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VINĪTAVATTHU  
 

UDDĀNAGĀTHĀ 
 

Rajakehi pañca akkhātā caturo attharaṇehi ca,  
andhakārena ce pañca pañcahāraṇakena cha.  

 

Niruttiyā pañca akkhātā vātehi apare duve,  
asambhinne kusāpāto jantaggena1 sahā dasa.  

 

Vighāsehi pañca akkhātā pañca ceva amūlakā 
dubbhikkhe kuramaṃsañca2 pūvasakkhalimodakā.  

 

Saparikkhārathavikaṃ3 bhisivaṃsā na nikkhame,4  
khādanīyañca vissāsaṃ sasaññāya pare duve.  

 

Satta nāvaharāmāti sattaceva avāharuṃ,  
saṅghassa avaharuṃ satta pupphehi apare duve.  

 

Tayo ca vuttavādino maṇi tīṇi atikkame,  
sūkarā ca migā macchā yānaṃ cāpi pavaṭṭhayī.  

 

Duve pesī duve dāru paṃsukūlaṃ duve dakā,  
anupubbavidhānena tadañño na paripūrayi.  

 

Sāvatthiyā caturo muṭṭhī dve vighāsā duve tiṇā,  
saṅghassa bhājayuṃ satta satta ceva asāmikā.5  

 

Dārudakaṃ6 mattikā dve tiṇāni saṅghassa satta avabhāsiseyyuṃ,7  
sassāmikaṃ na cāpi nīhareyya hareyya sassāmikaṃ tāvakālikaṃ.  

 

Campā rājagahe ceva vesāliyā ca ajjuko,  
bārāṇasī ca kosambī sāgalā daḷhikena cā ’ti.  

 
1. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rajakattharaṇaṃ 

gantvā rajakabhaṇḍikaṃ avahariṃsu. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi: ‘Bhagavatā 
sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannā 
’ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave 
āpannā pārājikan ”ti. (1) 
 

2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā 
mahagghaṃ dussaṃ passitvā theyyacittaṃ uppādesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi: ‘Kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? Bhagavato 
etamattaṃ ārocesi: ―pe― “Anāpatti bhikkhu cittuppāde ”ti. (2) 
 

3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā 
mahagghaṃ dussaṃ passitvā theyyacitto āmasi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (3) 
 
                                                   
1 jantāgharena - Syā.   3 thavikā - Ma.     
2 kūramaṃsañca - Syā;    4 nikkhama - Syā. 6 dārudakā - Syā. 
   kurumaṃsañ ca - PTS.   5 assāmikā - Ma. 7 avahāsiseyayaṃ - Sīmu. 
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 

Năm chuyện được thuật lại bởi những người thợ nhuộm, và bốn chuyện 
về những tấm vải choàng, năm chuyện về ban đêm, năm và sáu chuyện nữa 
liên quan đến việc mang vác.  

Năm chuyện được thuật lại về lối nói, hai chuyện khác về gió, ở (thi thể) 
chưa hoại, việc rút thăm cỏ kusa, với chuyện nhà tắm thứ mười.  

Năm chuyện được thuật lại về vật thú ăn thừa lại, và cũng năm chuyện 
liên quan đến việc vô căn cứ, lúc khó khăn vật thực, cơm, thịt, và bánh 
nướng, bánh ngọt, và thịt ngọt. 

Vật dụng, túi xách, tấm nệm, sào máng y, vị đã không đi ra, và vật nên 
được ăn do thân thiết, hai chuyện khác về lầm tưởng của mình. 

‘Chúng tôi không lấy trộm’ có bảy chuyện, và họ đã lấy trộm cũng bảy 
chuyện, họ đã lấy trộm của hội chúng bảy chuyện, hai chuyện khác về bông 
hoa. 

Và nhân danh người khác nói có ba chuyện, đem qua ba viên ngọc ma-ni, 
các con heo rừng, nai, và cá, và vị đã di chuyển luôn cả chiếc xe. 

Chim tha đi hai chuyện, hai chuyện về khúc gỗ, vải quăng bỏ, hai chuyện 
về nước, theo lần lượt, sự phân công, chuyện khác về việc ấy đã chưa làm cho 
đủ số. 

Bốn chuyện về nắm tay ở trong thành Sāvatthī, phần còn thừa hai 
chuyện, hai chuyện về cỏ, (trái cây) thuộc hội chúng, họ đã chia phần có bảy 
chuyện, và bảy chuyện nữa về không có chủ.  

Gỗ, nước, và đất sét, hai chuyện về cỏ, họ đã trộm vật thuộc hội chúng có 
bảy chuyện, và cũng không nên di chuyển vật có chủ nhân, chỉ tạm thời 
mang đi vật có chủ thì được.  

Ở Campā, và luôn cả Vương Xá, và vị Ajjuka ở thành Vesālī, chuyện 
Bārāṇasī, và ở Kosambī, và vị Daḷhika ở thành Sāgalā. 

 
1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy 

trộm gói đồ nhuộm. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức 
Thế Tôn quy định; phải chăng chúng ta đã phạm tội pārājika?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi 
đã phạm tội pārājika.” (1) 

 
2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 

tấm vải quý giá nên đã khởi lên tâm trộm cắp. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
“Phải chăng ta đã phạm tội pārājika?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vô tội trong việc sanh khởi tâm.” (2) 

 
3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 

tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
dukkaṭa.” (3) 
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4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā 
mahagghaṃ dussaṃ passitvā theyyacitto phandāpesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (4) 
 
 

5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rajakattharaṇaṃ gantvā 
mahagghaṃ dussaṃ passitvā theyyacitto ṭhānā cāvesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (5) 
 
 

6. Tena kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu mahagghaṃ 
uttarattharaṇaṃ passitvā theyyacittaṃ uppādesi. ―pe― theyyacitto āmasi. 
―pe― theyyacitto phandāpesi. ―pe― theyyacitto ṭhānā cāvesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (6-9) 
 
 

7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā bhaṇḍaṃ passitvā 
nimittaṃ akāsi ‘rattiṃ avaharissāmī ’ti. So taṃ maññamāno taṃ avahari. 
―pe― taṃ maññamāno aññaṃ avahari. ―pe― aññaṃ maññamāno taṃ 
avahari. ―pe― aññaṃ maññamāno aññaṃ avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (10-13) 
 
 

8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā bhaṇḍaṃ passitvā 
nimittaṃ akāsi ‘rattiṃ avaharissāmī ’ti. So taṃ1 maññamāno attano 
bhaṇḍaṃ avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (14)  
 
 

9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññassa bhaṇḍaṃ haranto 
sīse bhāraṃ theyyacitto āmasi. ―pe― theyyacitto phandāpesi. ―pe― 
theyyacitto khandhaṃ oropesi. ―pe― khandhe bhāraṃ theyyacitto āmasi. 
―pe― theyyacitto phandāpesi. ―pe― theyyacitto kaṭiṃ oropesi. ―pe― 
kaṭiyā bhāraṃ theyyacitto āmasi. ―pe― theyyacitto phandāpesi. ―pe― 
theyyacitto hatthena aggahesi. ―pe― hatthe bhāraṃ theyyacitto bhūmiyaṃ 
nikkhipi. ―pe― theyyacitto bhūmito aggahesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (15-25) 
 
 

10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ajjhokāse cīvaraṃ 
pattharitvā vihāraṃ pāvisi. Aññataro bhikkhu ‘māyidaṃ cīvaraṃ nassī ’ti 
paṭisāmesi. So nikkhamitvā taṃ bhikkhuṃ pucchi: “Āvuso mayhaṃ cīvaraṃ 
kena avahaṭan ”ti. So evamāha: “Mayā avahaṭan ”ti. So taṃ ādiyi. “Assamaṇo 
’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Niruttipatho ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti 
bhikkhu niruttipathe ”ti. (26) 

                                                   
1 aññaṃ - PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm 
tội thullaccaya.” (4) 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đến chỗ nhuộm y nhìn thấy 
tấm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (5) 
 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhìn thấy tấm vải 
choàng quý giá đã khởi lên tâm trộm cắp. ―nt― khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ 
vào. ―nt― khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. ―nt― khởi tâm trộm cắp 
rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (6-9) 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. ―nt― nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật khác. 
―nt― nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật ấy. ―nt― nhận ra vật khác rồi đã 
lấy trộm vật khác. ―nt― Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (10-13) 
 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy đồ vật vào ban ngày 
rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy nhận ra 
vật ấy rồi đã lấy trộm (nhầm) đồ vật của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
dukkaṭa.” (14) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc mang đồ vật của người 
khác, khởi tâm trộm cắp gói đồ ở trên đầu rồi đã sờ vào. ―(như trên)― khởi 
tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp rồi đã 
đưa xuống vai. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào gói đồ ở trên 
vai. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay động. ―(như trên)― 
khởi tâm trộm cắp rồi đã đưa xuống hông. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp 
gói đồ ở hông rồi đã sờ vào. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp rồi đã làm lay 
động. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp rồi đã cầm lấy bằng tay. ―(như 
trên)― khởi tâm trộm cắp gói đồ ở tay rồi đã đặt xuống đất ―(như trên)― 
khởi tâm trộm cắp rồi đã nhấc lên khỏi mặt đất. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (15-25) 
 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã căng y ở ngoài trời rồi đi vào trong 
trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng” nên đã đem 
cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại đức, y của tôi đã bị 
ai lấy trộm?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” Vị kia đã giữ vị ấy 
lại (nói rằng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con (đáp lại) thuận theo câu nói.” - “Này 
tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) thuận theo câu nói.” (26) 
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11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe cīvaraṃ nikkhipitvā 
―pe― pīṭhe nisīdanaṃ nikkhipitvā ―pe― heṭṭhāpīṭhe pattaṃ nikkhipitvā 
vihāraṃ pāvisi. Aññataro bhikkhu ‘māyaṃ patto nassī ’ti paṭisāmesi. So 
nikkhamitvā taṃ bhikkhuṃ pucchi: “Āvuso mayhaṃ patto kena avahaṭo ”ti? 
So evamāha: “Mayā avahaṭo ”ti. So taṃ ādiyi. “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu niruttipathe ”ti. (27-29) 
 
 

12. Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī vatiyā cīvaraṃ 
pattharitvā vihāraṃ pāvisi. Aññatarā bhikkhunī ‘māyidaṃ cīvaraṃ nassī ’ti 
pāṭisāmesi. Sā nikkhamitvā taṃ bhikkhuniṃ pucchi: “Ayye mayhaṃ cīvaraṃ 
kena avahaṭan ”ti? Sā evamāha: “Mayā avahaṭan ”ti. Sā taṃ ādiyi. “Assamaṇī 
’si tvan ”ti. Tassā kukkuccaṃ ahosi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Bhikkhu bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anāpatti bhikkhave niruttipathe 
”ti. (30) 
 
 

13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya 
ukkhittaṃ sāṭakaṃ passitvā ‘sāmikānaṃ dassāmī ’ti aggahesi. Sāmikā taṃ 
bhikkhuṃ codesuṃ: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Atheyyacitto ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti 
bhikkhu atheyyacittassā ”ti. (31) 
 
 

14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vātamaṇḍalikāya 
ukkhittaṃ veṭhanaṃ ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacitto aggahesi. Sāmikā 
taṃ bhikkhuṃ codesuṃ: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (32) 
 
 

15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu susānaṃ gantvā abhinne 
sarīre paṃsukūlaṃ aggahesi. Tasmiṃ ca sarīre peto adhivattho hoti. Atha 
kho so peto taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Mā bhante mayhaṃ sāṭakaṃ 
aggahesī ”ti. So bhikkhu anādiyanto agamāsi. Atha kho taṃ sarīraṃ 
uṭṭhahitvā tassa bhikkhuno piṭṭhito piṭṭhito anubandhi. Atha kho so bhikkhu 
vihāraṃ pavisitvā dvāraṃ thakesi. Atha kho taṃ sarīraṃ tattheva paripati.1 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa. Na ca 
bhikkhave abhinne sarīre paṃsukūlaṃ gahetabbaṃ. Yo gaṇheyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (33)  
 
 

16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa cīvare 
bhājiyamāne theyyacitto kusaṃ saṅkāmetvā cīvaraṃ aggahesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (34) 

                                                   
1 paripaṭi - katthaci.  
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11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để y ở trên ghế. ―(như trên)― đã 
để tấm lót ngồi ở trên ghế ―(như trên)― đã để bình bát ở dưới ghế rồi đi vào 
trong trú xá. Có vị tỳ khưu khác (nghĩ rằng): “Chớ để bình bát này bị hư 
hỏng” nên đã đem cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: - “Này đại 
đức, bình bát của tôi đã bị ai lấy trộm?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy 
trộm.” Vị kia đã giữ vị ấy lại (nói rằng): - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp lại) 
thuận theo câu nói.” (27-29) 

 
12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã căng y ở hàng rào rồi đi vào 

trong trú xá. Có vị tỳ khưu ni khác (nghĩ rằng): “Chớ để y này bị hư hỏng,” 
nên đã đem cất đi. Vị ni kia đi ra rồi đã hỏi vị tỳ khưu ni ấy rằng: - “Này ni sư, 
y của tôi đã bị ai lấy trộm?” Vị ni ấy đã nói như vầy: - “Đã bị tôi lấy trộm.” Vị 
ni kia đã giữ vị ni ấy lại (nói rằng): - “Cô không còn là nữ Sa-môn nữa.” Vị ni 
ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc (đáp 
lại) thuận theo câu nói.” (30) 

 
13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy tấm vải choàng bị 

cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ,” rồi đã 
nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi 
ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có tâm trộm cắp.” - “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (31) 

 
14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp cái khăn xếp đội 

đầu bị cuốn đi bởi cơn gió xoáy (nghĩ rằng): “(Phải hành động) trước khi 
những người chủ nhìn thấy,” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở trách 
vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (32) 

 
15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi vào nơi nghĩa địa đã nhặt 

lấy vải paṃsukūla ở thi thể chưa hoại. Và có ngạ quỷ trú trong thi thể ấy. Khi 
ấy, ngạ quỷ ấy đã nói với vị tỳ khưu điều này: - “Thưa ngài, xin chớ lấy đi tấm 
vải choàng của tôi.” Vị tỳ khưu ấy không chú ý đến nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
thi thể ấy đã đứng dậy và đi sát phía sau vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi vào trú xá và đóng cửa lại. Khi ấy, thi thể ấy đã té xuống ngay tại chỗ 
ấy.[*] Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika. Và này các tỳ khưu, không nên lấy vải paṃsukūla ở thi thể chưa 
hoại; vị nào lấy thì phạm tội dukkaṭa.” (33) 

 
16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc phân chia các y của hội 

chúng khởi tâm trộm cắp nên đã tráo thăm và đã lấy được y. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (34) 
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17. Tena kho pana samayena āyasmā ānando jantāghare aññatarassa 
bhikkhuno antaravāsakaṃ attano maññamāno nivāsesi. Atha kho so 
bhikkhu āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Kissa me tvaṃ āvuso ānanda, 
antaravāsakaṃ nivāsesī ”ti? “Sakasaññī ahaṃ āvuso ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.―pe― “Anāpatti bhikkhave sakasaññissā ”ti. (35) 

 
18. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū gijjhakūṭā pabbatā 

orohantā sīhavighāsaṃ passitvā pavāpetvā paribhuñjiṃsu. Tesaṃ 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave sīhavighāse ”ti. (36) 

 
19. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū gijjhakūṭā pabbatā 

orohantā vyagghavighāsaṃ passitvā ―pe― dīpivighāsaṃ passitvā ―pe― 
taracchavighāsaṃ passitvā ―pe― kokavighāsaṃ passitvā pacāpetvā 
paribhuñjiṃsu. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
tiracchānagatapariggahe ”ti. (37-40) 

 
20. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa odane 

bhājiyamāne ‘aparassa bhāgaṃ dehī ’ti amūlakaṃ aggahesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
sampajānamusāvāde pācittiyassā ”ti. (41) 

 
21. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa khādanīye1 

bhājiyamāne ―pe― saṅghassa pūve bhājiyamāne ―pe― saṅghassa 
ucchumhi bhājiyamāne ―pe― saṅghassa timbarūsake bhājiyamāne 
‘aparassa bhāgaṃ dehī ’ti amūlakaṃ aggahesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassā ”ti. 
(42-45) 

 
22. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe 

odanīyagharaṃ pavisitvā pattapūraṃ odanaṃ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (46) 

 
23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe sūnāgharaṃ2 

pavisitvā pattapūraṃ maṃsaṃ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (47) 

 
24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dubbhikkhe pūvagharaṃ 

pavisitvā pattapūraṃ pūvaṃ theyyacitto avahari. ―pe― pattapūrā 
sakkhaliyo theyyacitto avahari. ―pe― pattapūre modake theyyacitto avahari. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(48-50) 

                                                   
1 khādaniye - PTS.     2 sūnagharaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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17. Vào lúc bấy giờ, ở trong nhà tắm hơi đại đức Ānanda (lầm) tưởng y 
nội của vị tỳ khưu khác là của mình nên đã mặc vào. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đại đức Ānanda điều này: - “Này đại đức Ānanda, sao đại đức lại mặc 
y nội của tôi?” “Này đại đức, tôi tưởng là của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là của mình 
thì vô tội.” (35) 
 

18. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakūṭa đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của sư tử nên đã cho nấu chín rồi thọ 
dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, (trong 
trường hợp) phần thịt ăn còn thừa của sư tử thì vô tội.” (36) 
 

19. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc từ núi Gijjhakūṭā đi xuống 
đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài cọp ―nt― đã nhìn thấy phần thịt 
ăn còn thừa của loài beo ―nt― đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của loài 
linh cẩu ―nt― đã nhìn thấy phần thịt ăn còn thừa của chó sói nên đã cho nấu 
chín rồi thọ dụng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, (trong trường hợp) vật thuộc về loài thú thì vô tội.” (37-40) 
 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi cơm của hội chúng được 
phân chia (đã nói rằng): “Hãy trao cho tôi phần của vị khác” rồi đã lấy phần 
của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội pācittiya trong việc cố tình nói 
dối.”1 (41) 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi vật thực cứng của hội chúng 
được phân chia ―nt― trong khi bánh nướng của hội chúng được phân chia 
―nt― trong khi mía cây của hội chúng được phân chia ―nt― trong khi dưa 
của hội chúng được phân chia ―nt― (nói rằng): “Hãy trao cho tôi phần của 
vị khác” rồi đã lấy phần của vị không có hiện hữu. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội pācittiya 
trong việc cố tình nói dối.”1 (42-45) 
 

22. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán cơm đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần 
cơm đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pārājika.” (46) 
 

23. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán thịt đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm phần 
thịt đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (47) 
 

24. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực có vị tỳ khưu nọ 
sau khi đi vào cửa hàng bán bánh nướng đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
phần bánh nướng đầy bát. ―(như trên)― đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy 
trộm phần bánh ngọt đầy bát. ―(như trên)― đã khởi tâm trộm cắp và đã lấy 
trộm phần thịt ngọt đầy bát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (48-50) 

                                                   
1 Là tội pācittiya thứ nhất. 
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25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā parikkhāraṃ 
passitvā nimittaṃ ākāsi ‘rattiṃ avaharissāmī ’ti. So taṃ maññamāno taṃ 
avahari. ―pe― taṃ maññamāno aññaṃ avahari. ―pe― aññaṃ maññamāno 
taṃ avahari. ―pe― aññaṃ maññamāno aññaṃ avahari. ―pe― Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (51-
54) 
 

26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu divā parikkhāraṃ 
passitvā nimittaṃ akāsi ‘rattiṃ avaharissāmī ’ti. So taṃ1 maññāmāno attano 
parikkhāraṃ avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (55) 
 

27. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pīṭhe thavikaṃ2 passitvā 
‘ito gaṇhanto pārājiko bhavissāmī ’ti saha pīṭhakena saṅkāmetvā aggahesi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(56) 
 

28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa bhisiṃ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (57) 
 

29. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu cīvaravaṃse cīvaraṃ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (58) 
 

30. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāre cīvaraṃ 
avaharitvā ‘ito nikkhamanto pārājiko bhavissāmī ’ti vihārā na nikkhami. 
Bhikkhū bhagavato etamattaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Nikkhameyya3 vā so 
bhikkhave moghapuriso na vā nikkhameyya3 āpatti pārājikassā ”ti. (59) 
 

31. Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti, eko bhikkhu 
gāmaṃ piṇḍāya pāvisi. Dutiyo bhikkhu saṅghassa khādanīye bhājiyamāne 
sahāyakassa bhāgaṃ gahetvā tassa vissasanto paribhuñji. So jānitvā taṃ 
codesi: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Vissāsagāhī ahaṃ 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu vissāsagāhe ”ti. (60) 
 

32. Tena kho samayena sambahulā bhikkhū cīvarakammaṃ karonti. 
Saṅghassa khādanīye bhājiyamāne sabbesaṃ paṭiviṃsā āharitvā 
upanikkhittā honti. Aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno paṭiviṃsaṃ 
attano maññamāno paribhuñji. So jānitvā taṃ codesi: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Kiñcitto 
tvaṃ bhikkhū ’ti? “Sakasaññī4 ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
sakasaññissā5 ”ti. (61) 

                                                   
1 aññaṃ - PTS.      3 nikkhami - Ma. 
2 pīṭhe ṭhapitaṃ thavikaṃ - PTS. 4 sasaññī - PTS.  5 sasaññissā ti - PTS. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật ấy. ―(như trên)― Vị ấy nhận ra vật ấy rồi 
đã lấy trộm vật khác. ―(như trên)― Vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm 
vật ấy. ―(như trên)― Vị ấy nhận ra vật khác rồi đã lấy trộm vật khác. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (51-54) 
 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy vật dụng vào ban 
ngày rồi đã làm dấu hiệu (nghĩ rằng): “Ta sẽ lấy trộm vào ban đêm.” Vị ấy 
nhận ra vật ấy rồi đã lấy trộm vật dụng của chính mình. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
dukkaṭa.” (55) 
 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy túi xách ở trên ghế 
(nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội pārājika” nên đã di 
chuyển luôn cả cái ghế rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (56) 
 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm 
nệm của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (57) 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lấy trộm y ở 
sào máng y. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (58) 
 

30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi lấy trộm y ở trong trú xá 
(nghĩ rằng): “Khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm tội pārājika,” rồi đã không đi 
ra khỏi trú xá. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy dầu có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm tội 
pārājika.” (59) 
 

31. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, một vị đã đi vào làng để 
khất thực. Còn vị thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân 
phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vị ấy. 
Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con lấy do sự thân 
thiết.” - “Này tỳ khưu, trường hợp lấy do sự thân thiết thì vô tội.”[*] (60) 
 

32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng được phân chia, các phần chia của tất cả các vị đã được 
mang đến và để ở bên cạnh. Có vị tỳ khưu nọ (lầm) tưởng phần chia của vị tỳ 
khưu khác là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là của 
mình thì vô tội.” (61) 
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33. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū cīvarakammaṃ 
karonti. Saṅghassa khādanīye bhājiyamāne aññatarassa bhikkhuno pattena 
aññatarassa bhikkhuno paṭiviṃso āharitvā upanikkhitto hoti. Pattasāmiko 
bhikkhu attano maññamāno paribhuñji. So jānitvā taṃ codesi: “Assamaṇo 
’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Sakasaññī ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
sakasaññissā ”ti. (62) 
 
 

 
34. Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā bhaṇḍikaṃ 

ādāya agamaṃsu. Sāmikā te corake anubandhiṃsu. Corakā sāmike passitvā 
bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu. Bhikkhū paṃsukūlasaññino paṭiggāhāpetvā 
paribhuñjiṃsu. Sāmikā te bhikkhū codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Kiñcittā 
tumhe bhikkhave ”ti? “Paṃsukūlasaññino mayaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti 
bhikkhave paṃsukūlasaññissā ”ti. (63) 
 
 

 
35. Tena kho pana samayena jambucorakā ―pe― labujacorakā ―pe― 

panasacorakā ―pe― tālapakkacorakā ―pe― ucchucorakā ―pe― 
timbarūsakacorakā timbarūsake ocinitvā bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu. 
Sāmikā te corake anubandhiṃsu. Corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā 
palāyiṃsu. Bhikkhū paṃsukūlasaññino paṭiggāhāpetvā paribhuñjiṃsu. 
Sāmikā te bhikkhū codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissā ”ti. (64-69)  
 
 

 
36. Tena kho pana samayena ambacorakā ambaṃ pātetvā bhaṇḍikaṃ 

ādāya agamaṃsu. Sāmikā te corake anubandhiṃsu. Corakā sāmike passitvā 
bhaṇḍikaṃ pātetvā palāyiṃsu. Bhikkhū ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacittā 
paribhuñjiṃsu. Sāmikā te bhikkhū codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan 
”ti. (70) 
 
 

 
37. Tena kho pana samayena jambucorakā ―pe― labujacorakā ―pe― 

panasacorakā ―pe― tālapakkacorakā ―pe― ucchucorakā ―pe― 
timbarūsakacorakā timbarūsake ocinitvā bhaṇḍikaṃ ādāya agamaṃsu. 
Sāmikā te corake anubandhiṃsu. Corakā sāmike passitvā bhaṇḍikaṃ pātetvā 
palāyiṃsu. Bhikkhū ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacittā paribhuñjiṃsu. 
Sāmikā te bhikkhū codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan ”ti. (71-76)  
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33. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc may y. Khi vật thực 
cứng của hội chúng đang được phân chia, phần chia của vị tỳ khưu nọ được 
mang lại bằng bình bát của vị tỳ khưu khác và được để gần đó. Vị tỳ khưu chủ 
nhân của bình bát (lầm) tưởng là của mình nên đã thọ dụng. Vị kia biết được 
đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―nt― “Này tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là của mình thì vô tội.” (62) 

 
34. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 

(xoài) ra đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tẩu thoát. Các vị tỳ 
khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã bảo nhặt lấy rồi đã thọ dụng. Những 
người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, chúng con (lầm) tưởng là vật quăng bỏ.” - “Này các tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (63) 

 
35. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng ―nt― các kẻ trộm trái 

bánh mì ―nt― các kẻ trộm trái mít ―nt― các kẻ trộm trái chà là ―nt― các 
kẻ trộm mía ―nt― các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu tưởng rằng gói (dưa) ấy là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt 
lấy rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (64-69) 

 
36. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài rồi mang theo gói 

(xoài) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (xoài) rồi tẩu thoát. Các vị tỳ 
khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi những người chủ nhìn 
thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: 
- “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (70) 

 
37. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hồng ―nt― các kẻ trộm trái 

bánh mì ―nt― các kẻ trộm trái mít ―nt― các kẻ trộm trái chà là ―nt― các 
kẻ trộm mía ―nt― các kẻ trộm dưa sau khi gom các quả dưa lại rồi đã mang 
theo gói (dưa) và bỏ đi. Những người chủ đã đuổi theo các kẻ trộm ấy. Khi 
nhìn thấy những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói (dưa) rồi tẩu thoát. 
Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi những người 
chủ nhìn thấy” rồi đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (71-76) 
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38. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa ambaṃ 
theyyacitto avahari. ―pe― saṅghassa jambuṃ ―pe― saṅghassa labujaṃ 
―pe― saṅghassa panasaṃ ―pe― saṅghassa tālapakkaṃ ―pe― saṅghassa 
ucchuṃ ―pe― saṅghassa timbarūsakaṃ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (77-
83) 

 
39. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pupphārāmaṃ gantvā 

ocitaṃ pupphaṃ pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (84) 

 
40. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pupphārāmaṃ gantvā 

pupphāni ocinitvā pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (85) 

 
41. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto 

aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso tuyhaṃ upaṭṭhākakulaṃ vutto 
vajjemī ”ti. So gantvā ekaṃ sāṭakaṃ āharāpetvā attanā paribhuñji. So jānitvā 
taṃ codesi: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vajjemī ’ti vattabbo. Yo vadeyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti. (86) 

 
42. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchati. 

Aññataro bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso mayhaṃ 
upaṭṭhākakulaṃ vutto vajjehī ”ti. So gantvā yugasāṭakaṃ āharāpetvā ekaṃ 
attanā paribhuñji. Ekaṃ tassa bhikkhuno adāsi. So jānitvā taṃ codesi: 
“Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vajjehī ’ti vattabbo. Yo vadeyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (87) 

 
43. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gāmakaṃ gacchanto 

aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso tuyhaṃ upaṭṭhākakulaṃ vutto 
vajjemī ”ti. So ’pi evamāha: “Vutto vajjehī ”ti. So gantvā āḷhakaṃ sappiṃ, 
tulaṃ guḷaṃ, doṇaṃ, taṇḍulaṃ, āharāpetvā attanā paribhuñji. So jānitvā 
taṃ codesi: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa. Na ca bhikkhave ‘vutto vajjemī ’ti vattabbo, ‘na ca vutto 
vajjehī ’ti vattabbo. Yo vadeyya āpatti dukkaṭassā ”ti. (88) 

 
44. Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ ādāya 

aññatarena bhikkhunā saddhiṃ addhānamaggapaṭipanno hoti. Atha kho so 
puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā tassa bhikkhuno ajānantassa thavikāya 
maṇiṃ pakkhipitvā suṅkaṭṭhānaṃ atikkamitvā aggahesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā jānāmī ”ti. 
“Anāpatti bhikkhu ajānantassā ”ti. (89) 
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38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
xoài của hội chúng ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm trái táo 
hồng của hội chúng ... trái bánh mì của hội chúng ... trái mít của hội chúng ... 
trái chà là của hội chúng ... mía của hội chúng ... dưa của hội chúng. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” 
(77-83) 
 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm 
trộm cắp và đã lấy trộm bông hoa đã được hái trị giá năm māsaka. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (84) 
 

40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến vườn hoa đã hái các 
bông hoa, rồi khởi tâm trộm cắp, đã lấy trộm (hoa) trị giá năm māsaka. Vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (85) 
 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một tấm vải 
choàng và đã sử dụng cho bản thân. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: 
- “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, ngươi đã không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không 
nên nói rằng: ‘Nhân danh đại đức tôi sẽ nói;’ vị nào nói thì phạm tội 
dukkaṭa.” (86) 
 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ. Có vị tỳ khưu 
nọ đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, nhân danh tôi đại đức 
hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại hai 
tấm vải choàng rồi đã sử dụng cho bản thân một tấm và đã trao cho vị tỳ 
khưu kia một tấm. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi không 
phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không nên nói rằng: ‘Nhân 
danh tôi đại đức hãy nói;’ vị nào nói thì phạm tội dukkaṭa.” (87) 
 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, nhân danh đại đức tôi sẽ nói với 
gia đình hộ độ của đại đức.” Vị kia cũng đã nói như vầy: - “Nhân danh tôi đại 
đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi.” Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại 
một āḷhakaṃ bơ lỏng, một tulaṃ mật đường, và một doṇaṃ[*] gạo rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị kia biết được đã quở trách vị ấy rằng: - “Ngươi 
không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không nên nói 
rằng: ‘Nhân danh đại đức tôi sẽ nói,’ và không nên nói rằng: ‘Nhân danh 
tôi đại đức hãy nói;’ vị nào nói thì phạm tội dukkaṭa.” (88) 
 

44. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc ma-ni quý 
giá cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế 
người đàn ông ấy đã lén bỏ viên ngọc ma-ni vào trong túi xách của vị tỳ khưu 
ấy và sau khi qua khỏi trạm thuế đã lấy lại. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết.” - 
“Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (89) 
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45. Tena kho pana samayena aññataro puriso mahagghaṃ maṇiṃ ādāya 
aññatarena bhikkhunā saddhiṃ addhānamaggapaṭipanno hoti. Atha kho so 
puriso suṅkaṭṭhānaṃ passitvā gilānālayaṃ karitvā attano bhaṇḍikaṃ tassa 
bhikkhuno adāsi. Atha kho so puriso suṅkaṭṭhānaṃ atikkamitvā taṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Āhara me bhante bhaṇḍikaṃ. Nāhaṃ akallako ”ti. 
“Kissa pana tvaṃ āvuso evarūpaṃ akāsī ”ti? Atha kho so puriso tassa 
bhikkhuno etamatthaṃ ārocesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu ajānantassā ”ti. (90) 
 

46. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu satthena saddhiṃ 
addhānamaggapaṭipanno hoti. Aññataro puriso taṃ bhikkhuṃ āmisena 
upalāpetvā suṅkaṭṭhānaṃ passitvā mahagghaṃ maṇiṃ tassa bhikkhuno 
adāsi “Imaṃ bhante maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ atikkāmehī ”ti. Atha kho so 
bhikkhu taṃ maṇiṃ suṅkaṭṭhānaṃ atikkāmesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (91) 
 

47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pāse baddhaṃ1 sūkaraṃ 
kāruññena muñci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū 
”ti? “Kāruññādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
kāruññādhippāyassā ”ti. (92) 
 

48. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pāse baddhaṃ sūkaraṃ 
‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacitto muñci. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (93) 
 

49. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pāse baddhaṃ migaṃ 
kāruññena muñci. ―pe― pāse baddhaṃ migaṃ ‘pure sāmikā passantī ’ti 
theyyacitto muñci. ―pe― kumine baddhe macche kāruññena muñci. ―pe― 
kumine baddhe macche ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacitto muñci. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (94-
97) 
 

50. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu yāne bhaṇḍaṃ passitvā 
‘ito gaṇhanto pārājiko bhavissāmī ’ti atikkamitvā pavaṭṭetvā aggahesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (98) 
 

51. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ 
maṃsapesiṃ ‘sāmikānaṃ dassāmī ’ti aggahesi. Sāmikā taṃ bhikkhuṃ 
codesuṃ: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu atheyyacittassā ”ti. (99) 
 

52. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kulalena ukkhittaṃ 
maṃsapesiṃ ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacitto aggahesi. Sāmikā taṃ 
bhikkhuṃ codesuṃ: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (100) 

                                                   
1 khandhaṃ - Ma. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ mang viên ngọc ma-ni quý giá 
cùng đi đường xa với vị tỳ khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế người 
đàn ông ấy giả vờ bị bệnh rồi đã trao gói đồ của mình cho vị tỳ khưu ấy. Sau 
đó, khi đã qua khỏi trạm thuế người đàn ông ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Thưa ngài, xin hãy trao gói đồ cho tôi. Tôi không có bệnh.” - “Này đạo 
hữu, tại sao ngươi đã làm như thế?” Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho vị tỳ khưu ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
vị không biết thì vô tội.” (90) 
 

46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có 
người đàn ông nọ đã dùng vật chất mua chuộc vị tỳ khưu ấy, đến khi nhìn 
thấy trạm thuế đã trao cho vị tỳ khưu ấy viên ngọc ma-ni quý giá (nói rằng): - 
“Thưa ngài, hãy đem viên ngọc ma-ni này qua khỏi trạm thuế.” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã đem viên ngọc ma-ni ấy qua khỏi trạm thuế. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (91) 
 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con heo rừng bị 
mắc bẫy nên đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con vì lòng thương xót.” - “Này tỳ 
khưu, vị vì lòng thương xót thì vô tội.” (92) 
 

48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp con heo rừng bị 
mắc bẫy: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (93) 
 

49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ vì lòng thương xót con nai bị mắc 
bẫy nên đã gỡ ra. ―(như trên)― khởi tâm trộm cắp con nai bị mắc bẫy: 
“(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra ―(như 
trên)― vì lòng thương xót những con cá bị vướng vào rọ nên đã gỡ ra. ―(như 
trên)― khởi tâm trộm cắp những con cá bị vướng vào rọ: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (94-97) 
 

50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong 
chiếc xe (nghĩ rằng): “Trong khi lấy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội pārājika” 
nên đã đi vượt lên trên, xoay vần (gói đồ), rồi mới đoạt lấy. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (98) 
 

51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy miếng thịt bị chim ưng 
tha đi (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại những người chủ.” Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (99) 
 

52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tâm trộm cắp miếng thịt bị chim 
ưng tha đi: “(Phải hành động) trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt 
lấy. Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là 
Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (100) 
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53. Tena kho pana samayena manussā uḷumpaṃ bandhitvā aciravatiyā 
nadiyā osādenti.1 Bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu. 
Bhikkhū paṃsukūlasaññino uttāresuṃ. Sāmikā te bhikkhū codesuṃ: 
“Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhave paṃsukūlasaññissā ”ti. (101) 
 

54. Tena kho pana samayena manussā uḷumpaṃ bhandhitvā aciravatiyā 
nadiyā osādenti. Bandhane chinne kaṭṭhāni vippakiṇṇāni agamaṃsu. 
Bhikkhu ‘pure sāmikā passantī ’ti theyyacittā uttāresuṃ. Sāmikā te bhikkhū 
codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe”2 ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan ”ti. (102) 
 

55. Tena kho pana samayena aññataro gopālako rukkhe sāṭakaṃ 
ālaggetvā uccāraṃ agamāsi. Aññataro bhikkhu paṃsukūlasaññī aggahesi. 
Atha kho so gopālako taṃ bhikkhuṃ codesi: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu paṃsukūlasaññissā ”ti. (103) 
 

56. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ tarantassa 
rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti. So bhikkhu 
‘sāmikānaṃ dassāmī ’ti aggahesi. Sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ: 
“Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
atheyyacittassā ”ti. (104) 
 

57. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno nadiṃ tarantassa 
rajakānaṃ hatthato muttaṃ sāṭakaṃ pāde laggaṃ hoti. So bhikkhu ‘pure 
sāmikā passantī ’ti theyyacitto aggahesi. Sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ: 
“Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ 
bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (105)  
 

58. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sappikumbhiṃ passitvā 
thokaṃ thokaṃ3 paribhuñji. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (106) 
 

59. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā 
agamaṃsu: “Bhaṇḍaṃ avaharissamā ”ti. Eko bhaṇḍaṃ avahari. Te 
evamāhaṃsu: “Na mayaṃ pārājikā. Yo avahaṭo so pārājiko ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan 
”ti. (107) 
 

60. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū saṃvidahitvā bhaṇḍaṃ 
avaharitvā bhājesuṃ. Tehi bhājiyamāne ekamekassa paṭiviṃso na 
pañcamāsako pūri. Te evamāhaṃsu: “Na mayaṃ pārājikā ”ti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikan 
”ti. (108) 

                                                   
1 osārenti - Ma, Syā.   2 assamaṇattha - Ma, Syā. 3 thokathokaṃ - Ma. 
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53. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông Aciravatī. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã 
quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng là vật 
quăng bỏ thì vô tội.” (101) 
 

54. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc (các khúc gỗ) lại thành bè rồi thả 
xuôi dòng sông Aciravatī. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gỗ đã bị phân tán trôi 
đi. Các vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) trước khi các người 
chủ nhìn thấy” rồi đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị tỳ khưu 
ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (102) 
 

55. Vào lúc bấy giờ, có người chăn bò nọ đã treo tấm vải choàng trên cây 
rồi đi đại tiện. Có vị tỳ khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lấy. Khi ấy, 
người chăn bò ấy đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-
môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vị (lầm) 
tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (103) 
 

56. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã nhặt lên (nghĩ rằng): “Ta sẽ cho lại 
những người chủ.” Những người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ 
khưu, vị không có tâm trộm cắp thì vô tội.” (104) 
 

57. Vào lúc bấy giờ, trong lúc vị tỳ khưu nọ đang lội qua sông, có tấm vải 
choàng bị truột khỏi tay của những người thợ nhuộm (trôi đến) vướng vào 
bàn chân (của vị ấy). Vị tỳ khưu ấy khởi tâm trộm cắp: “(Phải hành động) 
trước khi các người chủ nhìn thấy” rồi đã nhặt lấy. Những người chủ đã quở 
trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (105) 
 

58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhìn thấy hũ bơ lỏng nên đã thọ 
dụng mỗi lần một chút ít. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.”[*] (106) 
 

59. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã cùng nhau phân công rồi ra đi 
(nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ lấy trộm đồ vật.” Một vị đã lấy trộm đồ vật. Các vị 
ấy đã nói như vầy: - “Chúng ta không phạm tội pārājika. Vị nào lấy trộm, vị 
ấy phạm tội pārājika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (107) 
 

60. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi 
đã lấy trộm đồ vật và chia phần. Trong khi được phân chia bởi các vị ấy, phần 
chia cho mỗi một vị không đủ năm māsaka. Các vị ấy đã nói như vầy: - 
“Chúng ta không phạm tội pārājika.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạm tội pārājika.” (108) 
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61. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ dubbhikkhe 
āpaṇikassa taṇḍulamuṭṭhiṃ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (109) 

 
62. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sāvatthiyaṃ dubbhikkhe 

āpaṇikassa muggamuṭṭhiṃ ―pe― māsamuṭṭhiṃ ―pe― tilamuṭṭhiṃ 
theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (110-112) 

 
63. Tena kho pana samayena sāvatthiyā andhavane corakā gāviṃ hantvā 

maṃsaṃ khāditvā sesakaṃ paṭisāmetvā agamaṃsu. Bhikkhū 
paṃsukūlasaññino paṭiggāhāpetvā1 paribhuñjiṃsu. Corakā te bhikkhū 
codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissā ”ti. (113) 

 
64. Tena kho pana samayena sāvatthiyā andhavane corakā sūkaraṃ 

hantvā maṃsaṃ khāditvā sesakaṃ paṭisāmetvā agamaṃsu. Bhikkhū 
paṃsukūlasaññino paṭiggāhāpetvā1 paribhuñjiṃsu. Corakā te bhikkhū 
codesuṃ: “Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave paṃsukūlasaññissā ”ti. (114) 

 
65. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā 

lūnaṃ2 tiṇaṃ pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (115) 

 
66. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tiṇakkhettaṃ gantvā 

tiṇaṃ lāyitvā3 pañcamāsagghanakaṃ theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (116) 

 
67. Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa ambaṃ 

bhājāpetvā paribhuñjiṃsu. Āvāsikā bhikkhū te bhikkhū codesuṃ: 
“Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Kiñcittā tumhe bhikkhave ”ti? “Paribhogatthā4 mayaṃ 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhave paribhogatthāyā ”ti. (117)  

 
68. Tena kho pana samayena āgantukā bhikkhū saṅghassa jambuṃ 

―pe― saṅghassa labujaṃ ―pe― saṅghassa panasaṃ ―pe― saṅghassa 
tālapakkaṃ ―pe― saṅghassa ucchuṃ ―pe― saṅghassa timbarūsakaṃ 
bhājāpetvā paribhuñjiṃsu. Āvāsikā bhikkhū te bhikkhū codesuṃ: 
“Assamaṇattha tumhe ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhave paribhogatthāyā ”ti. (118-123) 

                                                   
1 paṭiggahāpetvā - Ma, Syā, PTS.   3 lāvitvā - Sīmu. 
2 lūtaṃ - Ma; lutaṃ - Syā, PTS.   4 paribhogatthāya - Ma, Syā, PTS. 
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61. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm gạo của người 
chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (109) 
 

62. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp rồi đã lấy trộm một nắm đậu ―(như 
trên)― một nắm đậu tây ―(như trên)― một nắm hạt mè của người chủ tiệm. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (110-112) 
 

63. Vào lúc bấy giờ, trong rừng Andha ở thành Sāvatthī, các kẻ trộm đã 
giết con bò cái rồi ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa rồi đã ra đi. Các 
vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ dụng. Các 
kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là Sa-
môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, vị (lầm) tưởng 
là vật quăng bỏ thì vô tội.” (113) 
 

64. Vào lúc bấy giờ, trong khu rừng Andha ở thành Sāvatthī, các kẻ trộm 
sau khi giết con heo rừng, đã ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa, rồi đã 
đi. Các vị tỳ khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lấy rồi thọ 
dụng. Các kẻ trộm đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không 
phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, vị 
(lầm) tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội.” (114) 
 

65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ khởi tâm 
trộm cắp rồi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá năm māsaka. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (115) 
 

66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt 
cỏ, rồi khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm (c ỏ) trị giá năm māsaka. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” 
(116) 
 

67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần xoài của hội 
chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Các người không phải là Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, (khi ấy) các ngươi 
có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, chúng con có nhu cầu về thọ thực.” - “Này các tỳ 
khưu, (trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (117) 
 

68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đã bảo chia phần trái táo hồng 
của hội chúng ―(như trên)― trái bánh mì của hội chúng ―(như trên)― trái 
mít của hội chúng ―(như trên)― trái chà-là của hội chúng ―(như trên)― mía 
của hội chúng ―(như trên)― dưa của hội chúng rồi thọ dụng. Các tỳ khưu 
thường trú đã quở trách các vị tỳ khưu ấy rằng: - “Các người không phải là 
Sa-môn.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
(trường hợp) có nhu cầu về thọ thực thì vô tội.” (118-123)  
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69. Tena kho pana samayena ambapālakā bhikkhūnaṃ ambaphalaṃ 
denti. Bhikkhū ‘gopetuṃ ime issarā, nayime dātun ’ti kukkuccāyantā na 
patigaṇhanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
gopakassa dāne ”ti. (124) 

 
70. Tena kho pana samayena jambupālakā ―pe― labujapālakā ―pe― 

panasapālakā ―pe― tālapakkapālakā ―pe― ucchupālakā ―pe― 
timbarūsakapālakā bhikkhūnaṃ timbarūsake denti. Bhikkhū ‘gopetuṃ ime 
issarā, nayime dātun ’ti kukkuccāyantā na patigaṇhanti. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti bhikkhave gopakassa dāne ”ti. (125-
130) 

 
71. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa dāruṃ 

tāvakālikaṃ haritvā attano vihārassa kuḍḍaṃ upatthambhesi. Bhikkhū taṃ 
bhikkhuṃ codesuṃ: “Assamaṇo ’si tvan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. 
Bhagavato ekamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? 
“Tāvakāliko ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu tāvakālike ”ti. (131) 

 
72. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa udakaṃ 

theyyacitto avahari. ―pe― saṅghassa mattikaṃ theyyacitto avahari. ―pe― 
saṅghassa puñjakitaṃ tiṇaṃ1 theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (132-134) 

 
73. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa puñjakitaṃ 

tiṇaṃ1 theyyacitto jhāpesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (135) 

 
74. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa mañcaṃ 

theyyacitto avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (136)  

 
75. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu saṅghassa pīṭhaṃ ―pe― 

saṅghassa bhisiṃ ―pe― saṅghassa bimbohanaṃ2 ―pe― saṅghassa kavāṭaṃ 
―pe― saṅghassa alokasandhiṃ ―pe― saṅghassa gopānasiṃ theyyacitto 
avahari. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (137-142) 

 
76. Tena kho pana samayena bhikkhū aññatarassa upāsakassa 

vihāraparibhogaṃ senāsanaṃ aññatra paribhuñjanti. Atha kho so upāsako 
ujjhāyati khīyati vipāceti: “Kathaṃ hi nāma bhadantā aññatra paribhogaṃ 
aññatra paribhuñjissantī ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Na 
bhikkhave aññatra paribhogo aññatra paribhuñjitabbo, yo paribhuñjeyya 
āpatti dukkaṭassā ”ti. (143) 

 
                                                   
1 muñjakatiṇaṃ - Syā.       2 bibbohanaṃ - Ma. 
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69. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến 
các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Các người chủ bảo họ canh giữ các 
vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ nhận. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, trong việc bố thí 
của người giữ vườn thì không phạm tội.” (124) 
 

70. Vào lúc bấy giờ, những người canh giữ vườn táo hồng ―nt― những 
người canh giữ vườn cây bánh mì ―nt― những người canh giữ vườn mít 
―nt― những người canh giữ vườn cây chà-là ―nt― những người canh giữ 
vườn mía ―nt― những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đến 
các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Các người chủ bảo họ canh giữ 
các vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngần ngại rồi không thọ 
nhận. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc bố thí của người giữ vườn.” (125-130) 
 

71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của 
hội chúng để chống đỡ bức tường của trú xá thuộc về bản thân. Các tỳ khưu 
đã quở trách vị tỳ khưu ấy rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn. Vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì? - “Bạch Thế Tôn, con (lấy) có tính cách tạm 
thời. - “Này tỳ khưu, (trường hợp) có tính cách tạm thời thì vô tội.” (131) 
 

72. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
nước của hội chúng. ―nt― khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm đất sét của hội 
chúng. ―nt― khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm cỏ muñjakita của hội chúng. 
―nt― Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm 
tội pārājika.” (132-134) 
 

73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã đốt cháy cỏ 
muñjakita của hội chúng. ―(như trên)― Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (135) 
 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm 
giường của hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (136) 
 

75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lấy trộm ghế 
của hội chúng ―nt― nệm của hội chúng ―nt― gối của hội chúng ―nt― cánh 
cửa sổ của hội chúng ―nt― cánh cửa lá sách của hội chúng ―nt― đà gỗ của 
hội chúng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (137-142) 
 

76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các ngài lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này 
các tỳ khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác; 
vị nào sử dụng thì phạm tội dukkaṭa.” (143) 



Pārājikapāḷi                    Dutiyapārājikaṃ 
 

 
 

148

77. Tena kho pana samayena bhikkhū uposathaggampi sannisajjam ’pi 
harituṃ kukkuccāyantā chamāyaṃ nisīdanti. Gattāni ’pi cīvarāni ’pi 
paṃsukitāni honti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anujānāmi 
bhikkhave tāvakālikaṃ haritun ”ti. (144) 
 
 
 

78. Tena kho pana samayena campāyaṃ thullanandāya bhikkhuniyā 
antevāsikā1 bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā upaṭṭhakakulaṃ gantvā 
‘ayyā icchati tekaṭulayāguṃ pātun ’ti pacāpetvā haritvā attanā paribhuñji. Sā 
jānitvā taṃ codesi: “Assamaṇī ’si tvan ”ti. Tassā kukkuccaṃ ahosi. Atha kho 
sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ 
etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Anāpatti 
bhikkhave pārājikassa, āpatti sampajānamusāvāde pācittiyassā ”ti. (145) 
 
 
 

79. Tena kho pana samayena rājagahe thullanandāya bhikkhuniyā 
antevāsikā1 bhikkhunī thullanandāya bhikkhuniyā upaṭṭhākakulaṃ gantvā 
‘ayyā icchati madhugoḷakaṃ khāditun ’ti pacāpetvā haritvā attanā 
paribhuñji. Sā jānitvā taṃ codesi: “Assamaṇī ’si tvan ”ti. Tassā kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti sampajānamusāvāde 
pācittiyassā ”ti. (146) 
 
 
 

80. Tena kho pana samayena vesāliyaṃ āyasmato ajjukassa upaṭṭhākassa 
gahapatino dve dārakā honti putto ca bhāgineyyo ca. Atha kho so gahapati 
āyasmantaṃ ajjukaṃ etadavoca: “Imaṃ bhante okāsaṃ yo imesaṃ dvinnaṃ 
dārakānaṃ saddho hoti pasanno tassa ācikkheyyāsī ”ti.2 Tena kho pana 
samayena tassa gahapatino bhāgineyyo saddho hoti pasanno. Atha kho 
āyasmā ajjuko taṃ okāsaṃ tassa dārakassa ācikkhi. So tena sāpateyyena 
kuṭumbañca saṇṭhapesi, dānañca paṭṭhapesi. Atha kho tassa gahapatino 
putto āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Ko nu kho bhante ānanda pituno 
dāyajjo putto vā bhāgineyyo vā ”ti? “Putto kho āvuso pituno dāyajjo ”ti. 
“Ayaṃ ayyo ajjuko amhākaṃ sāpateyyaṃ amhākaṃ methunakassa ācikkhī 
”ti. “Assamaṇo āvuso āyasmā ajjuko ”ti. Atha kho ajjuko āyasmantaṃ 
ānandaṃ etadavoca: “Dehi me āvuso ānanda vinicchayan ”ti. Tena kho pana 
samayena āyasmā upāli āyasmato ajjukassa pakkho hoti. Atha kho āyasmā 
upāli āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca: “Yo nu kho āvuso ānanda sāmikena 
‘imaṃ okāsaṃ itthannāmassa ācikkhā ’ti3 vutto tassa ācikkhati, kiṃ so 
āpajjatī ”ti? “Na bhante kiñci āpajjati, antamaso dukkaṭamattampī ”ti. “Ayaṃ 
āvuso āyasmā ajjuko sāmikena ‘imaṃ okāsaṃ itthannāmassa ācikkhā ’ti 
vutto tassa ācikkhati,4 anāpatti āvuso āyasmato ajjukassā ”ti. (147) 

                                                   
1 antevāsinī - Ma, antevāsī - Syā, PTS.  3 ācikkheyyāsī ti - Ma;  
2 ācikkheyyāsīti. so kālamakāsi - Syā.    ācikkhāhī ti - Syā. 4 ācikkhi - Sīmu.  
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77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến nhà 
hành lễ Uposatha và phòng hội họp nên ngồi xuống ở nền nhà. Các thân 
mình và y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―nt― “Này các tỳ khưu, Ta cho phép lấy đi có tính cách tạm thời.” (144) 
 
 

78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campā vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandā đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullanandā (nói rằng): “Ni 
sư muốn uống cháo gồm ba thứ;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị ni Thullanandā biết được đã quở trách vị ni ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau 
đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội pārājika mà phạm tội 
pācittiya về việc cố tình nói dối.” (145) 
 
 

79. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni 
Thullanandā đã đi đến gia đình hộ độ tỳ khưu ni Thullanandā (nói rằng): “Ni 
sư muốn ăn mật viên;” sau khi bảo nấu, đã mang đi, rồi đã thọ dụng bởi 
chính bản thân. Vị ni Thullanandā biết được đã quở trách vị ni ấy rằng: - 
“Ngươi không phải là nữ Sa-môn.” Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này các tỳ khưu, vị ni ấy không phạm tội pārājika mà phạm tội 
pācittiya về việc cố tình nói dối.” (146) 
 
 

80. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesālī người gia chủ hộ độ đại đức Ajjuka có 
hai đứa trẻ trai: (một) là con trai và (đứa kia) là cháu trai. Khi ấy, người gia 
chủ ấy đã nói với đại đức Ajjuka điều này: - “Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai 
này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài nên thông báo cơ hội này cho đứa 
ấy.” Vào lúc bấy giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ấy thì có đức tin và mộ 
đạo. Khi ấy, đại đức Ajjuka đã thông báo cơ hội ấy cho đứa trẻ trai ấy. Với của 
cải ấy, người ấy đã bảo quản được tài sản và còn thể hiện việc bố thí nữa. Sau 
đó, người con trai của vị gia chủ ấy đã nói với đại đức Ānanda điều này: - 
“Thưa ngài Ānanda, ai thật sự là người thừa tự của người cha, là con trai hay 
là cháu trai?” - “Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người 
cha.” - “Thưa ngài, đại đức Ajjuka này đã bảo rằng của cải của chúng tôi là 
thuộc về người anh (em) họ của chúng tôi” - “Này đạo hữu, đại đức Ajjuka 
không phải là Sa-môn.” Sau đó, đại đức Ajjuka đã nói với đại đức Ānanda 
điều này: - “Này đại đức Ānanda, hãy cho tôi cuộc phân xử.” Vào lúc bấy giờ, 
đại đức Upāli là thuộc về phe của đại đức Ajjuka. Khi ấy, đại đức Upāli đã nói 
với đại đức Ānanda điều này: - “Này đại đức Ānanda, vị (tỳ khưu) được sở 
hữu chủ nói rằng: ‘Hãy thông báo cơ hội này cho người tên như vầy’ rồi đã 
thông báo cho người ấy (điều đã được dặn dò) thì vị (tỳ khưu) ấy phạm tội 
gì?” - “Thưa ngài, vị ấy không phạm bất cứ tội gì cho dù là tội dukkaṭa đi 
nữa.” - “Này đại đức, đại đức Ajjuka này được sở hữu chủ nói rằng: ‘Hãy 
thông báo cơ hội này cho người tên như vầy’ rồi đã thông báo cho người ấy 
(điều đã được dặn dò). Này đại đức, đại đức Ajjuka không phạm tội.” (147) 
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81. Tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ āyasmato pilindivacchassa 
upaṭṭhākakulaṃ corehi upaddutaṃ hoti. Dve ca dārakā nītā honti. Atha kho 
āyasmā pilindivaccho te dārake iddhiyā ānetvā pāsāde ṭhapesi. Manussā te 
dārake passitvā ‘ayyassāyaṃ pilindivacchassa iddhānubhāvo ’ti āyasmante 
pilindivacche abhippasīdiṃsu. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā pilindivaccho corehi nīte dārake ānessatī ”ti? 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti bhikkhave iddhimato1 
iddhivisaye ”ti. (146) 
 
 
 
 

82. Tena kho pana samayena dve bhikkhū sahāyakā honti paṇḍuko ca 
kapilo ca. Eko gāmake viharati eko kosombiyaṃ. Atha kho tassa bhikkhuno 
gāmakā kosambiṃ gacchantassa antarā magge nadiṃ tarantassa 
sūkarikānaṃ hatthato muttā medavaṭṭi pāde laggā hoti. So bhikkhu 
‘sāmikānaṃ dassāmī ’ti aggahesi. Sāmikā taṃ bhikkhuṃ codesuṃ: 
“Assamaṇo ’si tvan ”ti. Taṃ uttiṇṇaṃ aññatarā2 gopālikā passitvā etadavoca: 
“Ehi bhante methunaṃ dhammaṃ patisevā ”ti. So ‘pakatiyā pahaṃ 
assamaṇo ’ti3 tassā methunaṃ dhammaṃ patisevitvā kosambiṃ gantvā 
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti bhikkhave adinnādāne pārājikassa, āpatti 
methunadhammasamāyoge pārājikassā ”ti. (149) 
 
 
 
 

83. Tena kho pana samayena sāgalāyaṃ āyasmato daḷhikassa 
saddhivihāriko bhikkhu anabhiratiyā pīḷito āpaṇikassa veṭhanaṃ avaharitvā 
āyasmantaṃ daḷhikaṃ etadavoca: “Assamaṇo ahaṃ bhante vibbhamissāmī 
”ti. “Kiṃ tayā āvuso katan ”ti? So tamatthaṃ ārocesi.4 Āharāpetvā agghāpesi. 
Taṃ agghāpente na pañcamāsako agghi.5―pe― “Anāpatti āvuso pārājikassā 
”ti dhammakathaṃ akāsi. So bhikkhu abhiramī ”ti.6 (150) 
 

Dutiyapārājikaṃ samattaṃ. 
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1 iddhimassa - Ma; iddhimantassa - Syā, PTS.   6 abhiramatī ti - Ma. 
2 taṃ uttiṇṇaṃ gopālikā - Ma, PTS.   
3 assamaṇo ’smī ti - Sīmu.      
4 āpaṇikassa veṭhanaṃ gaṇhāmi bhante ti - Syā.     
5 taṃ agghāpentaṃ na pañcamāsake agghati - Ma, PTS; pañcamāsakaṃ agghati - Syā. 
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81. Vào lúc bấy giờ, ở thành Bārāṇasī gia đình hộ độ đại đức Pilindivaccha 
bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bắt đi. Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha bằng thần thông đã đưa hai đứa trẻ ấy về lại và để ở tòa nhà. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy (biết rằng): ‘Đây là năng lực thần 
thông của ngài Pilindivaccha!’ rồi đã đặt trọn niềm tin nơi đại đức 
Pilindivaccha. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao đại 
đức Pilindivaccha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc bắt đi?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong lãnh vực về 
thần thông vị có thần thông thì vô tội.” (146) 
 

82. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu là bạn bè, Paṇḍaka và Kapila. Một vị 
cư trú ở ngôi làng nhỏ, vị kia cư trú ở thành Kosambī. Khi ấy, trong lúc vị tỳ 
khưu ấy từ ngôi làng nhỏ đi đến thành Kosambī, ở giữa đường trong lúc lội 
qua con sông, có xâu thịt mỡ bị truột khỏi tay đám thợ săn heo rừng (trôi 
đến) vướng vào bàn chân (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Ta sẽ trao lại 
cho các người chủ” rồi đã nhặt lấy. Các người chủ đã quở trách vị tỳ khưu ấy 
rằng: - “Ngươi không phải là Sa-môn.” Có cô chăn bò nọ sau khi nhìn thấy vị 
ấy đi ngang qua đã nói điều này: - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện 
việc đôi lứa.” Vị ấy (nghĩ rằng): “Tự trong bản chất, ta không phải là Sa-môn 
nữa rồi!” nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ấy, sau đó đã đi đến thành 
Kosambī và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vị ấy không phạm tội 
pārājika trong việc trộm cắp, mà phạm tội pārājika trong chuyện gắn bó vào 
việc đôi lứa.” (149) 
 

83. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāgalā vị tỳ khưu đệ tử của đại đức Daḷhika bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lấy trộm khăn xếp đội đầu của người 
chủ tiệm rồi đã nói với đại đức Daḷhika điều này: - “Thưa ngài, tôi không phải 
là Sa-môn, tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, ngươi đã làm điều gì?” Vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy. Sau khi bảo đem lại (vật ấy) vị Daḷhika đã cho định giá. Trong 
khi được định giá, vật ấy có giá trị không đến năm māsaka. ―(như trên)― 
“Này đại đức, không phạm tội pārājika.” Rồi vị ấy đã thuyết Pháp. Vị tỳ khưu 
ấy đã trở nên hoan hỷ. (150) 
 

Dứt điều pārājika thứ nhì. 
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