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7. 3. TATIYAPĀṬIDESANĪYA SIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ aññataraṃ 
kulaṃ ubhato pasannaṃ hoti saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati. Yaṃ 
tasmiṃ kule uppajjati purebhattaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā taṃ 
sabbaṃ bhikkhūnaṃ vissajjetvā appekadā anasitā acchanti. Manussā 
ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā na 
mattaṃ jānitvā paṭiggahessanti? Imesaṃ datvā appekadā anasitā acchantī 
”ti. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 
vipācentānaṃ. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave yaṃ taṃ kulaṃ1 
saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati, evarūpassa kulassa ñattidutiyena 
kammena sekhasammutiṃ dātuṃ. Evañca pana bhikkhave dātabbā. 
Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 
 

3. Suṇātu me bhante saṅgho. Itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati 
bhogena hāyati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa kulassa 
sekhasammutiṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati 
bhogena hāyati. Saṅgho itthannāmassa kulassa sekhasammutiṃ deti 
yassāyasmato khamati itthannāmassa kulassa sekhasammutiyā dānaṃ, so 
tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 

Dinnā saṅghena itthannāmassa kulassa sekhasammuti. Khamati 
saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

                                                   
1 yaṃ kulaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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7. 3. ĐIỀU HỌC PĀṬIDESANĪYA THỨ BA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sāvatthī có gia đình 
nọ cả hai (vợ chồng) đều mộ đạo, tăng trưởng về đức tin, và dứt bỏ về của cải. 
Ở trong gia đình ấy, khi có vật thực cứng hoặc vật thực mềm gì phát sanh 
trước bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực ấy đến các vị tỳ khưu, đôi lúc 
họ không còn gì (để ăn). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người 
này sau khi bố thí cho các vị này đôi lúc không còn gì (để ăn).” 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.  
 
 
 
 

2. 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, (trường hợp) gia đình nào 
tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải, ta cho phép ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đến gia đình có hiện trạng như thế bằng hành sự với 
lời thông báo đến lần thứ nhì. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực:  
 
 
 
 

3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như 
vầy) tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến 
gia đình tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
 

 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như vầy) 

tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải. Hội chúng ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đến gia đình tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý với 
việc ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
 

 
Sự công nhận là bậc hữu học đã được hội chúng ban cho đến gia đình 

tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 
 

 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
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“Yāni kho pana tāni sekhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu 
tathārūpesu sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena 
bhikkhunā: ‘Gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ 
pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī ’”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

4. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti. Manussā bhikkhū 
nimantetvā bhojenti. Tampi kho kulaṃ bhikkhū nimantesi. Bhikkhū 
kukkuccāyantā nādhivāsenti ‘paṭikkhittaṃ bhagavatā sekhasammatesu 
kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ 
bhuñjitun ’ti. Te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kinnu kho nāma amhākaṃ 
jīvitena yaṃ ayyā amhākaṃ na patigaṇhantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū 
tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

5. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave nimantitena 
sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yāni kho pana tāni sekhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu 
tathārūpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantito khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, 
paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā: ‘Gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ 
asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī ’”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tassa kulassa kulūpago 
hoti. Atha kho so bhikkhu pubbanhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaraṃ ādāya 
yena taṃ kulaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Tena 
kho pana samayena so bhikkhu gilāno hoti. Atha kho te manussā taṃ 
bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Bhuñjatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatā paṭikkhittaṃ animantitena sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ 
vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjitun ’ti 
kukkuccāyanto na paṭiggahesi. Nāsakkhi piṇḍāya carituṃ, chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ 
ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
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“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì 
vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 
ấy.’”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 

 
4. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các tỳ 

khưu rồi dâng vật thực. Gia đình ấy cũng đã thỉnh mời các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn.” Những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Có điều gì với cuộc sống của chúng tôi khiến các 
ngài đại đức không thọ lãnh của chúng tôi?” 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.  
 
 

5. 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, với vị đã được thỉnh mời ta 
cho phép tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình 
đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức 
như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư 
đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú 
nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 

6. Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu nọ là vị thường lui tới với gia đình ấy. Khi 
ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi 
đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu 
ấy bị bệnh. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa 
ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã 
cấm đoán vị không được thỉnh mời tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn,” 
trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh và đã không thể đi khất thực nên bữa 
ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi về tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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7. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā 
sekhasammatesu kulesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

 
“Yāni kho pana tāni sekhasammatāni kulāni, yo pana bhikkhu 

tathārūpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantito agilāno 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā 
bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena bhikkhunā: ‘Gārayhaṃ āvuso 
dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī ’”ti.  
 

 
8. Yāni kho pana tāni sekhasammatāni kulānī ’ti Sekhasammataṃ 

nāma kulaṃ yaṃ kulaṃ saddhāya vaḍḍhati bhogena hāyati, evarūpassa 
kusalassa ñattidutiyena kammena sekhasammuti dinnā hoti.  
 

 
Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 

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

 

 
Tathārūpesu sekhasammatesu kulesū ’ti evarūpesu sekha-

sammatesu kulesu.  
 

 
Animantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā animantito gharūpacāraṃ 

okkante nimantenti,1 eso animantito nāma.  
 

 
Nimantito nāma ajjatanāya vā svātanāya vā nimantito gharūpacāraṃ 

anokkante nimantenti, eso nimantito nāma.  
 

 
Agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ.  

 

 
Gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya carituṃ.  

 

                                                   
1 okkamante nimanteti - Ma, PTS, Sīmu 1; okkamante nimantenti - Syā.  
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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, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho phép 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được 
công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học 
theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận 
rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, 
cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’”  
 
 
 

8. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học: 
Gia đình đã được công nhận là bậc hữu học nghĩa là gia đình nào tăng trưởng 
về đức tin, dứt bỏ về của cải, và sự công nhận là bậc hữu học bằng hành sự 
với lời thông báo đến lần thứ nhì đã được ban cho gia đình có hiện trạng như 
thế. 
 
 

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. 
 
 

Ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế: ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như vậy. 
 
 

Không được thỉnh mời nghĩa là không được thỉnh mời vào ngày nay 
hoặc ngày mai, họ thỉnh mời khi (vị tỳ khưu) đi vào vùng phụ cận của ngôi 
nhà; việc này gọi là không được thỉnh mời. 
 
 

Được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời vào ngày nay hoặc ngày mai, 
họ thỉnh mời khi (vị tỳ khưu) không đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc 
này gọi là được thỉnh mời. 
 
 

Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 
 
 

Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 
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Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 
yāvajīvikaṃ ṭhapetvā, avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  
 

 
Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 

maṃsaṃ. Animantito agilāno khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ‘khādissāmi 
bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti 
pāṭidesanīyassa.  
 

 
Sekhasammate sekhasammatasaññī animantito agilāno khādanīyaṃ vā 

bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Sekhasammate vematiko animantito agilāno khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Sekhasammate asekhasammatasaññī animantito agilāno 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādati vā bhuñjati vā, 
āpatti pāṭidesanīyassa.  
 

 
Yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya patigaṇhāti, āpatti 

dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 

 
Asekhasammate sekhasammatasaññī, āpatti dukkaṭassa. Asekhasammate 

vematiko, āpatti dukkaṭassa. Asekhasammate asekhasammatasaññī, 
anāpatti.  
 

 
Anāpatti nimantitassa, gilānassa, nimantitassa vā gilānassa vā sesakaṃ 

bhuñjati, aññesaṃ bhikkhā tattha paññattā hoti, gharato nīharitvā denti, 
niccabhatte, pakkhike, uposathike, pāṭipadike, yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 
yāvajīvikaṃ ‘sati paccaye paribhuñjā ’ti deti, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  
 

Tatiyapāṭidesanīya sikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
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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, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị không được thỉnh mời, không bị bệnh (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pāṭidesanīya.  
 

Đã được công nhận là bậc hữu học, nhận biết đã được công nhận là bậc 
hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pāṭidesanīya. Đã 
được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghi, vị không được thỉnh mời, 
không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai 
hoặc ăn thì phạm tội pāṭidesanīya. Đã được công nhận là bậc hữu học, (lầm 
tưởng) chưa được công nhận là bậc hữu học, vị không được thỉnh mời, không 
bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn 
thì phạm tội pāṭidesanīya.  
 

Vị nhận 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 một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Chưa được công nhận là bậc hữu học, (lầm tưởng) đã được công nhận là 
bậc hữu học, phạm tội dukkaṭa. Chưa được công nhận là bậc hữu học, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Chưa được công nhận là bậc hữu học, nhận biết 
chưa được công nhận là bậc hữu học thì vô tội.  
 

Vị đã được thỉnh mời, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại của vị đã được 
thỉnh mời hoặc của vị bị bệnh, vật thực đã được sắp đặt tại nơi ấy là của 
những người (thí chủ) khác, (gia đình ấy) sau khi đem ra khỏi nhà rồi dâng, 
bữa ăn thường kỳ, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, 
vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, (người ấy) dâng 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 pāṭidesanīya thứ ba. 
 

--ooOoo-- 
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7. 4. CATUTTHAPĀṬIDESANĪYA SIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ 
nigrodhārāme. Tena kho pana samayena sākiyadāsakā avaruddhā honti. 
Sākiyāniyo icchanti āraññakesu senāsanesu bhattaṃ kātuṃ. Assosuṃ kho 
sākiyadāsakā: “Sākiyāniyo kira āraññakesu senāsanesu bhattaṃ kattukāmā 
”ti. Te magge pariyuṭṭhiṃsu. Sākiyāniyo paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ 
ādāya āraññakaṃ senāsanaṃ agamaṃsu. Sākiyadāsakā nikkhamitvā 
sākiyāniyo acchandiṃsu ca dūsesuṃ ca. Sākiyā nikkhamitvā te core 
sabhaṇḍe1 gahetvā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā 
ārāme core paṭivasante nārocessantī ”ti? Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ2 
sākiyānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ. ―pe― Atha kho te 
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 
 
 

2. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ 
sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa atthavase paṭicca saṅghasuṭṭhutāya ―pe― 
saddhammaṭṭhitiyā vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yāni kho pana tāni āraññākāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni 
sappaṭibhayāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu senāsanesu viharanto3 
pubbe appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme 
sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena 
bhikkhunā: ‘Gārayahaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ 
pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āraññakesu senāsanesu 
gilāno hoti. Manussā khādanīyaṃ bhojanīyaṃ ādāya āraññakaṃ senāsanaṃ 
agamaṃsu. Atha kho te manussā taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Bhuñjatha 
bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ āraññakesu 
senāsanesu khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādituṃ 
bhuñjitun ’ti kukkuccāyantā na paṭiggahesi. Nāsakkhi piṇḍāya carituṃ,4 
chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 saha bhaṇḍena - Ma, PTS. 
2 tesan ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
3 senāsanesu - Ma, PTS, viharanto iti padaṃ na dissate.   4 pavisituṃ - PTS. 
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7. 4. ĐIỀU HỌC PĀṬIDESANĪYA THỨ TƯ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các nô lệ của dòng 
Sakya nổi loạn. Các người nữ dòng Sakya muốn làm bữa trai phạn ở những 
chỗ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được rằng: “Nghe 
nói các người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú 
ngụ trong rừng.” Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya 
đã mang thực phẩm thượng hạng loại cứng loại mềm đi đến chỗ trú ngụ ở 
trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp bóc, và làm nhục các 
người nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bắt giữ bọn 
cướp cùng với các đồ đạc rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức không thông báo về bọn cướp đang ẩn náu trong tu viện?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. 
―(như trên)― Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

 
2. 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, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, ―(như trên)― nhằm sự tồn tại 
của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy:  
 
 

“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sống ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, rồi 
nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi 
đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin 
thú nhận tội ấy.’”  
 
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 

 
3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở những chỗ trú ngụ trong rừng bị 

bệnh. Dân chúng mang vật thực cứng vật thực mềm đi đến chỗ trú ngụ trong 
rừng. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, 
xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn,” trong lúc ngần ngại đã không nhận 
lãnh, và đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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4. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā 
āraññakesu senāsanesu1 khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā sahatthā 
paṭiggahetvā khādituṃ bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

 
“Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni 

sappaṭibhayāni, yo pana bhikkhu tathārūpesu senāsanesu viharanto pubbe 
appaṭisaṃviditaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā 
paṭiggahetvā agilāno khādeyya vā bhuñjeyya vā, paṭidesetabbaṃ tena 
bhikkhunā: ‘Gārayhaṃ āvuso dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ 
pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī ”ti.  
 

 
5. Yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanānī ’ti Āraññakaṃ 

nāma senāsanaṃ pañcadhanusatikaṃ pacchimaṃ.  
 

 
Sāsaṅkaṃ nāma ārāme vā2 ārāmūpacāre vā corānaṃ niviṭṭhokāso 

dissati, bhuttokāso dissati, ṭhitokāso dissati, nisinnokāso dissati, 
nipannokāso dissati.  
 

 
Sappaṭibhayaṃ nāma ārāme vā ārāmūpacāre vā corehi manussā hatā 

dissanti viluttā dissanti ākoṭitā dissanti.  
 

 
Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 

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

 

 
Tathārūpesu senāsanesū ’ti evarūpesu senāsanesu.  

 

 
Appaṭisaṃviditaṃ nāma pañcannaṃ paṭisaṃviditaṃ, etaṃ 

appaṭisaṃviditaṃ nāma. Ārāmaṃ ārāmūpacāraṃ ṭhapetvā paṭisaṃviditaṃ, 
etampi3 appaṭisaṃviditaṃ nāma.  
  

                                                   
1 pubbe appaṭisaṃviditaṃ - Ma.      
2 vā ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.  3 etaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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4. 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, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho 
phép sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy:  
 
 

“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sống ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, 
không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch 
chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải 
thú nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’”  
 
 

5. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng: Ở trong rừng 
nghĩa là chỗ trú ngụ cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung.1 
 
 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ cắm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 
 
 

Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy.  
 
 

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. 
 
 

Ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế: ở các chỗ trú ngụ có 
hình thức như vậy. 
 
 

Chưa được báo tin nghĩa là đã được báo tin đến năm hạng (người đồng 
đạo);2 điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin (ở các nơi khác) 
ngoại trừ tu viện hoặc vùng phụ cận tu viện; điều này gọi là chưa được báo 
tin.  

                                                   
1 Sách The Buddhist Monastic Code cho biết khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1 km. 
2 Năm hạng người đồng đạo là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni. 
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6. Paṭisaṃviditaṃ nāma yo koci itthī vā puriso vā ārāmaṃ 
ārāmūpacāraṃ agantvā āroceti: “Itthannāmassa kulassa1 bhante 
khādanīyaṃ vā abhojanīyaṃ vā āharissatī ”ti.2 Sace sāsaṅkaṃ hoti ‘sāsaṅkan 
’ti ācikkhitabbaṃ. Sace sappaṭibhayaṃ hoti ‘sappaṭibhayan ’ti 
ācikkhitabbaṃ. Sace ‘hotu bhante āhariyissatī ’ti bhaṇati, corā vattabbabā: 
“Manussā idhūpacaranti apasakkathā ”ti. Yāguyā paṭisaṃvidite tassa 
parivāro āharīyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Bhattena paṭisaṃvidite tassa 
parivāro āharīyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Khādanīyena paṭisaṃvidite 
tassa parivāro āharīyati, etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Kulena paṭisaṃvidite 
yo tasmiṃ kule manusso khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharati,3 etaṃ 
paṭisaṃviditaṃ nāma. Gāmena paṭisaṃvidite yo tasmiṃ gāme manusso 
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā āharati,3 etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma. Pūgena 
paṭisaṃvidite yo tasmiṃ pūge manusso khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
āharati,3 etaṃ paṭisaṃviditaṃ nāma.  

 
7. Khādanīyaṃ nāma pañcabhojanāni yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ 

yāvajīvikaṃ ṭhapetvā, avasesaṃ khādanīyaṃ nāma.  

 
Bhojanīyaṃ nāma pañcabhojanāni: odano kummāso sattu maccho 

maṃsaṃ.  

 
Ajjhārāmo nāma parikkhittassa ārāmassa anto ārāmo, aparikkhittassa 

upacāro.  

 
Agilāno nāma sakkoti piṇḍāya carituṃ.4  

 
Gilāno nāma na sakkoti piṇḍāya carituṃ.4  

 
Appaṭisaṃviditaṃ agilāno ‘khādissāmi bhuñjissāmī ’ti patigaṇhāti, āpatti 

dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.  

 
Appaṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 

ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Appaṭisaṃvidite vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā 
ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati vā, āpatti 
pāṭidesanīyassa. Appaṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī khādanīyaṃ vā 
bhojanīyaṃ vā ajjhārāme sahatthā paṭiggahetvā agilāno khādati vā bhuñjati 
vā, āpatti pāṭidesanīyassa.  
 

                                                   
1 kulassā ti padaṃ Ma, Syā, PTS na dissate.  3 ye ... manussā ... āharanti - Syā. 
2 āharissantī ti - Ma, PTS.    4 gantuṃ - Ma, PTS. 
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6. Đã được báo tin nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào đi 
đến tu viện và vùng phụ cận tu viện rồi thông báo rằng: “Thưa ngài, sẽ mang 
lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm của người tên (như vầy).” Nếu có sự 
nguy hiểm, nên nói rằng: “Có sự nguy hiểm.” Nếu có sự kinh hoàng, nên nói 
rằng: “Có sự kinh hoàng.” Nếu (người ấy) nói lại rằng: “Thưa ngài, hãy vậy đi. 
Sẽ được mang lại” thì nên nói với bọn trộm cướp rằng: “Dân chúng đi đến 
nơi đây, hãy lui ra.” Khi đã được báo tin liên quan đến cháo, vật phụ thuộc 
của cháo được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo 
tin liên quan đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại; điều này 
nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến vật thực cứng, vật 
phụ thuộc của vật thực cứng được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. Khi đã được báo tin liên quan đến gia đình, người nào trong gia đình ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến ngôi làng, người nào trong ngôi làng ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến phường hội, người nào trong phường hội 
ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo 
tin.  

 
7. 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, súp, bánh, cá, 

thịt.  

 
Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 

rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 

 
Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 

 
Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực.  

 
(Vật thực) chưa được báo tin, vị không bị bệnh (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta 

sẽ ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkaṭa. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội pāṭidesanīya.  

 
Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, sau khi tự tay nhận 

lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pāṭidesanīya. Khi chưa được báo tin, có sự 
hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong 
khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pāṭidesanīya. 
Khi chưa được báo tin, (lầm) tưởng là đã được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pāṭidesanīya.  
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Yamākālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ āhāratthāya patigaṇhāti, āpatti 
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa.  
 
 

Paṭisaṃvidite appaṭisaṃvitasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti paṭisaṃvidite, gilānassa, paṭisaṃvidite vā gilānassa vā sesakaṃ 
bhuñjati, bahārāme paṭiggahetvā anto ārāme paribhuñjati, tattha jātakaṃ 
mūlaṃ vā tacaṃ vā pattaṃ vā pupphaṃ vā phalaṃ vā paribhuñjati, 
yāmakālikaṃ sattāhakālikaṃ yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 
 

Catutthapāṭidesanīya sikkhāpadaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

TASSUDDĀNAṂ 
 
 Aññātikāya vosāsaṃ - sekha āraññakena ca,  
 pāṭidesanīyā cattāro - sambuddhena pakāsitā. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

Uddiṭṭhā kho āyasmanto cattāro pāṭidesanīyā dhammā. Tatthāyasmante 
pucchāmi, kacchittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 
 

Pāṭidesanīyā niṭṭhitā.1  
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 pāṭidesanīyakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ - Ma. 
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Vị nhận 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 một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkaṭa.  
 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkaṭa. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 
 

Khi đã được báo tin, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại trong trường hợp 
đã được báo tin hoặc của vị bị bệnh, vị thọ lãnh ở bên ngoài tu viện rồi thọ 
thực ở bên trong tu viện, vị thọ thực rễ cây hoặc vỏ cây hoặc lá cây hoặc bông 
hoa hoặc trái cây sanh trưởng tại nơi ấy, 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 pāṭidesanīya thứ tư. 
 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY:  
 

Với vị ni không phải là thân quyến, hướng dẫn sự phục vụ, (gia đình) bậc 
hữu học, và với vị ở trong rừng, là bốn điều pāṭidesanīya đã được giảng rõ 
bởi đấng Toàn Giác. 

--ooOoo-- 
 
 
 

Bạch chư đại đức, bốn điều pāṭidesanīya đã được đọc tụng xong. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 
 

Dứt các điều Pāṭidesanīya. 
 

--ooOoo-- 




