
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYE  
 

 
MILINDAPAÑHAPĀḶI 

 
& 
 

MILINDA VẤN ĐẠO

 



Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi        Meṇḍakapañhā 
 

6. AJĀNANTASSA PĀPAKARAṆE  
BAHU-APUÑÑAPAÑHO 

 
1. “Bhante nāgasena tumhe bhaṇatha: ‘Yo ajānanto 

pāṇātipātaṃ karoti so balavataraṃ apuññaṃ pasavatī ’ti. Puna ca 
bhagavatā vinayapaññattiyā evaṃ1 bhaṇitaṃ: ‘Anāpatti 
ajānantassā ’ti. Yadi bhante nāgasena ajānitvā pāṇātipātaṃ karonto 
balavataraṃ apuññaṃ pasavati, tena hi ‘anāpatti ajānantassā ’ti yaṃ 
vacanaṃ, taṃ micchā. Yadi anāpatti ajānantassa, tena hi ajānitvā 
pāṇātipātaṃ karonto balavataraṃ apuññaṃ pasavatī ’ti tampi vacanaṃ 
micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho duruttaro duratikkamo tavānuppatto. 
So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā: ‘Yo ajānanto pāṇātipātaṃ 
karoti, so balavataraṃ apuññaṃ pasavatī ’ti. Puna ca vinaya-
paññattiyā bhagavatā bhaṇitaṃ: ‘Anāpatti ajānantassā ’ti. Tattha pana2 
atthantaraṃ atthi. Katamettha atthantaraṃ?3 Atthi mahārāja āpatti 
saññāvimokkhā, atthi āpatti nosaññāvimokkhā, yāyaṃ mahārāja āpatti 
saññāvimokkhā, taṃ āpattiṃ ārabbha bhagavatā bhaṇitaṃ: ‘Anāpatti 
ajānantassā ’”ti.  
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena. Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Ajānantassa pāpakaraṇe  
bahu-apuññapañho chaṭṭho.  

 
***** 

 

                                                   
1 evaṃ - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
2 pana - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate.  
3 katamaṃ  atthantaraṃ - Ma, PTS. 
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6. CÂU HỎI VỀ VIỆC CÓ NHIỀU TỘI  
Ở HÀNH ĐỘNG ÁC CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT:  

 
1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Người nào giết hại 

mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trầm trọng 
hơn.’ Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã nói 
như vầy: ‘Người không biết thì không vi phạm tội.’ Thưa ngài 
Nāgasena, nếu người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trầm trọng hơn, như thế thì lời nói rằng: ‘Người không biết thì không vi 
phạm tội’ là sai trái. Nếu người không biết thì không vi phạm tội, như thế thì 
lời nói rằng: ‘Người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trầm trọng hơn’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, khó 
vượt trội, khó vượt qua, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Người 
nào giết hại mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội 
trầm trọng hơn.’ Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã 
nói như vầy: ‘Người không biết thì không vi phạm tội.’ Tuy nhiên, 
trường hợp ấy có sự khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt về ý nghĩa ở đây là thế 
nào? Tâu đại vương, có loại tội vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vi phạm 
không có sự nhận thức. Tâu đại vương, điều đã được đức Thế Tôn nói rằng: 
‘Người không biết thì không vi phạm tội’ có liên quan đến loại tội ấy, là 
loại tội vi phạm có sự nhận thức.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.”  
 

Câu hỏi về việc có nhiều tội  
ở hành động ác của người không biết là thứ sáu.  

 
***** 

 

 293




