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8. 4. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjanti abhuñjitukāmā viya. ―pe―  
 

“Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Sakkaccaṃ piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca asakkaccaṃ 
piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 4. 2.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
tahaṃ tahaṃ olokentā piṇḍapātaṃ bhuñjanti ākirantepi atikkamantepi na 
jānanti. ―pe―  
 

“Pattasaññī piṇḍapātaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Pattasaññinā piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ 
tahaṃ olokento piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 4. 3.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
tahaṃ tahaṃ omasitvā piṇḍapātaṃ bhuñjanti. ―pe―  
 

“Sapadānaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Sapadānaṃ piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca tahaṃ 
tahaṃ omasitvā piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, aññesaṃ dento 
omasati, aññabhājane1 ākiranto omasati, uttaribhaṅge, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

                                                   
1 aññassa bhājane - Ma, PTS. 
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8. 4. 1.  
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 thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ dụng đồ 
khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 
8. 4. 2.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết. ―(như trên)―  
 

“‘Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.”  
 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì. 
--ooOoo-- 

 
8. 4. 3.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
lựa chọn chỗ này chỗ kia rồi thọ dụng đồ khất thực. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự. Vị nào lựa chọn chỗ này chỗ 
kia khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị lựa chọn trong 
lúc bố thí đến những vị khác, vị lựa chọn trong lúc bỏ sang vật đựng khác, 
(khi lấy ra) các món đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 
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8. 4. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

piṇḍapātaṃ bhuñjantā sūpaññeva bahuṃ bhuñjanti. ―pe―  
 

“Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Sūpo nāma dve sūpo muggasūpo māsasūpo hatthahāriyo. 
Samasūpako piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaññeva 
bahuṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, rasarase 
ñātakānaṃ, pavāritānaṃ, attano dhanena, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 

8. 4. 5.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

thūpato1 omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjanti. ―pe―  
 

“Na thūpato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na thūpato omadditvā piṇḍapāto bhuñjitabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 
thūpato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, parittake sese ekato 
saṃkaḍḍhitvā omadditvā bhuñjati, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 

8. 4. 6.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

sūpampi byañjanampi odanena paṭicchādenti bhiyyokamyataṃ upādāya. 
―pe―  
 

“Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭicchādessāmi bhiyyo-
kamyataṃ upādāyā ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭiccādetabbo bhiyyokamyataṃ 
upādāya. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanena paṭicchādeti 
bhiyyokamyataṃ upādāya, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, sāmikā paṭicchādetvā denti, 
na bhiyyokamyataṃ, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo--  

                                                   
1 thūpakato - Ma evamuripi. 
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8. 4. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 

Sư, trong lúc thọ dụng đồ khất thực, thọ dụng quá nhiều xúp. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.”  
 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu māsa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương 
xứng. Vị nào thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

 

8. 4. 5.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. Vị nào vun 
lên thành đống rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 

8. 4. 6.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

dùng cơm che lấp xúp và thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được 
nhiều hơn’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều 
hơn. Vị nào dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, các thí chủ phủ kín lại rồi bố 
thí, không có ý muốn được nhiều hơn, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ sáu. 
--ooOoo-- 
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8. 4. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjanti. Manussā ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā sūpampi odanapi 
attano atthāya viññāpetvā bhuñjissanti? Kassa sampannaṃ na manāpaṃ, 
kassa sāduṃ na ruccatī ”ti?  
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū sūpampi 
odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjissantī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira 
tumhe bhikkhave, sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā bhuñjathā 
”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma 
tumhe moghapurisā sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjissatha? Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― 
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Na sūpaṃ vā odanaṃ vā attano atthāya viññāpetvā bhuñjissāmī ’ti 
sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

3. Tena kho pana samayena bhikkhū gilānā honti. Gilānapucchakā 
bhikkhū gilāne1 etadavocuṃ: “Kaccāvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyan ”ti? 
“Pubbe mayaṃ āvuso sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjāma, tena phāsu hoti. Idāni pana ‘bhagavatā paṭikkhittan ’ti 
kukkuccāyantā na viññāpema, tena no na phāsu hotī ”ti. Bhikkhū2 bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ 
pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave 
gilānena bhikkhunā sūpampi odanampi attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyo ”ti.  
 

                                                   
1 gilāne bhikkhū - Ma, Syā, PTS.       2 bhikkhū ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate.  
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8. 4. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại yêu cầu xúp 
và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?”  
 
 
 

2. 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 xúp và cơm vì nhu 
cầu của bản thân rồi thọ thực?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, 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 xúp và 
cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực 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:  
 
 
 

“‘Ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực’ 
là việc học tập nên được thực hành.”  
 
 
 

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

3. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các vị 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 xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, nhờ thế chúng tôi 
được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc 
ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị 
tỳ khưu 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 xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy:  
 
 
 

“‘Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực’ là việc học tập nên được thực hành.”  
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4. Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilānena attano atthāya viññāpetvā 
bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano 
atthāya viññāpetvā bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

5. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, ñātakānaṃ, 
pavāritānaṃ, aññassatthāya, attano dhanena, āpadāsu, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 4. 8.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokenti. ―pe―  
 
 

“Na ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ olokessāmīti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na ujjhāyasaññī paresaṃ patto oloketabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca 
ujjhānasaññī paresaṃ pattaṃ oloketi, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, ‘dassāmī ’ti vā ‘dāpessāmī ’ti 
vā oloketi, na ujjhānasaññissa, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
 

8. 4. 9.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

mahantaṃ kabaḷaṃ karonti. ―pe―  
 
 

“Nātimahantaṃ kabaḷaṃ karissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Nātimahanto kabaḷo kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca mahantaṃ 
kabaḷaṃ karoti, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, agilānassa, khajjake, 
phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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4. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực. Vị nào không bị bệnh mà yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân 
quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở 
hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 
 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 4. 8.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi’ là việc 
học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Vị nào 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho’ hoặc 
‘Ta sẽ bảo (người khác) cho’ rồi nhìn, vị không có ý định tìm lỗi, trong những 
lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 

 
 

8. 4. 9.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

làm vắt cơm lớn. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không làm vắt cơm quá lớn’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên làm vắt cơm quá lớn. Vị nào làm vắt cơm quá lớn do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 
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8. 4. 10.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

dīghaṃ ālopaṃ karonti. ―pe―  

 
“Parimaṇḍalaṃ ālopaṃ karissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Parimaṇḍalo ālopo kātabbo. Yo anādariyaṃ paṭicca dīghaṃ ālopaṃ 

karoti, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake, 

phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Sakkaccavaggo catuttho.  

 

--ooOoo-- 
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8. 4. 10.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

làm những nắm cơm dài rồi thọ thực. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ làm nắm cơm tròn đều’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Nên làm nắm cơm tròn đều. Vị nào làm nắm cơm dài do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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8. 5. 1.  
1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 

anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaranti. ―pe―  
 
 

“Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivaritabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Paṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 5. 2.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
bhuñjamānā sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipanti. ―pe―  
 
 

“Na bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipissāmī ’ti sikkhā 
karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na bhuñjamāno sabbo hattho mukhe pakkhitabbo. Yo anādariyaṃ 
paṭicca bhuñjamāno sabbaṃ hatthaṃ mukhe pakkhipati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Dutiyasikkhāpadaṃ. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 3.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sakabaḷena mukhena byāharanti. ―pe―  
 
 

“Na sakabaḷena mukhena byāharissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 
 

2. Na sakabaḷena mukhena byāharitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
sakabaḷena mukhena byāharati, āpatti dukkaṭassa.  
 
 

3. Anāpatti asañcicca, ―pe― ādikammikassā ”ti.  
 

Tatiyasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 
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8. 5. 1.  
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 há miệng 
ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. Vị nào há 
miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhất. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 2.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Trong lúc thọ thực, không nên đưa trọn bàn tay vào miệng. Vị nào đưa 
trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ nhì. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 3.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nói khi miệng có vắt cơm. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không nói khi miệng có vắt cơm’ là việc học tập nên được thực 
hành.”  
 

2. Không nên nói khi miệng có vắt cơm. Vị nào nói khi miệng có vắt cơm 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, ―(như trên)― vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ ba. 
--ooOoo-- 
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8. 5. 4.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

piṇḍukkhepakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

piṇḍukkhepakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake, 

phalāphale, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Catutthasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 5. 5.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

kabaḷāvacchedakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake,1 

phalāphale, uttaribhaṅge, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Pañcamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 5. 6.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
avagaṇḍakārakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na avagaṇḍakārakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na avagaṇḍakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā 

ubhato vā gaṇḍaṃ katvā bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, khajjake,1 

phalāphale, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Chaṭṭhasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo--  

                                                   
1 khajjake ti padaṃ Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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8. 5. 4.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục.[*] ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên 
tục’ là việc học tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục. 
Vị nào thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điều học thứ tư. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 5.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một.[*] ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một’ là việc học 
tập nên được thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một. Vị nào thọ 
thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ năm. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 6.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối làm phồng má (do cơm bị độn vào). ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Vị nào làm phồng má một 
bên hoặc hai bên rồi thọ thực thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điều học thứ sáu. 
--ooOoo-- 
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8. 5. 7.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

hatthaniddhunakaṃ1 bhuñjanti. ―pe―  
 

“Na hatthaniddhunakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na hatthaniddhunakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
hatthaniddhunakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassā, kacavaraṃ 
chaḍḍhento hatthaṃ niddhunāti,2 āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Sattamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 5. 8.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
sitthāvakārakaṃ bhuñjanti. ―pe―  
 

“Na sitthāvakārakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na sitthāvakārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
sitthāvakārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, kacavaraṃ 
chaḍḍhento sitthaṃ chaḍḍhayati,3 āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā 
”ti.  

Aṭṭhamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo-- 

 
8. 5. 9.  

1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
jivhānicchārakaṃ bhuñjanti. ―pe―  
 

“Na jivhānicchārakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  
 

2. Na jivhānicchārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 
jivhānicchārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  
 

3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 
ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Navamasikkhāpadaṃ.  
--ooOoo--  

                                                   
1 hatthaniddhūnakaṃ - Syā evamuparipi.    3 chaḍḍayati - Ma, Syā;  
2 niddhūnati - Syā; niddhunati - PTS.       chaḍḍiyyati - PTS. 
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8. 5. 7.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực có sự vung rảy bàn tay. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự vung rảy bàn tay’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Vị nào thọ thực có sự vung 
rảy bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị vung rảy bàn tay 
khi rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điều học thứ bảy. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 8.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. Vị nào thọ thực có sự làm rơi 
đổ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị làm cơm bị rơi 
rớt trong lúc rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điều học thứ tám. 
--ooOoo-- 

 
8. 5. 9.  

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự le lưỡi. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi’ là việc học tập nên được thực 
hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Vị nào thọ thực có sự le lưỡi do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ chín. 
--ooOoo-- 
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8. 5. 10.  
1. Sāvatthinidānaṃ: Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 

capucapukārakaṃ bhuñjanti. ―pe―  

 
“Na capucapukārakaṃ bhuñjissāmī ’ti sikkhā karaṇīyā ”ti.  

 
2. Na capucapukārakaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca 

capucapukārakaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.  

 
3. Anāpatti asañcicca, asatiyā, ajānantassa, gilānassa, āpadāsu, 

ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Dasamasikkhāpadaṃ.  
Kabaḷavaggo pañcamo.  

 

--ooOoo-- 
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8. 5. 10.  
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 

thọ thực có làm tiếng chép chép. ―(như trên)―  
 

“‘Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép’ là việc học tập nên được 
thực hành.”  
 

2. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. Vị nào thọ thực có làm 
tiếng chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa.  
 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 

 

--ooOoo-- 




