồi thọ dụng thì phạm tội pācittiya.”  
 

3. Các loại vật thực thượng hạng: Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài 
bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các 
loài thú nào có thịt được phép (thọ thực).1 Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính 
các loài thú ấy. Dầu ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật 
ong, dầu cây eraṇḍa, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 
Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển 
trong nước được đề cập đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt 
được phép (thọ dụng). Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi 
từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có 
thịt được phép (thọ dụng). Sữa đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy.  
 

Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Các loại vật thực thượng hạng như thế: các loại vật thực thượng 
hạng có hình thức như thế. 
 

Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại 
vật thực thượng hạng. 
 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực 
thượng hạng. 
 

Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkaṭa. (Nghĩ rằng): ‘Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pācittiya.  

                                                   
1 Thịt của mười loài thú vị tỳ khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Mahāvagga – 
Đại Phẩm  gồm có: thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt 
beo, thịt gấu, thịt chó sói (TTPV tập 05, chương VI, trang 37-40).  



Pācittiyapāḷi - Bhikkhuvibhaṅgo        Bhojanavaggo - Pāc. 6. 4. 10. 
 

 248

Agilāno agilānasaññī paṇītabhojanāni attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno vematiko paṇītabhojanāni attano 
atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti pācittiyassa. Agilāno gilānasaññī 
paṇītabhojanāni attato atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti pācittiyassa.  
 
 
 

Gilāno agilānasaññī, āpatti dukkaṭassa. Gilāno vematiko, āpatti 
dukkaṭassa. Gilāno gilānasaññī, anāpatti.  
 
 
 

Anāpatti gilānassa gilāno hutvā viññāpetvā agilāno bhuñjati, gilānassa 
sesakaṃ bhuñjati, ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Paṇītabhojanasikkhāpadaṃ navamaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 4. 10. DANTAPONASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
sabbapaṃsukūliko susāne viharati. So manussehi dīyamānaṃ na icchati 
paṭiggahetuṃ susānepi rukkhamūlepi ummārepi ayyavosāṭikatāni1 sāmaṃ 
gahetvā paribhuñjati.2 Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhu amhākaṃ ayyavosāṭikatāni sāmaṃ gahetvā paribhuñjissati.3 
Theroyaṃ bhikkhu vaṭharo4 manussamaṃsaṃ maññe khādatī ”ti? Assosuṃ 
kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhikkhu adinnaṃ mukhadvāra āhāraṃ 
āharissasī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ 
āhāraṃ āharasī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ 
āharissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhāreyya 
pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

                                                   
1 ayyavosāṭitakāni - Ma, Syā, PT S.    3 bhuñjissati - Syā, PT S. 
2 bhuñjati - Syā, PT S.      4 vadharo - Syā, PTS.  
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pācittiya. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pācittiya. Không bị bệnh, 
(lầm) tưởng là bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pācittiya.  
 
 

Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội.  
 
 

Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị thọ 
dụng phần còn lại của vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vật thực thượng hạng là thứ chín. 
 

--ooOoo-- 
 
 

6. 4. 10. ĐIỀU HỌC VỀ TĂM XỈA RĂNG:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở nghĩa địa là vị 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. Vị ấy khi được dân chúng bố thí lại 
không muốn thọ lãnh. Vị ấy tự mình nhặt lấy các vật cúng vong ở trong nghĩa 
địa, ở gốc cây, ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao vị tỳ khưu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng vong 
của chúng tôi rồi thọ dụng? Vị tỳ khưu này cứng cáp vạm vỡ, chúng tôi nghĩ 
là có ăn thịt người?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại đưa thức ăn chưa được bố 
thí vào miệng?” ―(như trên)― “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn 
chưa được bố thí vào miệng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

 
“Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng thì phạm tội 

pācittiya.”  
 

 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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2. Tena kho pana samayena bhikkhū udakadantapone1 kukkuccāyanti. 
Bhagavato etamatthaṃ etadavocuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave adinnaṃ udakadantaponaṃ sāmaṃ gahetvā paribhuñjituṃ. 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhāreyya aññatra 
udakadattaponā pācittiyan ”ti.  
 

3. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

Bhikkhū ’ti ―pe― ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū’ ti.  
 

Adinnaṃ nāma apaṭiggahitakaṃ vuccati.  
 

Dinnaṃ nāma kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena vā dente 
hatthapāye ṭhito kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā patigaṇhāti, etaṃ dinnaṃ 
nāma.  
 

Āhāre nāma udakadantaponaṃ ṭhapetvā yaṃ kiñci ajjhoharaṇīyaṃ eso 
āhāro nāma.  
 

Aññatra udakadantaponā ’ti ṭhapetvā udakadantaponaṃ ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pācittiyassa.  
 

Apaṭiggahitake apaṭiggahitakasaññī adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ 
āharati2 aññatra udakadantaponā, āpatti pācittiyassa. Apaṭiggahitake 
vematiko adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āharati aññatra udakadantaponā, 
āpatti pācittiyassa. Apaṭiggahitake paṭiggahitakasaññī adinnaṃ 
mukhadvāraṃ āhāraṃ āharati aññatra udakadantaponā, āpatti pācittiyassa.  
 

Paṭiggahitake apaṭiggahitakasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭiggahitake 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭiggahitake paṭiggahitakasaññī, anāpatti. 
 

Anāpatti udakadantapone, cattāri mahāvikaṭāni2 sati paccaye asati 
kappiyakārake sāmaṃ gahetvā paribhuñjati, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Dantaponasikkhāpadaṃ dasamaṃ.  
Bhojanavaggo catuttho.  

--ooOoo-- 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

 Piṇḍo gaṇaṃ paraṃ pūvaṃ dve ca vuttā pavāraṇā, 
 vikāle sannidhī khīraṃ dantaponena te dasā ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 udakadantapone - Syā, PTS.   2 āhāreti - Ma.       3 mahāvikatāni - Ma, Syā, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại về nước và tăm xỉa răng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 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 tự mình cầm lấy nước và tăm xỉa răng rồi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng ngoại trừ 
nước và tăm xỉa răng thì phạm tội pācittiya.”  

 
3. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  

 

Tỳ khưu: ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Chưa được bố thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến.  
 

Đã được bố thí nghĩa là trong khi cho (vật thí) bằng thân, hoặc bằng vật 
dính liền với thân, hoặc bằng cách buông ra, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 
mét 25), vị nhận lãnh bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân; điều 
này gọi là đã được bố thí. 
 

Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xỉa răng, bất cứ vật gì được nuốt 
vào vật ấy gọi là thức ăn. 
 

Ngoại trừ nước và tăm xỉa răng: trừ ra nước và tăm xỉa răng. Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi cầm lấy thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi lần nuốt 
xuống thì phạm tội pācittiya.  
 

Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bố thí vào miệng thì phạm tội pācittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pācittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. Chưa được thọ 
lãnh, (lầm) tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pācittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng.  
 

Đã được thọ lãnh, (lầm) tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội dukkaṭa. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Đã được thọ lãnh, 
nhận biết là đã được thọ lãnh thì vô tội.  
 

Trường hợp nước và tăm xỉa răng, vị tự mình nhặt lấy rồi thọ dụng bốn 
loại vật dơ có tính quan trọng[*] khi có duyên cớ và không có người làm cho 
đúng phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về tăm xỉa răng là thứ mười. 
Phẩm Vật Thực là thứ tư. 

--ooOoo-- 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Vật thực (ở phước xá), vật thực chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, bánh 
ngọt, và hai chuyện ngăn (vật thực) đã được đề cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, ấy là mười điều.  
 

--ooOoo-- 




