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2. PĀRĀJIKAKAṆḌO 
 

(Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesaṃ āgacchanti)1 
 
 

2. 1. PAṬHAMAPĀRĀJIKAṂ 
 

1. Tena kho pana samayena vesāliyā avidūre kalandagāmo nāma hoti.2 
Tattha sudinno nāma kalandaputto3 seṭṭhiputto hoti. Atha kho sudinno 
kalandaputto sambahulehi sahāyakehi saddhiṃ vesāliṃ agamāsi kenacideva 
karaṇīyena. Tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto 
dhammaṃ desento nisinno hoti.  
 

2. Addasā kho sudinno kalandaputto bhagavantaṃ mahatiyā parisāya 
parivutaṃ dhammaṃ desentaṃ nisinnaṃ. Disvānassa etadahosi: 
“Yannūnāhampi dhammaṃ suṇeyyan ”ti. Atha kho sudinno kalandaputto 
yena sā parisā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā ekamantaṃ nisīdi. 
Ekamantaṃ nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi: “Yathā 
yathā kho ahaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ 
agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ 
brahmacariyaṃ carituṃ. Yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni 
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyan ”ti.  
 
 

3. Atha kho sā parisā bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā 
samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 

4. Atha kho sudinno kalandaputto aciravuṭṭhitāya parisāya yena bhagavā 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho sudinno kalandaputto bhagavantaṃ 
etadavoca: “Yathā yathā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ 
ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Icchāmahaṃ 
bhante kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajituṃ. Pabbājetu maṃ bhagavā ”ti.  
 

“Anuññāto ’si pana tvaṃ sudinna mātāpitūhi agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāyā ”ti?  
 

“Na kho ahaṃ bhante anuññāto mātāpitūhi agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāyā ”ti.  

                                                   
1 pāṭho’yaṃ potthakesu na dissate.       3 kalandakaputto - PTS. 
2 kalandagāmo nāma atthi - Ma; kalandagāmo hoti - Syā; kalandakagāmo nāma hoti - PTS. 
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2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA: 
 

(Ở đây, bốn điều Pārājika này được đưa ra đọc tụng) 
 
 

2. 1. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT: 
 
1. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Vesālī có ngôi làng tên là Kalanda. Ở 

nơi ấy, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ấy, 
Sudinna Kalandaputta đã đi đến Vesālī cùng với nhiều người bạn vì công việc 
cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp.  
 

2. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi 
hội chúng đông đảo đang ngồi thuyết giảng Giáo Pháp. Sau khi nhìn thấy, 
anh ta đã khởi ý điều này:1 “Hay là ta cũng nên nghe Pháp?” Khi ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gần hội chúng ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý điều này: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này 
không phải là dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm 
hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo 
sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà?”  
 

3. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi.  
 

4. Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudinna 
Kalandaputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sudinna 
Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch Ngài, theo như con 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là 
việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một 
cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch 
Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.”  
 

- “Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà 
xuất gia sống không nhà chưa?” 
 

- “Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà.” 

                                                   
1 Dịch sát từ sẽ là: “Sau khi nhìn thấy, điều này đã khởi đến anh ta: ...” 
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“Na kho sudinna tathāgatā ananuññātaṃ mātāpitūhi puttaṃ pabbājentī 
”ti.  
 

“So’haṃ bhante tathā karissāmi, yathā maṃ mātāpitaro anujānissanti 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  

 
 

5. Atha kho sudinno kalandaputto vesāliyaṃ taṃ karaṇīyaṃ tīretvā yena 
kalandagāmo, yena mātāpitaro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā mātāpitaro 
etadavoca: “Amma, tāta, yathā yathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ 
ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Icchāmahaṃ 
kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajituṃ. Anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Evaṃ 
vutte sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ 
etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si tāta sudinna, amhākaṃ ekaputtako piyo manāpo 
sukhedhito sukhaparibhaṭo.1 Na tvaṃ tāta sudinna, kiñci dukkhassa jānāsi. 
Maraṇena ’pi mayaṃ te akāmakā vinā bhavissāma. Kiṃ pana mayaṃ taṃ 
jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  

 
 
 
 

6. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho sudinno kalandaputto mātāpitaro 
etadavoca: “Amma, tāta, yathā yathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
ājānāmi, nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ 
ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Icchāmahaṃ 
kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajituṃ. Anujānātha maṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. 
Tatiyampi kho sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ 
kalandaputtaṃ etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si tāta sudinna, amhākaṃ 
ekaputtako piyo manāpo sukhedhito sukhaparibhaṭo. Na tvaṃ tāta sudinna, 
kiñci dukkhassa jānāsi. Maraṇena ’pi mayaṃ te akāmakā vinā bhavissāma. 
Kiṃ pana mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāyā ”ti?  

 
 
 
 

7. Atha kho sudinno kalandaputto ‘na maṃ mātāpitaro anujānanti 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ’ti tattheva anantarahitāya bhūmiyā nipajji 
“Idheva me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā vā ”ti. Atha kho sudinno 
kalandaputto ekampi bhattaṃ na bhuñji. Dve ’pi bhattāni na bhuñji. Tīṇi ’pi 
bhattāni na bhuñji. Cattāri ’pi bhattāni na bhuñji. Pañca ’pi bhattāni na 
bhuñji. Cha ’pi bhattāni na bhuñji. Satta ’pi bhattāni na bhuñji.  

                                                   
1 parihato - katthaci.  
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- “Này Sudinna, các đức Như Lai không (làm lễ) xuất gia cho người con 
trai chưa được mẹ và cha cho phép.” 
 

- “Bạch Ngài, bằng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà thì con đây sẽ làm theo cách ấy.”  
 
 

5. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesālī, Sudinna 
Kalandaputta đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói 
với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đối với người 
đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như thế, mẹ và 
cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - 
“Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và 
cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được?” 
 
 
 

6. Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta 
đã nói với mẹ và cha điều này: - “Mẹ và cha à, theo như con hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Hãy cho 
phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Đến lần thứ ba, mẹ và cha 
của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này 
Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, 
được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna 
thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và 
cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn 
sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được?” 
 
 
 

7. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Mẹ và cha không cho phép 
ta về việc rời nhà xuất gia sống không nhà!” rồi đã nằm xuống ngay tại chỗ 
ấy, ở trên nền đất không có trải lót (nói rằng): - “Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra 
cái chết ngay tại nơi đây, hoặc là sự xuất gia.” Sau đó, Sudinna Kalandaputta 
đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, đã không ăn ba bữa, đã không ăn 
bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn sáu bữa, đã không ăn bảy bữa. 
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8. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ 
kalandaputtaṃ etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si tāta sudinna, amhākaṃ 
ekaputtako piyo manāpo sukhedhito sukhaparibhaṭo. Na tvaṃ tāta sudinna, 
kiñci dukkhassa jānāsi. Maraṇena ’pi mayaṃ te akāmakā vinā bhavissāma. 
Kiṃ pana mayaṃ taṃ jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāya. Uṭṭhehi tāta sudinna, bhuñja ca piva ca paricārehi ca. Bhuñjanto 
pivanto paricārento kāme paribhuñjanto puññāni karonto abhiramassu. Na 
taṃ mayaṃ anujānāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Evaṃ vutte 
sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtassa mātāpitaro sudinnaṃ kalandaputtaṃ 
etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si tāta sudinna, amhākaṃ ekaputtako piyo manāpo 
sukhedhito sukhaparibhaṭo. Na tvaṃ tāta sudinna, kiñci dukkhassa jānāsi. 
Maraṇena ’pi mayaṃ te akāmakā vinā bhavissāma. Kiṃ pana mayaṃ taṃ 
jīvantaṃ anujānissāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya. Uṭṭhehi tāta 
sudinna, bhuñja ca piva ca paricārehi ca. Bhuñjanto pivanto paricārento 
kāme paribhuñjanto puññāni karonto abhiramassu. Na taṃ mayaṃ 
anujānāma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Tatiyampi kho sudinno 
kalandaputto tuṇhī ahosi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno 

kalandaputto tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā sudinnaṃ kalandaputtaṃ 
etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si samma sudinna mātāpitunnaṃ ekaputtako piyo 
manāpo sukhedhito sukhaparibhaṭo. Na tvaṃ samma sudinna, kiñci 
dukkhassa jānāsi. Maraṇena ’pi te mātāpitaro akāmakā vinā bhavissanti. 
Kiṃ pana taṃ jīvantaṃ anujānissanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya. 
Uṭṭhehi samma sudinna, bhuñja ca piva ca paricārehi ca. Bhuñjanto pivanto 
paricārento kāme paribhuñjanto puññāni karonto abhiramassu. Na taṃ 
mātāpitaro anujānissanti agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Evaṃ vutte 
sudinno kalandaputto tuṇhī ahosi. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho 
sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā sudinnaṃ kalandaputtaṃ 
etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si samma sudinna ―pe― Tatiyampi kho sudinno 
kalandaputto tuṇhī ahosi.  
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8. Khi ấy, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, 
yêu dấu, quý mến của mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được 
chăm sóc cẩn thận. Này Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về 
khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy 
đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, 
trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều 
phước thiện, con có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép con về 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được nói như vậy, Sudinna 
Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: 
- “Này Sudinna thương, con chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna thương, con không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con 
đang còn sống mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống 
không nhà được? Này Sudinna thương, con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, 
và hãy chơi đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi 
thọ hưởng các dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thể thỏa thích, 
chớ mẹ và cha không cho phép con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” 
Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp 
Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều 
này: - “Này Sudinna mến, bạn chính là con trai một, yêu dấu, quý mến của 
mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cẩn thận. Này 
Sudinna mến, bạn không biết bất cứ điều gì về khổ đau. Chỉ có sự chết thì mẹ 
và cha đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc bạn đang 
còn sống mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà 
được? Này Sudinna mến, bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uống, và hãy chơi 
đùa. Trong khi ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng 
các dục, trong khi làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và 
cha không cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ―(như 
trên)― Đến lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói 
với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này Sudinna thương, bạn chính là 
―(như trên)― Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 
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10. Atha kho sudinnassa kalandaputtassa sahāyakā yena sudinnassa 
kalandaputtassa mātāpitaro tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā sudinnassa 
kalandaputtassa mātāpitaro etadavocuṃ: “Amma, tāta,1 eso sudinno 
anantarahitāya bhūmiyā nipanno ‘idheva me maraṇaṃ bhavissati pabbajjā 
vā ’ti. Sace tumhe sudinnaṃ nānujānissatha agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāya, tattheva maraṇaṃ āgamissati. Sace pana tumhe sudinnaṃ 
anujānissatha agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya, pabbajitampi naṃ 
dakkhissatha. Sace sudinno nābhiramissati agārasmā anagāriyaṃ 
pabbajjāya, kā tassa aññā gati bhavissati? Idheva paccāgamissati. 
Anujānātha sudinnaṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. “Anujānāma, 
tātā, sudinnaṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti. Atha kho sudinnassa 
kalandaputtassa sahāyakā yena sudinno kalandaputto tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā sudinnaṃ kalandaputtaṃ etadavocuṃ: “Uṭṭhehi samma 
sudinna, anuññāto ’si mātāpitūhi agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ”ti.  

 
 
 
 
 

11. Atha kho sudinno kalandaputto ‘anuññāto ’mhi kira mātāpitūhi 
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyā ’ti haṭṭho udaggo pāṇinā gattāni 
paripuñchanto uṭṭhāsi. Atha kho sudinno kalandaputto katipāhaṃ balaṃ 
gāhetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ 
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho sudinno 
kalandaputto bhagavantaṃ etadavoca: “Anuññāto ’mhi2 ahaṃ bhante 
mātāpitūhi agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāya. Pabbājetu maṃ bhagavā ”ti. 
Alattha kho sudinno kalandaputto bhagavato santike pabbajjaṃ. Alattha 
upasampadaṃ. Acirūpasampanno ca panāyasmā sudinno evarūpe 
dhutaguṇe samādāya vattati: āraññiko hoti, piṇḍapātiko, paṃsukūliko, 
sapadānacāriko. Aññataraṃ vajjigāmaṃ upanissāya viharati.  

 
 
 
 
 

12. Tena kho pana samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhītikā setaṭṭhikā 
salākāvuttā, na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Atha kho āyasmato 
sudinnassa etadahosi: “Etarahi kho vajjī dubbhikkhā dvīhītikā setaṭṭhikā 
salākāvuttā, na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. Bahū kho pana me 
vesāliyaṃ ñātī3 aḍḍhā mahaddhanā mahābhogā pahūtajātarūparajatā 
pahūtavittūpakaraṇā pahūtadhanadhaññā. Yannūnāhaṃ ñātī4 upanissāya 
vihareyyaṃ, ñātī5 maṃ nissāya dānāni dassanti. Puññāni karissanti bhikkhū 
ca lābhaṃ lacchanti. Ahañca piṇḍakena na kilamissāmī ”ti.  

                                                   
1 ammatātā - Ma.        3 ñātakā - Syā. 
2 anuññāto - Ma.         4 ñātakānaṃ - Syā.   5 ñātakāpi - Syā. 
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10. Khi ấy, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp mẹ 
và cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của 
Sudinna Kalandaputta điều này: - “Mẹ và cha à, Sudinna này nằm trên nền 
đất không có trải lót (nói rằng): ‘Đối với tôi, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại 
đây, hoặc là sự xuất gia.’ Nếu mẹ và cha không cho phép Sudinna về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà, anh ta sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ấy. Vả lại, 
nếu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà, mẹ 
và cha sẽ còn nhìn thấy anh ta cho dù đã xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa 
thích trong việc rời nhà xuất gia sống không nhà, thì còn chốn nào khác cho 
anh ta đây? Anh ta sẽ quay trở về ngay tại chỗ này. Mẹ và cha hãy cho phép 
Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà đi.” - “Các con thương, mẹ 
và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia sống không nhà.” Sau đó, 
những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna 
Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: - “Này 
Sudinna mến, hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà.”  
 
 
 
 

11. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta (nghĩ rằng): “Nghe nói ta đã được mẹ và 
cha cho phép về việc rời nhà xuất gia sống không nhà” nên mừng rỡ phấn 
chấn, vừa đứng dậy vừa dùng bàn tay phủi khắp mình mẩy. Sau đó nhiều 
ngày, Sudinna Kalandaputta đã phục hồi lại sức khoẻ và đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch Ngài, con đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia 
sống không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy (làm lễ) xuất gia cho con.” 
Rồi Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của đức 
Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đã được tu lên bậc trên không 
bao lâu, đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đầu đà có hình 
thức như vầy: là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên khất thực, là vị mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ,[*] là vị đi khất thực theo tuần tự từng nhà. Đại đức sống 
nương tựa vào ngôi làng nọ thuộc xứ Vajjī. 
 
 
 
 

12. Vào lúc bấy giờ, xứ Vajjī có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có 
dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. Khi ấy, đại đức Sudinna đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Vajjī có 
sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân 
phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức khất thực. Vả lại, nhiều quyến thuộc 
của ta ở trong thành Vesālī thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có 
vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo, hay là ta nên sống nương 
tựa vào quyến thuộc vậy? Do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ ban phát 
các vật thí. Họ sẽ làm các điều phước thiện và các tỳ khưu sẽ nhận được lợi 
lộc, còn ta sẽ không bị khó nhọc về đồ ăn khất thực.”  
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13. Atha kho āyasmā sudinno senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya 
yena vesālī tena pakkāmi. Anupubbena yena vesālī tadavasari. Tatra sudaṃ 
āyasmā sudinno vesāliyaṃ viharati mahāvane.1 Assosuṃ kho āyasmato 
sudinnassa ñātakā: “Sudinno kira kalandaputto vesāliṃ anuppatto ”ti. Te 
āyasmato sudinnassa saṭṭhimatte thālipāke bhattābhihāraṃ abhihariṃsu. 
Atha kho āyasmā sudinno te saṭṭhimatte thālipāke bhikkhūnaṃ vissajjetvā 
pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kalandagāmaṃ piṇḍāya 
pāvisi. Kalandagāme sapadānaṃ piṇḍāya caramāno yena sakapitunivesanaṃ 
tenupasaṅkami.  

 
 
 
 
 

14. Tena kho pana samayena āyasmato sudinnassa ñātidāsī ābhidosikaṃ 
kummāsaṃ chaḍḍetukāmā hoti. Atha kho āyasmā sudinno taṃ ñātidāsiṃ 
etadavoca: “Sace taṃ bhagini chaḍḍanīyadhammaṃ, idha me patte ākirā ”ti. 
Atha kho āyasmato sudinnassa ñātidāsī taṃ ābhidosikaṃ kummāsaṃ 
āyasmato sudinnassa patte ākirantī hatthānañca pādānañca sarassa ca 
nimittaṃ aggahesi. Atha kho āyasmato sudinnassa ñātidāsī yenāyasmato 
sudinnassa mātā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmato sudinnassa 
mātaraṃ etadavoca: “Yagghayye jāneyyāsi, ayyaputto sudinno anuppatto ”ti. 
“Sace je saccaṃ bhaṇasi, adāsiṃ taṃ karomī ”ti.  

 
 
 
 
 

15. Tena kho pana samayena āyasmā sudinno taṃ ābhidosikaṃ 
kummāsaṃ aññataraṃ kuḍḍamūlaṃ nissāya paribhuñjati. Pitā ’pi kho 
āyasmato sudinnassa kammantā āgacchanto addasa āyasmantaṃ sudinnaṃ 
taṃ ābhidosikaṃ kummāsaṃ aññataraṃ kuḍḍamūlaṃ nissāya 
paribhuñjantaṃ. Disvāna yenāyasmā sudinno tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: “Atthi nāma, tāta 
sudinna, ābhidosikaṃ kummāsaṃ paribhuñjissasi? Nanu nāma tāta 
sudinna,2 sakaṃ gehaṃ gantabban ”ti? “Agamimha3 kho te gahapati gehaṃ. 
Tatāyaṃ ābhidosiko kummāso ”ti. Atha kho āyasmato sudinnassa pitā 
āyasmato sudinnassa bāhāyaṃ gahetvā āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: 
“Ehi tāta sudinna, gharaṃ gamissāmā ”ti. Atha kho āyasmā sudinno yena 
sakapitunivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. 
Atha kho āyasmato sudinnassa pitā āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: 
“Bhuñja tāta sudinnā ”ti. “Alaṃ gahapati. Kataṃ me ajja bhattakiccan ”ti. 
“Adhivāsehi tāta sudinna svātanāya bhattan ”ti. Adhivāsesi kho āyasmā 
sudinno tuṇhībhāvena. Atha kho āyasmā sudinno uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  

                                                   
1 mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ - Ma, Syā. 
2 nanu tāta sudinna - Syā.      3 agamamhā itipi. 
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13. Sau đó, đại đức Sudinna đã thu xếp chỗ nằm ngồi, cầm y bát, và ra đi 
về phía thành Vesālī. Theo tuần tự, đại đức đã đến được thành Vesālī. Tại nơi 
ấy trong thành Vesālī, đại đức Sudinna trú ở Mahāvana. Quyến thuộc của đại 
đức Sudinna đã nghe được rằng: “Nghe nói Sudinna con trai của Kalanda đã 
đến thành Vesālī.” Họ đã đem lại biếu cho đại đức Sudinna bữa ăn gồm sáu 
mươi nồi cơm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã phân chia sáu mươi nồi cơm ấy 
cho các tỳ khưu, rồi vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, đi vào làng Kalanda 
để khất thực. Trong khi đi tuần tự từng nhà để khất thực, đại đức đã đi đến 
nhà của cha mình.  
 
 
 
 
 

14. Vào lúc bấy giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna có ý 
định đổ đi món cháo chua đã để cách đêm. Khi ấy, đại đức Sudinna đã nói 
với người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này: - “Này chị gái, nếu vật ấy cần 
phải đổ bỏ thì hãy trút vào đây trong bình bát của tôi.” Khi ấy, trong lúc đang 
trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình bát của đại đức Sudinna, 
người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã nhận ra đặc điểm của 
các cánh tay, của các bàn chân, và của giọng nói (của đại đức Sudinna).[*] Sau 
đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của đại đức Sudinna đã đi đến gặp mẹ của 
đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của đại đức Sudinna điều này: - 
“Bẩm bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở về.” - “Này nô tỳ, nếu ngươi 
nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi phận tôi tớ.”  
 
 
 
 
 

15. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudinna (ngồi) tựa vào chân của vách tường 
nọ rồi thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy. Và người cha của đại đức 
Sudinna trong lúc đi công chuyện đã nhìn thấy đại đức Sudinna (ngồi) tựa 
vào chân của vách tường nọ đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ấy, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, lẽ nào con lại ăn món cháo 
chua đã để cách đêm? Này Sudinna thương, hay là con nên đi về nhà mình 
đi?” - “Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rồi. Từ nơi đó mà có được món 
cháo chua đã để cách đêm này.” Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã 
nắm lấy cánh tay của đại đức Sudinna và nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Này Sudinna thương, hãy đi. Chúng ta sẽ đi về nhà.” Sau đó, đại đức 
Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ 
ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, người cha của đại đức Sudinna đã nói với đại 
đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, con hãy ăn đi.” - “Này gia chủ, 
thôi đi. Việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tất.” - “Này Sudinna 
thương, vậy con hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai.” Đại đức Sudinna đã 
nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 
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16. Atha kho āyasmato sudinnassa mātā tassā rattiyā accayena haritena 
gomayena paṭhaviṃ opuñchāpetvā1 dve puñje kārāpesi: ekaṃ hiraññassa, 
ekaṃ suvaṇṇassa. Tāva mahantā puñjā ahesuṃ, orato ṭhito puriso pārato 
ṭhitaṃ purisaṃ na passati, pārato ṭhito puriso orato ṭhitaṃ purisaṃ na 
passati. Te puñje kilañjehi paṭicchādāpetvā majjhe āsanaṃ paññāpetvā 
tirokaraṇīyaṃ parikkhipitvā āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikaṃ 
āmantesi: “Tena hi tvaṃ vadhu, yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa me 
sudinnassa piyā ahosi manāpā, tena alaṅkārena alaṅkarā ”ti. “Evaṃ ayye ”ti 
kho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā āyasmato sudinnassa mātuyā 
paccassosi.  

 
 
 

17. Atha kho āyasmā sudinno pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaramādāya yena sakapitunivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi. Atha kho āyasmato sudinnassa pitā yenāyasmā 
sudinno tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te puñje vivarāpetvā āyasmantaṃ 
sudinnaṃ etadavoca: “Idaṃ te tāta sudinna, mātumattikaṃ itthikāya 
itthidhanaṃ, aññaṃ pettikaṃ, aññaṃ pitāmahaṃ. Labbhā tāta sudinna, 
hīnāyāvattitvā bhogā ca bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ. Ehi tvaṃ tāta 
sudinna, hīnāyāvattitvā bhoge ca bhuñjassu, puññāni ca karohī ”ti. “Tāta, na 
ussahāmi. Na visahāmi. Abhirato ahaṃ brahmacariyaṃ carāmī ”ti. 
Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho āyasmato sudinnassa pitā āyasmantaṃ 
sudinnaṃ etadavoca: “Idaṃ te tāta sudinna, mātumattikaṃ itthikāya 
itthidhanaṃ, aññaṃ pettikaṃ, aññaṃ pitāmahaṃ. Labbhā tāta sudinna, 
hīnāyāvattitvā bhogā ca bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ. Ehi tvaṃ tāta 
sudinna, hīnāyāvattitvā bhoge ca bhuñjassu, puññāni ca karohī ”ti. 
“Vadeyyāma kho taṃ gahapati, sace tvaṃ nātikaḍḍheyyāsī ”ti. “Vadehi tāta 
sudinnā ”ti. “Tena hi tvaṃ gahapati, mahante mahante sāṇipasibbake 
kārāpetvā hiraññasuvaṇṇassa pūrāpetvā sakaṭehi nibbāhāpetvā majjhe 
gaṅgāya sote osādehi.2 Taṃ kissa hetu? Yaṃ hi te gahapati bhavissati tato 
nidānaṃ bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā lomahaṃso vā ārakkho vā, so te na 
bhavissatī ”ti. Evaṃ vutte āyasmato sudinnassa pitā anattamano ahosi: 
“Kathaṃ hi nāma putto sudinno evaṃ vakkhatī ”ti.  

 
 
 

18. Atha kho āyasmato sudinnassa pitā āyasmato sudinnassa 
purāṇadutiyikaṃ āmantesi: “Tena hi vadhu, tvampi yāca,3 appeva nāma 
putto sudinno tuyhampi vacanaṃ kareyyā ”ti. Atha kho āyasmato sudinnassa 
purāṇadutiyikā āyasmato sudinnassa pādesu gahetvā āyasmantaṃ sudinnaṃ 
etadavoca: “Kīdisā nāma tā ayyaputta accharāyo, yāsaṃ tvaṃ hetu 
brahmacariyaṃ carasī ”ti? “Na kho ahaṃ bhagini, accharānaṃ hetu 
brahmacariyaṃ carāmī ”ti.  

                                                   
1 opuñjāpetvā - Ma, Syā, PTS.   
2 opātehi - Ma; otārehi - PTS.   3 tvaṃ piyā ca manāpā ca - Ma, Syā, PTS. 
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16. Sau đó, khi tàn đêm ấy mẹ của đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt 
đất bằng phân bò tươi rồi bảo người chất hai đống gồm một vàng, một bạc. 
Các đống ấy đã lớn đến mức khiến người đứng ở phía bên này không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên kia, và người đứng ở phía bên kia không nhìn 
thấy người đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đống ấy bằng 
những tấm thảm, cho sắp đặt chỗ ngồi ở giữa, và cho che màn xung quanh, 
mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna rằng: - “Này 
con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào mà con đã được con 
trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức 
ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của 
đại đức Sudinna. 
 
 

17. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Sudinna đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến 
nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 
Khi ấy, cha của đại đức Sudinna đã đi đến gặp đại đức Sudinna, sau khi đến 
đã cho mở hai đống ấy ra rồi đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Cha à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang 
thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, ―(như trên)― Đến lần 
thứ ba, cha của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này 
Sudinna thương, phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ con, 
phần kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương, con có thể 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi.” - “Này gia chủ, nếu gia chủ không quá căng thẳng thì 
chúng ta nên bàn về điều ấy.” - “Này Sudinna thương, hãy nói đi.” - “Này gia 
chủ, nếu vậy thì hãy bảo làm những bao tải thật lớn, cho đổ đầy vàng bạc vào, 
cho đưa lên các xe kéo hàng, rồi nhận chìm ở giữa sông Gaṅgā. Điều ấy có lý 
do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó sẽ là nguyên nhân khiến ông có sự sợ hãi, 
hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng, hoặc là sự gìn giữ; điều ấy sẽ 
không có cho ông nữa.” Khi được nói như thế, người cha của đại đức Sudinna 
đã tỏ ra không hài lòng: - “Tại sao con trai Sudinna lại nói như thế?”  
 
 
 

Sau đó, cha của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức Sudinna 
rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì con cũng hãy nài nỉ. Có lẽ con trai Sudinna 
sẽ làm theo lời con.” Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã ôm lấy hai 
bàn chân của đại đức Sudinna và đã nói với đại đức Sudinna điều này: - 
“Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào khiến chàng thực hành Phạm 
hạnh vì các nàng ấy vậy?” - “Này chị gái, tôi thực hành Phạm hạnh không 
phải vì các nàng tiên nữ.” 
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19. Atha kho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā ‘ajjatagge maṃ 
ayyaputto sudinno bhaginīvādena samudācaratī ’ti tattheva mucchitā papatā. 
Atha kho āyasmā sudinno pitaraṃ etadavoca: “Sace gahapati, bhojanaṃ 
dātabbaṃ, detha. Mā no viheṭhayitthā ”ti. “Bhuñja tāta sudinnā ”ti. Atha kho 
āyasmato sudinnassa mātā ca pitā ca āyasmantaṃ sudinnaṃ paṇītena 
khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappesuṃ sampavāresuṃ. Atha kho 
āyasmato sudinnassa mātā āyasmantaṃ sudinnaṃ bhuttāviṃ 
onītapattapāṇiṃ etadavoca: “Idaṃ tāta sudinna, kulaṃ aḍḍhaṃ 
mahaddhanaṃ mahābhogaṃ pahūtajātarūparajataṃ pahūtavittūpakaraṇaṃ 
pahūtadhanadhaññaṃ. Labbhā tāta sudinna, hīnāyāvattitvā bhogā ca 
bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ. Ehi tvaṃ tāta sudinna, hīnāyāvattitvā bhoge 
ca bhuñjassu, puññāni ca karohī ”ti. “Amma, na ussahāmi. Na visahāmi. 
Abhirato ahaṃ brahmacariyaṃ carāmī ”ti. Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi 
kho āyasmato sudinnassa mātā āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: “Idaṃ 
tāta sudinna, kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ mahābhogaṃ 
pahūtajātarūparajataṃ pahūtavittūpakaraṇaṃ pahūtadhanadhaññaṃ. Tena 
hi tāta sudinna, bījakampi dehi. Mā no aputtakaṃ sāpateyyaṃ licchavayo 
atiharāpesun ”ti. “Etaṃ kho me amma, sakkā kātun ”ti. “Kahaṃ pana tāta 
sudinna, etarahi viharasī ”ti? “Mahāvane ammā ”ti. Atha kho āyasmā 
sudinno uṭṭhāyāsanā pakkāmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Atha kho āyasmato sudinnassa mātā āyasmato sudinnassa 
purāṇadutiyikaṃ āmantesi: “Tena hi vadhu, yadā utunī hosi, pupphaṃ te 
uppannaṃ hoti, atha me āroceyyāsī ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho āyasmato 
sudinnassa purāṇadutiyikā āyasmato sudinnassa mātuyā paccassosi. Atha 
kho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā na cirasseva utunī ahosi, 
pupphaṃsā uppajji. Atha kho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā 
āyasmato sudinnassa mātaraṃ etadavoca: “Utunī ’mhi ayye, pupphaṃ me 
uppannan ”ti. “Tena hi vadhu, yena alaṅkārena alaṅkatā puttassa sudinnassa 
piyā ahosi manāpā, tena alaṅkārena alaṅkarā ”ti. “Evaṃ ayye ”ti kho 
āyasmato sudinnassa purāṇa dutiyikā āyasmato sudinnassa mātaraṃ 
paccassosi. Atha kho āyasmato sudinnassa mātā āyasmato sudinnassa 
purāṇadutiyikaṃ ādāya yena mahāvanaṃ, yenāyasmā sudinno 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: “Idaṃ 
tāta sudinna, kulaṃ aḍḍhaṃ mahaddhanaṃ mahābhogaṃ 
pahūtajātarūparajataṃ pahūtavittūpakaraṇaṃ pahūtadhanadhaññaṃ. 
Labbhā tāta sudinna hīnāyāvattitvā bhogā ca bhuñjituṃ puññāni ca kātuṃ. 
Ehi tvaṃ tāta sudinna, hīnāyāvattitvā bhoge ca bhuñjassu, puññāni ca karohī 
”ti. “Amma, na ussahāmi. Na visahāmi. Abhirato ahaṃ brahmacariyaṃ 
carāmī ”ti.  
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19. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna (nghĩ rằng): “Từ nay, công tử 
Sudinna xưng hô với ta bằng tiếng chị gái,” nên đã ngất đi rồi ngã xuống ngay 
tại chỗ ấy. Sau đó, đại đức Sudinna đã nói với cha điều này: - “Này gia chủ, 
nếu vật thực sẽ được bố thí thì hãy bố thí đi. Ông chớ có quấy rầy chúng ta 
nữa.” - “Này Sudinna thương, hãy ăn đi.” Khi ấy, mẹ và cha của đại đức 
Sudinna đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Sudinna với thức ăn thượng 
hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi đại đức Sudinna đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời bình bát, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức Sudinna điều 
này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, 
nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này 
Sudinna thương, con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường để thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, 
hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ 
hưởng của cải và làm các điều phước thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi 
không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành Phạm hạnh.” Đến lần thứ nhì, 
―(như trên)― Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 
Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, có 
nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào lúa 
gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ để 
các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.” - “Mẹ à, điều 
này tôi có thể làm được.” - “Này Sudinna thương, hiện nay con ngụ ở đâu 
vậy?” - “Mẹ à, ở Mahāvana.” Sau đó, đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 
 
 
 
 
 

20. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của đại đức 
Sudinna rằng: - “Này con dâu, nếu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt 
của con xuất hiện, khi ấy con hãy cho mẹ hay.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người 
vợ cũ của đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó chẳng 
bao lâu, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, nàng đã có kinh 
nguyệt. Khi ấy, người vợ cũ của đại đức Sudinna đã nói với mẹ của đại đức 
Sudinna điều này: - “Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã 
xuất hiện.” - “Này con dâu, như thế thì khi trang điểm với đồ trang sức nào 
mà con đã được con trai Sudinna yêu thương quý mến thì con hãy trang điểm 
với đồ trang sức ấy.” - “Thưa mẹ, xin vâng,” người vợ cũ của đại đức Sudinna 
đã trả lời mẹ của đại đức Sudinna. Sau đó, mẹ của đại đức Sudinna đã đưa 
người vợ cũ của đại đức Sudinna đi đến Mahāvana gặp đại đức Sudinna, sau 
khi đến đã nói với đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia 
đình này thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô 
số vật dụng, và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna thương, con có thể quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường để thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi con. Hãy quay trở lại 
cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các điều phước 
thiện đi.” - “Mẹ à, tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực 
hành Phạm hạnh.”  
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Dutiyampi kho ―pe― Tatiyampi kho āyasmato sudinnassa mātā 
āyasmantaṃ sudinnaṃ etadavoca: “Idaṃ tāta sudinna, kulaṃ aḍḍhaṃ 
mahaddhanaṃ mahābhogaṃ pahūtajātarūparajataṃ pahūtavittūpakaraṇaṃ 
pahūtadhanadhaññaṃ. Tena hi tāta sudinna, bījakampi dehi. Mā no 
aputtakaṃ sāpateyyaṃ licchavayo atiharāpesun ”ti.  

 
21. “Etaṃ kho me amma, sakkā kātun ”ti purāṇadutiyikaṃ1 bāhāyaṃ 

gahetvā mahāvanaṃ ajjhogāhetvā appaññatte sikkhāpade anādīnavadasso 
purāṇadutiyikāya tikkhattuṃ methunaṃ dhammaṃ abhiviññāpesi. Sā tena 
gabbhaṃ gaṇhi.  

 
Bhummā devā saddamanussāvesuṃ: “Nirabbudo vata bho 

bhikkhusaṅgho nirādīnavo. Sudinnena kalandaputtena abbudaṃ uppāditaṃ, 
ādīnavo uppādito ”ti. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā 
cātummahārājikā devā saddamanussāvesuṃ: ―pe― Tāvatiṃsā devā ―pe― 
Yāmā devā ―pe― Tusitā devā ―pe― Nimmānaratino devā ―pe― 
Paranimmitavasavattino devā ―pe― Brahmakāyikā devā 
saddamanussāvesuṃ: “Nirabbudo vata bho bhikkhusaṅgho nirādīnavo. 
Sudinnena kalandaputtena abbudaṃ uppāditaṃ, ādīnavo uppādito ”ti. Itiha 
tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā saddo abbhuggañchi.  

 
22. Atha kho āyasmato sudinnassa purāṇadutiyikā tassa gabbhassa 

paripākamanvāya puttaṃ vijāyi. Atha kho āyasmato sudinnassa sahāyakā 
tassa dārakassa bījako ’ti nāmaṃ akaṃsu. Āyasmato sudinnassa 
purāṇadutiyikāya bījakamātā ’ti nāmaṃ akaṃsu. Āyasmato sudinnassa 
bījakapitā ’ti nāmaṃ akaṃsu. Te aparena samayena ubho agārasmā 
anagāriyaṃ pabbajitvā arahattaṃ sacchākaṃsu.  

 
23. Atha kho āyasmato sudinnassa ahudeva kukkuccaṃ, ahu vippaṭisāro: 

“Alābhā vata me. Na vata me lābhā. Dulladdhaṃ vata me. Na vata me 
suladdhaṃ. Yo’haṃ evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhiṃ 
yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caritun ”ti. So teneva 
kukkuccena tena vippaṭisārena kiso ahosi lūkho dubbaṇṇo 
uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto antomano līnamano dukkhī 
dummano vippaṭisārī pajjhāyi.  

 
24. Atha kho āyasmato sudinnassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ 

sudinnaṃ etadavocuṃ: “Pubbe kho tvaṃ āvuso sudinna, vaṇṇavā ahosi 
pīnindriyo2 pasannamukhavaṇṇo vippasannachavivaṇṇo. So ’dāni tvaṃ 
etarahi kiso lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagatto, 
antomano līnamano dukkhī dummano vippaṭisāri pajjhāyasi. Kacci no tvaṃ 
āvuso sudinna, anabhirato brahmacariyaṃ carasī ”ti?  

                                                   
1 purāṇadutiyikāya - Ma, PTS.      2 pīṇindriyo - Ma. 
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Đến lần thứ nhì, ―nt― Đến lần thứ ba, mẹ của đại đức Sudinna đã nói với 
đại đức Sudinna điều này: - “Này Sudinna thương, gia đình này thì giàu sang, 
có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng, và dồi dào 
lúa gạo. Này Sudinna thương, chính vì điều ấy con hãy để lại chủng tử. Chớ 
để các Licchavi đoạt lấy tài sản không người thừa tự của chúng ta.”  

 
21. - “Mẹ à, điều này tôi có thể làm được,” rồi vị ấy đã nắm lấy cánh tay 

của người vợ cũ đi vào Mahāvana. Trong khi điều học chưa được quy định, vị 
ấy không nhận thức được điều nguy hại nên đã tiến hành việc đôi lứa với 
người vợ cũ ba lần. Do việc ấy, nàng ta đã mang thai.  

 
Chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ khưu quả 

thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna Kalandaputta đã 
gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Sau khi nghe được tiếng đồn của 
chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời rằng: 
―(như trên)― chư Thiên ở cõi Đạo Lợi ―(như trên)― chư Thiên ở cõi Dạ Ma 
―(như trên)― chư Thiên ở cõi Đẩu Suất ―(như trên)― chư Thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên ―(như trên)― chư Thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại ―(như trên)― chư 
Thiên thuộc hàng Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: - “Ngài ơi, hội chúng tỳ 
khưu quả thật không có sự ô uế, không bị điều tai họa, nay Udinna 
Kalandaputta đã gây nên sự ô uế, đã gây nên điều tai họa!” Vào thời khắc ấy 
vào giây phút ấy, lời đồn đãi như thế ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên.  

 
22. Sau đó, khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, người vợ cũ của đại 

đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ấy, những người bạn của đại đức Sudinna 
đã đặt tên cho đứa bé trai là “Chủng Tử,” đã đặt tên cho người vợ cũ của đại 
đức Sudinna là “Mẹ của Chủng Tử,” và đã đặt tên cho đại đức Sudinna là 
“Cha của Chủng Tử.” Thời gian sau, cả hai mẹ con ấy đã rời nhà xuất gia sống 
không nhà và đã chứng đắc phẩm vị A-la-hán.[*]  

 
23. Sau đó, đại đức Sudinna đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là 

điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã 
đạt được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành 
Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” Do chính sự ăn 
năn ấy và do nỗi ân hận ấy, vị ấy đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn 
bã, ăn năn, và có vẻ thờ thẩn.  

 
24. Khi ấy, những vị tỳ khưu bạn của đại đức Sudinna đã nói với đại đức 

Sudinna điều này: - “Này đại đức Sudinna, trước đây đại đức có sắc tướng, 
các căn rạng rỡ, sắc diện an tịnh, màu da trong sáng. Hiện nay, trong lúc này 
đại đức đây lại trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khổ sở, buồn bã, ăn năn, và có vẻ 
thờ thẩn. Này đại đức Sudinna, không lẽ đại đức không thỏa thích thực hành 
Phạm hành hay sao?”  
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“Na kho ahaṃ āvuso anabhirato brahmacariyaṃ carāmi. Atthi me pāpaṃ 
kammaṃ kataṃ. Purāṇadutiyikāya methuno dhammo patisevito. Tassa 
mayhaṃ āvuso, ahudeva kukkuccaṃ, ahu vippaṭisāro: ‘Alābhā vata me. Na 
vata me lābhā. Dulladdhaṃ vata me. Na vata me suladdhaṃ. Yo ’haṃ evaṃ 
svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhiṃ yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ 
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ caritun ’”ti.  

 
 

25. “Alaṃ hi te āvuso sudinna kukkuccāya, alaṃ vippaṭisārāya, yaṃ tvaṃ 
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ 
paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carituṃ.  

 
 

26. Nanu āvuso bhagavatā anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no 
sarāgāya? Visaṃyogāya dhammo desito no saṃyogāya? Anupādānāya 
dhammo desito no saupādānāya? 

 
 

27. Tattha nāma tvaṃ āvuso bhagavatā virāgāya dhamme desite sarāgāya 
cetessasi. Visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya cetessasi. Anupādānāya 
dhamme desite saupādānāya cetessasi.  

 
 

28. Nanu āvuso bhagavatā anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo 
desito? Madanimmadanāya pipāsavinayāya ālayasamugghātāya 
vaṭṭupacchedāya taṇhakkhayāya virāgāya nirodhāya nibbāṇāya dhammo 
desito? 

 
 

29. Nanu āvuso bhagavatā anekapariyāyena kāmānaṃ pahāṇaṃ 
akkhātaṃ, kāmasaññāṇaṃ pariññā akkhātā, kāmapipāsānaṃ paṭivinayo 
akkhāto, kāmavitakkānaṃ samugghāto akkhāto, kāmaparilāhānaṃ 
vūpasamo akkhāto? 

 
 

30. Netaṃ āvuso appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā 
bhiyyobhāvāya.1 Atha khvetaṃ āvuso appasannānañceva appasādāya 
pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  

 
 

31. Atha kho te bhikkhū āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ 
nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ 
sudinnaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ sudinna, purāṇadutiyikāya 
methunaṃ dhammaṃ patisevī”2 ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā:  

                                                   
1 bhiye - itipi.        2 patisevasi - Syā. 
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- “Này các đại đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
mà tôi đã tạo nên ác nghiệp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. 
Này các đại đức, tôi đây đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: ‘Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong 
Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!’”  
 

25. - “Này đại đức Sudinna, đại đức có sự ăn năn là phải lẽ, có nỗi ân hận 
là phải lẽ. Bởi vì đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết 
giảng như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn đến cuối cuộc đời.  
 

26. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ 
không phải để đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự 
không còn chấp thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao?  
 

27. Này đại đức, ở đây trong khi đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì đại đức lại nghĩ đến 
sự chấp thủ.  
 

28. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến 
sự không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế các sự khao khát, để 
trừ diệt các sự vướng mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, 
để đưa đến sự tịch diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao?  
 

29. Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã đề 
cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề 
cập đến sự kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các 
dục tầm, đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay 
sao?  
 

30. Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này đại 
đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 
 

31. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại 
đức Sudinna rằng: - “Này Sudinna, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với 
người vợ cũ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: 
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32. “Ananucchaviyaṃ moghapurisa, ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, 
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ 
parisuddhaṃ paripuṇṇaṃ brahmacariyaṃ carituṃ?  

 
 
 

33. Nanu mayā moghapurisa, anekapariyāyena virāgāya dhammo desito 
no sarāgāya? Visaṃyogāya dhammo desito no saṃyogāya? Anupādānāya 
dhammo desito no saupādānāya? 

 
 
 
 

34. Tattha nāma tvaṃ moghapurisa, mayā virāgāya dhamme desite 
sarāgāya cetessasi. Visaṃyogāya dhamme desite saṃyogāya cetessasi. 
Anupādānāya dhamme desite saupādānāya cetessasi.  

 
 
 
 

35. Nanu mayā moghapurisa, anekapariyāyena rāgavirāgāya dhammo 
desito? Madanimmadanāya pipāsavinayāya ālayasamugghātāya 
vaṭṭupacchedāya taṇhakkhayāya virāgāya nirodhāya nibbāṇāya dhammo 
desito? 

 
 
 
 

36. Nanu mayā moghapurisa, anekapariyāyena kāmānaṃ pahāṇaṃ 
akkhātaṃ? Kāmasaññānaṃ pariññā akkhātā? Kāmapipāsānaṃ paṭivinayo 
akkhāto? Kāmavitakkānaṃ samugghāto akkhāto? Kāmapariḷāhānaṃ 
vūpasamo akkhāto? 

 
 
 
 

37. Varaṃ te moghapurisa āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ 
pakkhittaṃ, na tveva mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Varaṃ 
te moghapurisa kaṇhasappassa mukhe aṅgajātaṃ pakkhittaṃ, na tveva 
mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Varaṃ te moghapurisa 
aṅgārakāsuyā ādittāya sampajjalitāya sajotibhūtāya aṅgajātaṃ pakkhittaṃ, 
na tveva mātugāmassa aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Taṃ kissa hetu? 
Tato nidānaṃ hi moghapurisa maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā 
dukkhaṃ, na tveva tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ 
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Itonidānañca kho moghapurisa 
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ 
upapajjeyya.  
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32. - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy 
lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối 
cuộc đời?  

 
33. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 

Pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, 
đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải để 
đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp 
thủ chứ không phải để đưa đến sự chấp thủ hay sao?  

 
34. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây trong khi Ta thuyết giảng Pháp để đưa 

đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng Pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng Pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến 
sự chấp thủ.  

 
35. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng 

Pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn 
đam mê trong các nỗi đam mê, để kềm chế sự khao khát, để trừ diệt sự vướng 
mắc, để cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến sự tịch 
diệt, để đưa đến Niết Bàn hay sao?  

 
36. Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã đề cập đến 

sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự 
kềm chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã 
đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao?  

 
37. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 

nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của người nữ là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của 
người nữ là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia1 ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này,2 khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục.  

                                                   
1 Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có nọc độc khủng khiếp, vào trong 
miệng của con hắc xà, vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực (ND).  
2 Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ (ND). 
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38. Tattha nāma tvaṃ moghapurisa, yaṃ tvaṃ asaddhammaṃ 
āmadhammaṃ vasaladhammaṃ duṭṭhullaṃ odakantikaṃ rāhassaṃ 
dvayaṃdvayasamāpattiṃ samāpajjissasi, bahunnaṃ kho tvaṃ moghapurisa 
akusalānaṃ dhammānaṃ ādikattā pubbaṅgamo. Netaṃ moghapurisa 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ 
moghapurisa, appasannānañceva appasādāya, pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti.  

 
 
 

39. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ sudinnaṃ anekapariyāyena 
vigarahitvā dubharatāya dupposatāya mahicchatāya asantuṭṭhitāya1 
saṅgaṇikāya kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya 
supposatāya appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhutassa pāsādikassa 
apacayassa viriyārambhassa vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ 
tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi:  

 
 

40. “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa 
atthavase paṭicca: saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ 
puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, 
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, 
saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
 

“Yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ patiseveyya, pārājiko hoti 
asaṃvāso ”ti.  

 
Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 

[Mūlapaññatti] 
 

Sudinnabhāṇavāro niṭṭhito. 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 asantuṭṭhatāya - Syā. 
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38. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, đối với nhiều pháp 
bất thiện ngươi là người vi phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc 
này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.”  
 

39. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Sudinna bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: 
 

40. - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc 
cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp,[*] và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội pārājika, không 
được cộng trú.”[*]  
 

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

[Sự quy định căn bản] 
 

Dứt tụng phẩm về Sudinna. 
 

--ooOoo-- 
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MAKKAṬĪVATTHU 

 
1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vesāliyaṃ mahāvane 

makkaṭiṃ āmisena upalāpetvā tassā methunaṃ dhammaṃ patisevati. Atha 
kho so bhikkhu pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya vesāliṃ 
piṇḍāya pāvisi.  

 
 
 

2. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū senāsanacārikaṃ 
āhiṇḍantā yena tassa bhikkhuno vihāro tenupasaṅkamiṃsu. Addasā kho sā 
makkaṭī te bhikkhū dūrato ’va āgacchante. Disvāna yena te bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā tesaṃ bhikkhūnaṃ purato kaṭimpi cālesi, 
cheppampi cālesi, kaṭimpi oḍḍi, nimittampi akāsi. Atha kho tesaṃ 
bhikkhūnaṃ etadahosi: “Nissaṃsayaṃ kho so bhikkhu imissā makkaṭiyā 
methunaṃ dhammaṃ paṭisevatī ”ti ekamantaṃ nilīyiṃsu. Atha kho so 
bhikkhu vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā piṇḍapātaṃ ādāya paṭikkami.  

 
 
 
 

3. Atha kho sā makkaṭī yena so bhikkhu tenupasaṅkami. Atha kho so 
bhikkhu taṃ piṇḍapātaṃ ekadesaṃ bhuñjitvā ekadesaṃ tassā makkaṭiyā 
adāsi. Atha kho sā makkaṭī taṃ piṇḍapātaṃ1 bhuñjitvā tassa bhikkhuno 
kaṭiṃ oḍḍi. Atha kho so bhikkhu tassā makkaṭiyā methunaṃ dhammaṃ 
patisevati.  

 
 
 

4. Atha kho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ: “Nanu āvuso 
bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Kissa tvaṃ āvuso makkaṭiyā methunaṃ 
dhammaṃ patisevasī ”ti? “Saccaṃ āvuso bhagavatā sikkhāpadaṃ 
paññattaṃ. Tañca kho manussitthiyā, no tiracchānagatāyā ”ti. “Nanu āvuso 
tatheva taṃ hoti. Ananucchaviyaṃ āvuso ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ āvuso evaṃ 
svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ paripuṇṇaṃ 
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carituṃ? Nanu āvuso bhagavatā 
anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no sarāgāya? ―pe― 
Kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto? Netaṃ āvuso appasannānaṃ vā 
pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ āvuso 
appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti. 
Atha kho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 taṃ piṇḍaṃ - PTS. 
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CHUYỆN CON KHỈ CÁI: 

 
1. Vào lúc bấy giờ, tại Mahāvana ở Vesālī, có vị tỳ khưu nọ dùng thức ăn 

dụ dỗ con khỉ cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ 
khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Vesālī để khất thực.  
 
 
 
 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. Con khỉ cái ấy đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, 
sau khi đến gần đã lúc lắc hông ở phía trước các vị tỳ khưu ấy, đã lúc lắc đuôi, 
đã đưa hông ra, và đã làm dấu hiệu. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều 
này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con 
khỉ cái này!” rồi đã nấp vào ở một bên. Sau đó, vị tỳ khưu ấy sau khi đi khất 
thực ở trong thành Vesālī đã mang đồ ăn khất thực quay trở về.  
 
 
 
 

3. Khi ấy, con khỉ cái ấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy. Rồi vị tỳ khưu ấy, sau 
khi thọ dụng đồ khất thực ấy một phần, đã cho con khỉ cái ấy một phần. Sau 
đó, khi đã ăn xong con khỉ cái ấy đã đưa hông ra cho vị tỳ khưu ấy. Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái ấy.  
 
 
 
 

4. Rồi các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, 
chẳng phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này đại đức, tại 
sao đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái?” - “Này các đại đức, 
đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là với người nữ 
chứ không phải với thú cái.” - “Này đại đức, chẳng phải điều ấy là đúng như 
thế hay sao? Này đại đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này đại đức, 
tại sao đại đức sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời? Này đại đức, chẳng phải đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải 
để đưa đến tham ái, ―(như trên)― đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi 
thúc do dục vọng hay sao? Này đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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5. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā taṃ bhikkhuṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
tvaṃ bhikkhu, makkaṭiyā methunaṃ dhammaṃ patisevī ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā:  
 
 
 

“Ananucchaviyaṃ moghapurisa, ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, 
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā na sakkhissasi yāvajīvaṃ 
parisuddhaṃ paripuṇṇaṃ brahmacariyaṃ carituṃ? Nanu mayā 
moghapurisa, anekapariyāyena virāgāya dhammo desito no sarāgāya? ―pe― 
Kāmapariḷāhānaṃ vūpasamo akkhāto? 

 
 
 
 

6. Varaṃ te moghapurisa āsīvisassa ghoravisassa mukhe aṅgajātaṃ 
pakkhittaṃ, na tveva makkaṭiyā aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Varaṃ te 
moghapurisa, kaṇhasappassa mukhe aṅgajātaṃ pakkhittaṃ, na tveva 
makkaṭiyā aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Varaṃ te moghapurisa 
aṅgārakāsuyā ādittāya sampajjalitāya sajotibhūtāya aṅgajātaṃ pakkhittaṃ, 
na tveva makkaṭiyā aṅgajāte aṅgajātaṃ pakkhittaṃ. Taṃ kissa hetu? Tato 
nidānaṃ hi moghapurisa, maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā 
dukkhaṃ. Na tveva tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ 
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Ito nidānañca kho moghapurisa, 
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ 
upapajjeyya.  

 
 
 
 

7. Tattha nāma tvaṃ moghapurisa, yaṃ tvaṃ asaddhammaṃ 
gāmadhammaṃ vasaladhammaṃ duṭṭhullaṃ odakantikaṃ rāhassaṃ 
dvayaṃdvayasamāpattiṃ samāpajjissasi. Netaṃ moghapurisa, 
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ 
moghapurisa, appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ 
aññathattāyā ”ti.  

 
 
 
 

8. Atha kho bhagavā taṃ bhikkhuṃ anekapariyāyena vigarahitvā 
dubharatāya dupposanāya mahicchatāya asantuṭṭhitāya saṅgaṇikāya 
kosajjassa avaṇṇaṃ bhāsitvā anekapariyāyena subharatāya supposatāya 
appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhutassa pāsādikassa apacayassa 
viriyārambhassa vaṇṇaṃ bhāsitvā bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ 
tadanulomikaṃ dhammikaṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
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5. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng:“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi 
đã thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
 

- “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như 
vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến 
cuối cuộc đời? Này kẻ rồ dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, ―(như trên)― đã đề cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do 
dục vọng hay sao?  
 

6. Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ dại, thà ngươi đặt 
dương vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt 
dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái là không (cao thượng). Này kẻ rồ 
dại, thà ngươi đặt dương vật vào trong hố than được đốt cháy có ngọn lửa 
sáng rực còn là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con 
khỉ cái là không (cao thượng). Điều ấy có lý do như thế nào? Này kẻ rồ dại, 
bởi vì do nguyên nhân kia1 ngươi có thể đi đến cái chết hoặc khổ gần như 
chết, nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi 
lại có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rồ dại, quả 
thật do nguyên nhân này,2 khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục.  
 

7. Này kẻ rồ dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thấp kém, là 
xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này đại đức, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” 
 

8. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: 

                                                   
1 Nguyên nhân kia đã được giải thích ở phần trước.  
2 Nguyên nhân này là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khỉ cái (ND).  
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9. “Tena hi bhikkhave bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññāpessāmi dasa 
atthavase paṭicca: saṅghasuṭṭhutāya, saṅghaphāsutāya, dummaṅkūnaṃ 
puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya, 
diṭṭhadhammikānaṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ 
paṭighātāya, appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya, 
saddhammaṭṭhitiyā, vinayānuggahāya. Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
 

“Yo pana bhikkhu methunaṃ dhammaṃ patiseveyya, antamaso 
tiracchānagatāyapi, pārājiko hoti asaṃvāso ”ti.  

 
Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  

 
[Dutiyapaññatti] 

 
Makkaṭīvatthu niṭṭhitaṃ.  

 
--ooOoo-- 

 
 

SANTHATABHĀṆAVĀRO 
 

 
1. Tena kho pana samayena sambahulā vesālikā vajjiputtakā bhikkhū 

yāvadatthaṃ bhuñjiṃsu, yāvadatthaṃ supiṃsu, yāvadatthaṃ nahāyiṃsu. 
Yāvadatthaṃ bhuñjitvā, yāvadatthaṃ supitvā, yāvadatthaṃ nahāyitvā, 
ayoniso manasi karitvā, sikkhaṃ apaccakkhāya, dubbalyaṃ anāvīkatvā, 
methunaṃ dhammaṃ patiseviṃsu.  

 
 
Te aparena samayena ñātivyasanenapi phuṭṭhā, bhogavyasanenapi 

phuṭṭhā, rogavyasanenapi phuṭṭhā āyasmantaṃ ānandaṃ upasaṅkamitvā 
evaṃ vadanti: “Na mayaṃ bhante ānanda, buddhagarahino na 
dhammagarahino na saṅghagarahino. Attagarahino mayaṃ bhante ānanda, 
anaññagarahino. Mayamevamhā alakkhikā mayaṃ appapuññā ye mayaṃ 
evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitvā nāsakkhimha yāvajīvaṃ 
paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Idāni ce ’pi1 mayaṃ 
bhante ānanda, labheyyāma bhagavato santike pabbajjaṃ, labheyyāma 
upasampadaṃ. Idāni ’pi mayaṃ vipassakā kusalānaṃ dhammānaṃ 
pubbarattāpararattaṃ bodhapakkhiyānaṃ dhammānaṃ 
bhāvanānuyogamanuyuttā vihareyyāma. Sādhu bhante ānanda, bhagavato 
etamattaṃ ārocehī ”ti. “Evamāvuso ”ti kho āyasmā ānando vesālikānaṃ 
vajjiputtakānaṃ paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.  

                                                   
1 idānipi ce - Syā.  
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9. “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội 
chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ 
khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự 
tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  

  
“Vị tỳ khưu nào thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị 

phạm tội pārājika, không được cộng trú.”  
 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

 
[Sự quy định lần hai]  

 
Dứt chuyện con khỉ cái. 

 
--ooOoo-- 

 
 

TỤNG PHẨM - ĐƯỢC CHE PHỦ: 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesālī đã 
thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tắm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực 
theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tắm theo ý thích, sau khi 
đã tác ý không chơn chánh, các vị ấy đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ 
sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược.  

 
 
Thời gian sau đó, các vị ấy bị tác động bởi sự bất hạnh của quyến thuộc, 

bởi sự bất hạnh về tài sản, bởi sự bất hạnh về bệnh hoạn nên đã đi đến gặp 
đại đức Ānanda và nói như vầy: - “Thưa ngài Ānanda, chúng tôi không phải 
là những người chê bai đức Phật, không phải là những người chê bai Giáo 
Pháp, không phải là những người chê bai Hội Chúng. Thưa ngài Ānanda, 
chúng tôi là những người chê bai chính mình, là những người không chê bai 
kẻ khác. Chính chúng tôi không có may mắn, chúng tôi có phước báu ít ỏi, 
chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vầy lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ānanda, nếu như giờ đây chúng tôi có thể đạt 
được sự xuất gia trong sự chứng minh của đức Phật, có thể đạt được sự tu lên 
bậc trên, thì giờ đây chúng tôi cũng có thể là những người hành Minh Sát, có 
thể sống gắn bó với sự tu tập về các thiện pháp tức là các pháp có liên quan 
đến sự giác ngộ vào đầu đêm và cuối đêm. Thưa ngài Ānanda, lành thay xin 
ngài hãy trình sự việc này lên đức Thế Tôn.” - “Này các đại đức, được rồi.” 
Nghe theo các vị nhóm Vajjiputtaka trú xứ Vesālī, đại đức Ānanda đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. “Aṭṭhānametaṃ ānanda, anavakāso yaṃ tathāgato vajjīnaṃ vā 
vajjiputtakānaṃ vā kāraṇā sāvakānaṃ pārājikaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ 
samūhaneyyā ”ti. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Yo pana bhikkhave bhikkhu1 
sikkhaṃ apaccakkhāya dubbalyaṃ anāvīkatvā methunaṃ dhammaṃ 
patisevati, so āgato na upasampādetabbo. Yo ca kho bhikkhave bhikkhu2 
sikkhaṃ paccakkhāya dubbalyaṃ āvīkatvā methunaṃ dhammaṃ patisevati, 
so āgato upasampādetabbo. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  

 
 

3. “Yo pana bhikkhu bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno sikkhaṃ 
apaccakkhāya dubbalyaṃ anāvīkatvā methunaṃ dhammaṃ patiseveyya 
antamaso tiracchānagatāyapi, pārājiko hoti asaṃvāso ”ti.  

 
 

[Tatiyapaññatti] 
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso yathāyutto yathājacco yathānāmo yathāgotto 
yathāsīlo yathāvihārī yathāgocaro thero vā navo vā majjhimo vā, eso vuccati 
‘yo panā ’ti.  

 
 
 

5. Bhikkhū ’ti bhikkhako ’ti bhikkhu, bhikkhācariyaṃ ajjhūpagato ’ti 
bhikkhu, bhinnapaṭadharo ’ti bhikkhu, samaññāya bhikkhu, paṭiññāya 
bhikkhu, ehi bhikkhū ’ti bhikkhu, tīhi saraṇagamanehi upasampanno ’ti 
bhikkhu, bhadro bhikkhu, sāro bhikkhu, sekho bhikkhu, asekho bhikkhu, 
samaggena saṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena 
upasampanno ’ti bhikkhu. Tatrayvāyaṃ bhikkhu samaggena saṅghena 
ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampanno, ayaṃ 
imasmiṃ atthe adhippeto ‘bhikkhū ’ti.  

 
 
 

6. Sikkhā ’ti tisso sikkhā: adhisīlasikkhā adhicittasikkhā 
adhipaññāsikkhā. Tatra yāyaṃ adhisīlasikkhā, ayaṃ imasmiṃ atthe 
adhippetā ‘sikkhā ’ti.  

 
 
 

7. Sājīvaṃ nāma yaṃ bhagavatā paññattaṃ sikkhāpadaṃ, etaṃ sājīvaṃ 
nāma. Tasmiṃ sikkhati, tena vuccati sājīvasamāpanno ’ti.  

                                                   
1 yo bhikkhave - Ma; yo kho bhikkhave bhikkhu - Syā.  
2 yo ca kho bhikkhave - Ma, PTS.  
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- “Này Ānanda, việc Như Lai có thể hủy bỏ điều học pārājika đã được quy 
định cho các đệ tử vì lý do của các vị Vajjī hoặc của những người con trai của 
các vị Vajjī là điều không có cơ sở và không hợp lý.” Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ 
lòng yếu nhược mà thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy không được tu lên bậc 
trên trong tương lai. Và này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào sau khi lìa bỏ sự 
học tập và sau khi tuyên bố sự yếu nhược rồi thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy 
có thể được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

3. “Vị tỳ khưu nào thọ trì sự học tập và lối sống của các tỳ khưu, khi 
chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược, mà thực hiện việc 
đôi lứa ngay cả với loài thú cái là vị phạm tội pārājika, không được cộng 
trú.” 
 

[Sự quy định lần ba]  
 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vầy, có giai cấp như vầy, 
có tên như vầy, có họ như vầy, có giới hạnh như vầy, có trú xứ như vầy, có nơi 
đi lại như vầy, là vị trưởng lão (trên 10 năm tỳ khưu), hoặc là vị mới tu (dưới 
5 năm), hoặc là vị trung niên (trên 5 năm); vị ấy được gọi là ‘vị nào.’ 
 
 

5. Tỳ khưu: ‘Vị đi khất thực’ là tỳ khưu. ‘Vị chấp nhận việc đi khất thực’ 
là tỳ khưu. ‘Vị mặc y đã được cắt rời’ là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. 
Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được (đức Phật) nói rằng: 
‘Này tỳ khưu, hãy đi đến.’ ‘Vị đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy’ là tỳ khưu. 
‘Vị hiền thiện’ là tỳ khưu. ‘Vị có thực chất’ là tỳ khưu. ‘Vị Thánh hữu học’ là 
tỳ khưu. ‘Vị Thánh vô học’ là tỳ khưu. ‘Vị đã được tu lên bậc trên với hội 
chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai 
sót, đáng được duy trì’ là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên 
với hội chúng hợp nhất, bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không 
sai sót, đáng được duy trì, vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 
 

6. Sự học tập: Có ba sự học tập: sự học tập về tăng thượng giới, sự học 
tập về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuệ.1 Ở đây, ‘sự học tập’ 
được đề cập trong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới. 
 
 

7. Lối sống: nghĩa là điều học nào đã được đức Thế Tôn quy định, điều 
học ấy gọi là lối sống. Vì thế, vị học tập theo lối sống ấy được gọi là ‘thọ trì lối 
sống.’ 

                                                   
1 Adhisīla: Tăng thượng giới là giới bổn Pātimokkha. Adhicitta: Tăng thượng tâm là sự tu 
tập các loại định hợp thế. Adhipaññā: Tăng thượng tuệ là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế 
(VinA. i, 244-245). 




