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46. Tena kho pana samayena aññataro buḍḍhapabbajito bhikkhu 
purāṇadutiyikāya dassanaṃ agamāsi. Sā ‘ehi bhante vibbhamā ’ti aggahesi. 
So bhikkhu paṭikkamanto uttāno paripati. Sā ubbhujitvā1 aṅgajāte 
abhinisīdi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu asādiyantassā 
”ti. (78) 

 
 

47. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu araññe viharati. 
Migapotako tassa passāvaṭṭhānaṃ āgantvā passāvaṃ pivanto mukhena 
aṅgajātaṃ aggahesi. So bhikkhu sādiyi. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(79) 

 
Paṭhamapārājikaṃ samattaṃ. 

 
--ooOoo-- 

 
 

2. 2. DUTIYAPĀRĀJIKAṂ 
 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. 

Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū 
isigilipasse tiṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu. Āyasmā ’pi dhaniyo 
kumbhakāraputto tiṇakuṭikaṃ karitvā vassaṃ upagacchi.  
 

2. Atha kho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena tiṇakuṭiyo 
bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca paṭisāmetvā janapadacārikaṃ pakkamiṃsu. 
Āyasmā pana dhaniyo kumbhakāraputto tattheva vassaṃ vasi, tattha 
hemantaṃ, tattha gimhaṃ.  
 

3. Atha kho āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya 
paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca 
ādāya agamaṃsu.  
 

4. Dutiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto tiṇañca kaṭṭhañca 
saṃkaḍḍhitvā tiṇakuṭikaṃ akāsi. Dutiyampi kho āyasmato dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu.  
 

5. Tatiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto tiṇañca kaṭṭhañca 
saṃkaḍḍhitvā tiṇakuṭikaṃ akāsi. Tatiyampi kho āyasmato dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu.  

                                                   
1 ubbhajitvā - Ma.  
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46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi 
gặp người vợ cũ. Cô ấy đã níu giữ lại (nói rằng): - “Thưa ngài, hãy đến. Ngài 
hãy hoàn tục.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô ấy đã giở (y) 
lên rồi ngồi lên trên dương vật (vị ấy). Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội.” (78) 

 
 

47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã đi 
đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lấy dương vật (vị ấy). Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (79) 
 

Dứt điều pārājika thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
 
 

2. 2. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ: 
 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, ở núi 
Gijjhakūṭa. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan điểm đã 
dựng lên ở sườn núi Isigili những túp lều bằng cỏ rồi vào mùa (an cư) mưa. 
Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm cũng đã dựng lên túp lều bằng cỏ và 
vào mùa (an cư) mưa.  

 
2. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa đến hết ba tháng, các vị tỳ khưu ấy 

đã tháo gỡ các túp lều cỏ, thu xếp cỏ và gỗ lại, rồi ra đi du hành trong xứ sở. 
Còn đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi 
ấy, mùa lạnh ở nơi ấy, và mùa nóng ở nơi ấy.  

 
3. Sau đó, lúc đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 

khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy 
cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  

 
4. Đến lần thứ nhì, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp 

cỏ và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ nhì, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  

 
5. Đến lần thứ ba, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã gom góp cỏ 

và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ ba, lúc đại đức Dhaniya con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót 
củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi.  
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6. Atha kho āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa etadahosi: “Yāva 
tatiyakaṃ kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu. Ahaṃ kho pana 
susikkhito anavayo sake ācariyake kumbhakārakamme pariyodātasippo, 
yannūnāhaṃ sāmaṃ cikkhallaṃ madditvā sabbamattikāmayaṃ kuṭikaṃ 
kareyyan ”ti.  
 

 
7. Atha kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto sāmaṃ cikkhallaṃ 

madditvā sabbamattikāmayaṃ kuṭikaṃ karitvā tiṇañca kaṭṭhañca 
gomayañca saṃkaḍḍhitvā taṃ kuṭikaṃ paci. Sā ahosi kuṭikā abhirūpā 
dassanīyā pāsādikā lohitikā,1 seyyathāpi indagopako. Seyyathāpi nāma 
kiṅkiṇikasaddo2 evamevaṃ tassā kuṭikāya saddo ahosi.  

 
 

8. Atha kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ gijjhakūṭā pabbatā 
orohanto addasa taṃ kuṭikaṃ abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ lohitikaṃ. 
Disvāna bhikkhū āmantesi: “Kiṃ etaṃ bhikkhave abhirūpaṃ dassanīyaṃ 
pāsādikaṃ lohitikaṃ3 seyyathāpi indagopako ”ti?  
 

 
9. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Vigarahi 

buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ bhikkhave tassa moghapurisassa 
ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma so bhikkhave moghapuriso sabbamattikāmayaṃ kuṭikaṃ karissati? 
Na hi nāma bhikkhave tassa moghapurisassa pāṇesu anuddayā anukampā 
avihesā bhavissati. Gacchathetaṃ bhikkhave kuṭikaṃ bhindatha. Mā 
pacchimā janatā pāṇesu pātabyataṃ āpajji. Na ca bhikkhave 
sabbamattikāmayā kuṭikā kātabbā, yo kareyya āpatti dukkaṭassā ”ti.  
 

 
10. “Evaṃ bhante ”ti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā yena sā kuṭikā 

tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā taṃ kuṭikaṃ bhindiṃsu. Atha kho 
āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto te bhikkhū etadavoca: “Kissa me tumhe 
āvuso kuṭikaṃ bhindathā ”ti? “Bhagavā āvuso bhedāpetī ”ti. “Bhindathāvuso 
sace dhammassāmī bhedāpetī ”ti.  
 

 
11. Atha kho āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa etadahosi: 

“Yāvattatiyakaṃ kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu. Yāpi mayā 
sabbamattikāmayā kuṭikā katā, sā ’pi bhagavatā bhedāpitā. Atthi ca me 
dārugahe gaṇako sandiṭṭho, yannūnāhaṃ dārugahe gaṇakaṃ dārūni yācitvā 
dārukuḍḍikaṃ kuṭikaṃ4 kareyyan ”ti.  

                                                   
1 lohitakā - Syā.            3 lohitakaṃ - Syā.  
2 kiṅkaṇikasaddo - Ma.     4 dārukuṭikaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý điều này: 
“Quả thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt 
cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. 
Vả lại, ta đã khéo học tập nghề làm đồ gốm ở nơi thầy ta, không sai sót, và có 
tay nghề thiện xảo; hay là ta nên đích thân nhồi trộn đất bùn và tạo nên một 
túp lều toàn bằng đất sét?”  
 
 

7. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đích thân nhồi trộn 
đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bằng đất sét, rồi đã thu nhặt cỏ, củi, 
phân bò khô, và nung chín túp lều ấy. Túp lều ấy đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh 
xắn, có màu đỏ như cánh kiến. Giống như tiếng vang của cái chuông nhỏ, âm 
thanh của túp lều ấy cũng tương tợ như thế. 
 
 

8. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc từ núi Gijjhakūṭa đi xuống cùng với 
nhiều vị tỳ khưu đã nhìn thấy túp lều đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ 
như cánh kiến ấy, sau khi nhìn thấy đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, cái vật đẹp đẽ, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ như cánh kiến kia là vật 
gì vậy?” 
 
 

9. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ 
rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại đích thân 
nhồi trộn đất bùn và tạo nên một túp lều toàn bằng đất sét? Này các tỳ khưu, 
kẻ rồ dại ấy quả không có sự quan tâm, không có lòng thương xót, không có 
tâm vô hại đối với các sanh mạng! Này các tỳ khưu, hãy đi và phá vỡ túp lều 
ấy. Chớ để loài người sau này (theo gương đó) gây nên việc giết hại các sanh 
mạng. Này các tỳ khưu, không nên thực hiện cốc liêu toàn bằng đất sét; vị 
nào thực hiện thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 

10. - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến túp lều ấy, sau khi đến đã phá vỡ túp lều ấy. Khi ấy, đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, 
vì sao các vị phá vỡ túp lều của tôi vậy?” - “Này đại đức, đức Thế Tôn bảo phá 
vỡ.” - “Này các đại đức, nếu bậc Pháp Chủ bảo phá vỡ thì các vị hãy phá vỡ 
đi.” 
 
 

11. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã khởi ý rằng: “Quả 
thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, 
những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) đi. Ngay 
cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn cho phá 
vỡ. Và có viên quản lý kho gỗ là người đồng đạo với ta; hay là ta nên yêu cầu 
viên quản lý kho gỗ các cây gỗ rồi tạo nên túp lều bằng gỗ?”  
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12. Atha kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto yena dārugahe gaṇako 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā dārugahe gaṇakaṃ etadavoca: “Yāva 
tatiyakaṃ kho me āvuso gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇhāriyo kaṭṭhahāriyo 
tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu. Yāpi mayā 
sabbamattikāmayā kuṭikā katā, sāpi bhagavatā bhedāpitā. Dehi me āvuso 
dārūni, icchāmi dārukuḍḍikaṃ kuṭikaṃ kātun ”ti. “Natthi bhante tādisāni 
dārūni, yānāhaṃ ayyassa dadeyyaṃ. Atthi bhante devagahadārūni 
nagarapaṭisaṅkhārikāni āpadatthāya nikkhittāni. Sace tāni rājā dāpeti, 
harāpetha bhante ”ti. “Dinnāni āvuso raññā ”ti.  

 
13. Atha kho dārugahe gaṇako ‘ime kho samaṇā sakyaputtiyā 

dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto 
kalyāṇadhammā. Rājāpimesaṃ abhippasanno. Na arahati adinnaṃ dinnanti 
vattun ’ti āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca: “Harāpetha 
bhante ”ti. Atha kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto tāni dārūni 
khaṇḍākhaṇḍikaṃ chedāpetvā sakaṭehi nibbāhāpetvā dārukuḍḍikaṃ 
kuṭikaṃ akāsi.  

 
14. Atha kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto rājagahe 

kammante anusaññāyamāno yena dārugahe gaṇako tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā dārugahe gaṇakaṃ etadavoca: “Yāni tāni bhaṇe 
devagahadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni āpadatthāya nikkhittāni, kahaṃ 
tāni dārunī ”ti? “Tāni sāmi, dārūni devena ayyassa dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa dinnānī ”ti.  

 
15. Atha kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto anattamano 

ahosi: “Kathaṃ hi nāma devo devagahadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni 
āpadatthāya nikkhittāni dhaniyassa kumbhakāraputtassa dassatī ”ti?  

 
16. Atha kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto yena rājā 

māgadho seniyo bimbisāro tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā rājānaṃ 
māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca: “Saccaṃ kira deva devena1 
devagahadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni āpadatthāya nikkhittāni dhaniyassa 
kumbhakāraputtassa dinnānī ”ti? “Ko evamāhā ”ti? “Dārugahe gaṇako devā 
”ti. “Tena hi brāhmaṇa dārugahe gaṇakaṃ āṇāpehī ”ti.  

 
17. Atha kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto dārugahe 

gaṇakaṃ baddhaṃ2 āṇāpesi. Addasā kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto 
dārugahe gaṇakaṃ baddhaṃ2 nīyamānaṃ.3 Disvāna dārugahe gaṇakaṃ 
etadavoca: “Kissa tvaṃ āvuso baddho nīyyāsī ”ti? “Tesaṃ bhante dārūnaṃ 
kiccā ”ti. “Gacchāvuso ahampi āgacchāmī ”ti. “Eyyāsi bhante purāhaṃ 
haññāmī ”ti.  

                                                   
1 saccaṃ kira devena - Ma, Syā.  3 niyyamānaṃ - Ma, PTS.          4 bandho - Ma, Syā. 
2 bandhaṃ - Ma, Syā.   5 niyyāsī ti - Ma; nīyasī ti - Syā; niyyasī ti - PTS.  
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12. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến gặp viên 
quản lý kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này 
đạo hữu, quả đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô 
cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lấy cỏ và gỗ, rồi (mang) 
đi. Ngay cả túp lều toàn bằng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế Tôn 
cho phá vỡ. Này đạo hữu, hãy cho ta các cây gỗ; ta muốn thực hiện túp lều 
bằng gỗ.” - “Thưa ngài, các cây gỗ mà tôi có thể dâng ngài thì các loại như thế 
ấy không có. Thưa ngài, có những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự, nếu đức vua bảo cho các thứ ấy 
thì thưa ngài, ngài hãy bảo người mang đi.” - “Này đạo hữu, đã được đức vua 
cho rồi.” 
 

13. Khi ấy, viên quản lý kho gỗ (nghĩ rằng): “Các Sa-môn Thích tử này quả 
thật là những vị thực hành Pháp, là những vị thực hành sự an tịnh, là những 
vị có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Ngay cả đức 
vua cũng tịnh tín những vị này. Không thể nào (họ) lại nói: ‘Đã được cho!’ về 
vật chưa được cho,” nên đã nói với đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm 
điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy cho người mang đi.” Sau đó, đại đức 
Dhaniya con trai người thợ gốm đã cho người cắt xẻ các cây gỗ ấy thành từng 
miếng, đã cho chuyển đi bằng các xe tải, rồi đã thực hiện túp lều bằng gỗ. 
 

14. Sau đó, Bà-la-môn Vassakāra là quan đại thần xứ Magadha trong lúc 
đi thanh tra các công việc trong thành Rājagaha đã đi đến gặp viên quản lý 
kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này khanh, có 
những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng 
lúc hữu sự, những cây gỗ ấy đâu rồi?” - “Thưa quan lớn, những cây gỗ ấy đã 
được đức vua cho đến ngài Dhaniya con trai người thợ gốm rồi.” 
 

15. Khi ấy, Bà-la-môn Vassakāra quan đại thần xứ Magadha đã trở nên 
không hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao đức vua lại cho Dhaniya con trai người 
thợ gốm những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để 
riêng phòng lúc hữu sự?”  
 

16. Sau đó, Bà-la-môn Vassakāra quan đại thần xứ Magadha đã đi đến 
gặp đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, nghe nói những cây gỗ 
thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã 
được bệ hạ cho đến Dhaniya con trai người thợ gốm, có đúng không vậy?” - 
“Ai đã nói như thế?” - “Tâu bệ hạ, viên quản lý kho gỗ.” - “Này Bà-la-môn, 
vậy thì khanh hãy cho lệnh gọi viên quản lý kho gỗ.” 
 

17. Sau đó, Bà-la-môn Vassakāra quan đại thần xứ Magadha đã truyền 
lệnh trói viên quản lý kho gỗ. Đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã 
nhìn thấy viên quản lý kho gỗ bị trói lại và đang bị dẫn đi, sau khi nhìn thấy 
đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: - “Này đạo hữu, vì sao ngươi bị trói 
và bị dẫn đi vậy?” - “Thưa ngài, vì sự việc của những cây gỗ ấy.” - “Này đạo 
hữu, ngươi cứ đi. Ta cũng đi nữa.” - “Thưa ngài, ngài nên đi đến trước khi tôi 
bị giết chết.” 
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18. Atha kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto yena rañño māgadhassa 
seniyassa bimbisārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte 
āsane nisīdi. Atha kho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā dhaniyo 
kumbhakāraputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ dhaniyaṃ 
kumbhakāraputtaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho 
rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ 
etadavoca:  

 
 
 
 

19. “Saccaṃ kira mayā bhante devagahadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni 
āpadatthāya nikkhittāni ayyassa dinnānī ”ti? “Evaṃ mahārājā ”ti. “Mayaṃ 
kho bhante rājāno nāma bahukiccā bahukaraṇīyā. Datvāpi nassareyyāma. 
Iṅgha bhante sarāpehī ”ti. “Sarasi tvaṃ mahārāja, paṭhamābhisitto evarūpiṃ 
vācaṃbhāsitā:1 ‘Dinnaṃ yeva samaṇabrāhmaṇānaṃ tiṇakaṭṭhodakaṃ 
paribhuñjantū ’”ti. “Sarāmahaṃ bhante, santi bhante samaṇabrāhmaṇā 
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā. Tesaṃ appamattake’ pi kukkuccaṃ 
uppajjati. Tesaṃ mayā sandhāya bhāsitaṃ. Tañca kho araññe 
apariggahitaṃ. So tvaṃ bhante tena lesena dārūni adinnaṃ harituṃ 
maññasi. Kathaṃ hi nāma mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite 
vasantaṃ haneyya vā, bandheyya vā, pabbājeyya vā? Gaccha bhante. Lomena 
tvaṃ mutto ’si.2 Māssu punapi evarūpaṃ akāsī ”ti.  

 
 
 
 

20. Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Alajjino ime samaṇā 
sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. Ime hi nāma dhammacārino samacārino 
brāhmacārino saccavādino sīlavanto kalyāṇadhammā paṭijānissanti. Natthi 
imesaṃ sāmaññaṃ, natthi imesaṃ brahmaññaṃ. Naṭṭhaṃ imesaṃ 
sāmaññaṃ, naṭṭhaṃ imesaṃ brahmaññaṃ. Kuto imesaṃ sāmaññaṃ, kuto 
imesaṃ brahmaññaṃ? Apagatā ime sāmaññā, apagatā ime brahmaññā. 
Rājānampime vañcenti. Kimpanaññe manusse ”ti?  

 
 
 
 

21. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino 
kukkuccakā sikkhākāmā, te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto rañño dārūnī adinnaṃ ādiyissatī ”ti? 
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.  

                                                   
1 bhāsitaṃ - PTS.      2 mukko - Sīmu. 
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18. Sau đó, đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm đã đi đến hậu cung 
của đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã 
đi đến gặp đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm, sau khi đến đã đảnh lễ 
đại đức Dhaniya con trai người thợ gốm rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với đại 
đức Dhaniya con trai người thợ gốm điều này: 
 
 
 
 

19. - “Thưa ngài, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khố là vật liệu tu bổ 
thành phố được để riêng phòng lúc hữu sự đã được trẫm cho đến ngài, có 
đúng không vậy?” - “Tâu đại vương, đúng vậy.” - “Thưa ngài, chúng tôi là 
những vị vua có nhiều phận sự, có nhiều việc phải làm, ngay cả sau khi đã 
cho chúng tôi cũng không thể nhớ được. Thưa ngài, giờ xin hãy nhắc lại.” - 
“Tâu đại vương, ngài có nhớ khi được phong vương lần thứ nhất ngài đã 
tuyên bố lời như vầy: ‘Cỏ, gỗ, và nước đã được dâng đến các Sa-môn và Bà-
la-môn, hãy để cho các vị sử dụng.’” - “Thưa ngài, trẫm đã nhớ rồi. Thưa 
ngài, có những Sa-môn và Bà-la-môn khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy có sự hối hận cho dù sự việc là nhỏ nhặt, và vật đã được trẫm 
nói có liên quan đến các vị ấy là vật vô chủ ở trong rừng. Thưa ngài, ngài đây 
suy nghĩ dùng mưu mẹo ấy để lấy vật chưa được cho là các cây gỗ. Làm sao 
trẫm đây có thể hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất vị Sa-môn hay vị Bà-
la-môn đang cư ngụ trong lãnh thổ được? Thưa ngài, ngài hãy đi. Ngài được 
tự do nhờ vào hình tướng. Ngài cũng chớ có tái phạm việc như vầy nữa!” 
 
 
 
 

20. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành Pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các vị 
này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rồi? 
Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các vị này đã không còn! Các vị này còn đánh lừa ngay 
cả đức vua, thì còn gì nữa đối với những người khác?” 
 
 
 
 

21. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Dhaniya 
con trai người thợ gốm lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua 
vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
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22. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ dhaniyaṃ 
kumbhakāraputtaṃ paṭipucchi: “Saccaṃ kira tvaṃ dhaniya rañño dārūnī 
adinnaṃ ādiyī ”ti?1 “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: 
“Ananucchaviyaṃ moghapurisa, ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ 
akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa, rañño dārūni 
adinnaṃ ādiyissasi? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya 
pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya. Atha khvetaṃ moghapurisa, 
appasannānañceva appasādāya pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  
 
 
 

23. Tena kho pana samayena aññataro purāṇavohāriko mahāmatto 
bhikkhūsu pabbajito bhagavato avidūre nisinno hoti. Atha kho bhagavā taṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Kittakena kho bhikkhu, rājā māgadho seniyo 
bimbisāro coraṃ gahetvā hanti vā bandhati vā pabbājeti vā ”ti? “Pādena vā 
bhagavā pādārahena vā2 ”ti. Tena kho pana samayena rājagahe pañcamāsako 
pādo hoti. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ 
anekapariyāyena vigarahitvā dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyya, yathārūpe 
adinnādāne rājāno coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā 
pabbājeyyuṃ vā ‘coro ’si bālo ’si mūḷho ’si theno’ sī ’ti, tathārūpaṃ bhikkhu 
adinnaṃ ādiyamāno ayampi pārājiko hoti asaṃvāso ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti] 

 
 

1. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū rajakattharaṇaṃ 
gantvā rajakabhaṇḍikaṃ avaharitvā ārāmaṃ haritvā bhājesuṃ. Bhikkhū eva 
māhaṃsu: “Mahāpuññattha tumhe āvuso, bahuṃ tumhākaṃ cīvaraṃ 
uppannan ”ti. “Kuto āvuso amhākaṃ puññaṃ? Idāni mayaṃ 
rajakattharaṇaṃ gantvā rajakabhaṇḍikaṃ avaharimhā ”ti. “Nanu āvuso 
bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ, kissa tumhe āvuso rajakabhaṇḍikaṃ 
avaharitthā ”ti? “Saccaṃ āvuso bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ, tañca 
kho gāme no araññe ”ti.  
 
 

2. “Nanu āvuso tatheva taṃ hoti. Ananucchaviyaṃ āvuso ananulomikaṃ 
appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tumhe 
āvuso rajakabhaṇḍikaṃ avaharissatha?  

                                                   
1 ādiyasī ti - Syā. 2 pādena vā bhagavā pādārahena vā atirekapādenavā - Syā, PTS. 
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22. 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 Dhaniya con trai người thợ gốm rằng: - 
“Này Dhaniya, nghe nói ngươi lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức 
vua, 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, vì sao ngươi lại lấy vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vậy? 
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.”  
 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị nọ trước kia là quan đại thần xử án nay đã xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu, đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, với mức bao nhiêu thì 
đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha (sẽ) hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục 
xuất kẻ trộm cắp sau khi bắt được?” - “Bạch Thế Tôn, với một pāda, hoặc 
tương đương với một pāda.” Vào lúc bấy giờ, ở thành Rājagaha năm māsaka 
thì bằng một pāda.[*] Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Dhaniya con 
trai người thợ gốm bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp 
dưỡng, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho theo lối trộm cướp; tương tợ 
như trong vụ đánh cắp, các vị vua sau khi bắt được kẻ trộm thì có thể hành 
hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): ‘Ngươi là kẻ 
trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ cướp;’ tương tợ như 
thế, vị tỳ khưu khi lấy vật không được cho, vị này cũng 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] 

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

trộm gói đồ nhuộm mang về tu viện chia nhau. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, các vị thật là đại phước! Có nhiều y đã được phát sanh đến 
các vị.” - “Này các đại đức, do đâu mà chúng tôi có phước? Hôm nay, chúng 
tôi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm.” - “Này các đại đức, 
không phải điều học đã được đức Thế Tôn quy định hay sao? Này các đại đức, 
tại sao các người lại lấy trộm gói đồ nhuộm?” - “Này các đại đức, đúng vậy. 
Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và điều ấy là ở trong làng, không 
phải ở trong rừng.” 
 
 

2. - “Này các đại đức, điều ấy không phải là như thế hay sao? Này các đại 
đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-
môn, không được phép, không nên làm! Này các đại đức, vì sao các đại đức 
lại lấy trộm gói đồ nhuộm?  
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Netaṃ āvuso appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā 
bhiyyobhāvāya, atha khvetaṃ āvuso appasannānañceva appasādāya 
pasannānañca ekaccānaṃ aññathattāyā ”ti.  
 

3. Atha kho te bhikkhū chabbaggiye bhikkhū anekapariyāyena vigarahitvā 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū 
paṭipucchi: “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave rajakattharaṇaṃ gantvā 
rajakabhaṇḍikaṃ avaharitthā ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisā, ananulomikaṃ appatirūpaṃ 
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā 
rajakattharaṇaṃ gantvā rajakabhaṇḍikaṃ avaharissatha? Netaṃ 
moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu gāmā vā araññā vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ 
ādiyeyya, yathārūpe adinnādāne rājāno coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā 
bandheyyuṃ vā pabbājeyyuṃ vā ‘coro ’si bālo ’si mūḷho ’si theno’ sī ’ti, 
tathārūpaṃ bhikkhu adinnaṃ ādiyamāno ayampi pārājiko hoti asaṃvāso 
”ti.  

[Dutiyapaññatti]  
 

4. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Gāmo nāma ekakuṭiko ’pi gāmo dvikuṭiko ’pi gāmo tikuṭiko ’pi gāmo 
catukuṭiko ’pi gāmo samanusso ’pi gāmo amanusso ’pi gāmo parikkhitto ’pi 
gāmo aparikkhitto ’pi gāmo gonīsādiniviṭṭho ’pi gāmo, yo ’pi sattho 
atirekacātumāsaniviṭṭho so ’pi vuccati gāmo.  
 

Gāmūpacāro nāma parikkhittassa gāmassa indakhīle ṭhitassa 
majjhimassa purisassa leḍḍupāto. Aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre 
ṭhitassa majjhimassa purisassa leḍḍupāto.  
 

Araññaṃ nāma ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca avasesaṃ araññaṃ 
nāma.  
 

Adinnaṃ nāma yaṃ adinnaṃ anissaṭṭhaṃ apariccattaṃ rakkhitaṃ 
gopitaṃ mamāyitaṃ parapariggahitaṃ, etaṃ adinnaṃ nāma.  
 

Theyyasaṅkhātan ’ti theyyacitto avaharaṇacitto.  
 

Ādiyeyyā ’ti ādiyeyya hareyya avahareyya iriyāpathaṃ vikopeyya ṭhānā 
cāveyya saṅketaṃ vītināmeyya.  
 

Yathārūpaṃ nāma pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā. 
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Này các 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 các 
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. 
 

3. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư 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 các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi đã đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này 
những 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 những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại đi đến chỗ nhuộm y và lấy trộm gói đồ nhuộm? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lối 
trộm cướp; tương tợ như trong vụ đánh cắp, các vị vua sau khi bắt được 
kẻ trộm thì có thể hành hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất 
(phán rằng): ‘Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là 
kẻ cướp;’ tương tợ như thế, vị tỳ khưu trong khi lấy vật không được cho, vị 
này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú.”  

[Sự quy định lần hai] 
 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào ―nt―  
Tỳ khưu: ‘Vị đi khất thực’ là tỳ khưu. ―nt― vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề 

cập trong ý nghĩa này. 
Làng nghĩa là một túp lều cũng là làng. Hai túp lều cũng là làng. Ba túp 

lều cũng là làng. Bốn túp lều cũng là làng. Làng có người. Làng không có 
người. Làng được rào lại. Làng không được rào lại. Nơi các bầy bò chăn thả 
dừng lại tạm nghỉ cũng được gọi là làng. Thậm chí đoàn xe tải của thương 
buôn dừng lại trên bốn tháng cũng được gọi là làng. 

Vùng ven làng nghĩa là (tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném 
đi bởi người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở bục cổng của ngôi làng 
được rào lại, (hoặc tính đến) chỗ rơi xuống của cục đất được ném đi bởi 
người nam (có sức mạnh) hạng trung đứng ở vùng biên của các ngôi nhà 
thuộc ngôi làng không được rào lại.  

Rừng nghĩa là trừ đi làng và vùng ven làng, phần còn lại gọi là rừng. 
Vật không được cho nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, 

chưa được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý 
bởi người khác; vật ấy là vật không được cho. 

Theo lối trộm cướp: có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm. 
Lấy: vị lấy đi, vị mang đi, vị lấy trộm, vị làm thay đổi tư thế, vị làm di 

chuyển khỏi vị trí, vị vượt qua sự quy định. 
Có hình thức như thế nghĩa là một pāda, hoặc tương đương một 

pāda, hoặc hơn một pāda. 
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Rājāno nāma pathavyārājā, padesarājā, maṇḍalikā, antarabhogikā, 
akkhadassā, mahāmattā, ye vā pana chejjabhejjaṃ anusāsanti, ete rājāno 
nāma.  

 
Coro nāma yo pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 

adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati, eso coro nāma.  
 
Haneyyuṃ vā ’ti hatthena vā pādena vā kasāya vā vettena vā 

addhadaṇḍakena vā chejjāya vā haneyyuṃ.  
 
Bandheyyuṃ vā ’ti rajjubandhanena vā andubandhanena vā 

saṅkhalikabandhanena vā gharabandhanena vā nagarabandhanena vā 
gāmabandhanena vā nigamabandhanena vā bandheyyuṃ, purisaguttiṃ vā 
kareyyuṃ.  

 
Pabbājeyyuṃ vā ’ti gāmā vā nigamā vā nagaraṃ vā janapadā vā 

janapadapadesā vā pabbājeyyuṃ.  
 
Coro ’si bālo ’si mūḷho ’si theno ’sī ’ti paribhāso eso.  
 
Tathārūpaṃ nāma pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā.  
 
Ādiyamāno ’ti ādiyamāno haramāno avaharamāno iriyāpathaṃ 

vikopayamāno ṭhānā cāvayamāno saṅketaṃ vītināmayamāno.  
 
Ayampī ’ti purimaṃ upādāya vuccati.  

 
Pārājiko hotī ’ti seyyathāpi nāma paṇḍupalāso bandhanā pavutto1 

abhabbo haritattāya.2 Evameva bhikkhu pādaṃ vā pādārahaṃ vā 
atirekapādaṃ vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyitvā assamaṇo hoti 
asakyaputtiyo, tena vuccati pārājiko hotī ’ti.  
 

Asaṃvāso ’ti saṃvāso nāma ekaṃ kammaṃ ekuddeso samasikkhātā, 
eso saṃvāso nāma. So tena saddhiṃ natthī ’ti, tena vuccati asaṃvāso ’ti.  
 

***** 
 

[Nayamātikā] 
 

1. Bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ udakaṭṭhaṃ 
nāvaṭṭhaṃ yānaṭṭhaṃ bhāraṭṭhaṃ ārāmaṭṭhaṃ vihāraṭṭhaṃ khettaṭṭhaṃ 
vatthuṭṭhaṃ gāmaṭṭhaṃ araññaṭṭhaṃ udakaṃ dantaponaṃ3 vanappati 
haraṇakaṃ upanidhi suṅkaghātaṃ pāṇo apadaṃ dipadaṃ catuppadaṃ 
bahuppadaṃ ocarako onirakkho saṃvidāvahāro saṅketakammaṃ 
nimittakammanti.  

                                                   
1 pamutto - sabbattha. “Seyyathāpi nāma paṇḍupalāso bandhanā pavutto” - Dharma-
pradīpikā (315).   2 haritatthāya - Ma.          3 dantapoṇaṃ - Ma, Syā, PTS. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1         Điều pārājika về việc trộm cướp - 2 

 
 

107

Các vị vua nghĩa là các vị vua (cai trị) toàn trái đất, các vị vua của một 
xứ, các vị vua của một vùng, các vị trưởng bộ tộc, các quan xử án, các quan 
đại thần, hoặc các vị nào điều khiển việc gia hình, các vị này gọi là các vị vua. 
 

Kẻ trộm nghĩa là kẻ nào lấy đi theo lối trộm cướp vật không được cho trị 
giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka, kẻ ấy gọi là kẻ trộm. 
 

Hoặc có thể hành hạ: Họ có thể hành hạ bằng tay, hoặc bằng chân, 
hoặc bằng roi, hoặc bằng gậy, hoặc bằng dùi cui, hoặc bằng cách làm cho tàn 
phế. 

Hoặc có thể giam giữ: Họ có thể giam giữ theo cách trói bằng dây 
thừng, hoặc theo cách trói bằng xiềng xích, hoặc theo cách trói bằng cùm, 
hoặc bằng cách giam trong nhà ngục, hoặc bằng cách giữ trong thành phố, 
hoặc bằng cách giữ trong làng, hoặc bằng cách giữ trong thị trấn, hoặc họ có 
thể thực hiện việc cho người canh gác. 
 

Hoặc có thể trục xuất: Họ có thể trục xuất ra khỏi làng, hoặc ra khỏi 
thị trấn, hoặc ra khỏi thành phố, hoặc ra khỏi khu vực, hoặc ra khỏi xứ sở.  
 

Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là kẻ 
cướp: Điều này là sự quở trách. 
 

Có hình thức như thế nghĩa là một pāda, hoặc tương đương một 
pāda, hoặc hơn một pāda. 
 

Trong khi lấy: trong khi lấy đi, trong khi mang đi, trong khi lấy trộm, 
trong khi làm thay đổi tư thế, trong khi làm cho rời khỏi vị trí, trong khi vượt 
qua sự quy định. 
 

Vị này cũng: được đề cập liên quan đến vị trước đây 
 

Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi 
cành không thể xanh trở lại, tương tợ như thế vị tỳ khưu lấy đi theo lối trộm 
cướp vật không được cho có giá trị một pāda, hoặc tương đương một pāda, 
hoặc hơn một pāda thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế, 
được gọi là ‘vị phạm tội pārājika.’ 
 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng (giới bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau, điều 
ấy gọi là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không 
được cộng trú.’ 
 

***** 
 

[Tiêu đề hướng dẫn] 
 

1. Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở 
khoảng không, vật ở trong nước, vật ở trên chiếc thuyền, vật ở trong xe, vật 
là gói hàng, vật ở trong vườn, vật ở trong trú xá, vật ở trong ruộng, vật ở 
trong khu đất, vật ở trong làng, vật ở trong rừng, nước, tăm xỉa răng, cây 
rừng, vật được mang đi, vật được ký gởi, trạm thuế, sinh mạng, loài không 
chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, người theo dõi, người bảo 
vệ vật ký gởi, lấy trộm theo kế hoạch, hành động theo sự quy định, hành 
động theo dấu hiệu.  
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2. Bhummaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ bhūmiyaṃ nikkhittaṃ hoti 
nikhātaṃ paṭicchannaṃ. Bhummaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti 
theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati kuddālaṃ vā piṭakaṃ vā pariyesati 
gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Tattha jātakaṃ kaṭṭhaṃ vā lataṃ vā chindati, 
āpatti dukkaṭassa. Paṃsuṃ khaṇati vā vyūhati1 vā uddharati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Kumbhiṃ āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Attano bhājanaṃ pavesetvā 
pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Attano 
bhājanagataṃ vā karoti muṭṭhiṃ vā chindati, āpatti pārājikassa. 
Suttārūḷhaṃ bhaṇḍaṃ vā pāmaṅgaṃ vā kaṇṭhasuttakaṃ vā kaṭisuttakaṃ vā 
sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, 
āpatti thullaccayassa. Koṭiyaṃ gahetvā uccāreti, āpatti thullaccayassa. 
Ghaṃsanto nīharati, āpatti thullaccayassa. Antamaso kesaggamattampi 
kumbhimukhā moceti, āpatti pārājikassa. Sappiṃ vā telaṃ vā madhuṃ vā 
phāṇitaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
theyyacitto ekena payogena pivati, āpatti pārājikassa. Tattheva bhindati vā 
chaḍḍeti vā jhāpeti vā aparibhogaṃ vā karoti, āpatti dukkaṭassa.  

 
 
 
 

3. Thalaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ thale nikkhittaṃ hoti. Thalaṭṭhaṃ 
bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, 
āpatti dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 

4. Ākāsaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ ākāsagataṃ hoti. Moro vā kapiñjaro vā 
tittiro vā vaṭṭako vā sāṭakaṃ vā veṭhanaṃ vā hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā 
chijjamānaṃ patati. Ākāsaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti theyyacitto 
dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Gamanaṃ 
upacchindati, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, 
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 

5. Vehāsaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ vehāsagataṃ hoti mañce vā pīṭhe vā 
cīvaravaṃse vā cīvararajjuyā vā bhittikhīle vā nāgadante vā rukkhe vā 
laggitaṃ hoti, antamaso pattādhārake ’pi. Vehāsaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

                                                   
1 byūhati - Ma; viyūhati - Syā.  
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2. Vật ở trong đất nghĩa là vật được đặt xuống, được chôn, được phủ 
kín ở trong lòng đất. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong đất: “Ta sẽ lấy trộm,” 
rồi kiếm thêm người thứ hai, hoặc tìm kiếm cái thuổng hay cái giỏ, hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkaṭa; chặt cây hoặc dây leo mọc ở nơi ấy thì 
phạm tội dukkaṭa;1 đào đất, hoặc xắn ra, hoặc lấy lên thì phạm tội dukkaṭa;1 
sờ vào cái hũ thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào 
(trong hũ)2 rồi khởi tâm trộm cắp vật có giá trị năm māsaka hoặc hơn năm 
māsaka, sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; bỏ vào trong vật đựng của mình hoặc tách ra một nắm tay thì 
phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp vật làm theo dạng sợi: hoặc là dây 
thắt lưng, hoặc là dây chuyền cổ, hoặc là dây chuyền ở hông, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; nắm vào chóp (của một vật nào) rồi nâng lên thì 
phạm tội thullaccaya; chà xát rồi bỏ xuống thì phạm tội thullaccaya; đưa ra 
khỏi miệng hũ cho dù khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội 
pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp bơ lỏng, hay dầu ăn, hay mật ong, hay nước 
mía rồi uống trong một lần trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka thì 
phạm tội pārājika. Ngay tại chỗ đó, đập bể, hoặc đổ bỏ, hoặc đốt đi, hoặc 
làm cho không còn sử dụng được nữa thì phạm tội dukkaṭa. 

 
3. Vật ở trên đất nghĩa là vật được đặt xuống ở trên mặt đất. Vị khởi 

tâm trộm cắp vật ở trên mặt đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ 
hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; 
làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
pārājika. 

 
4. Vật ở trên không nghĩa là vật di chuyển ở trên không, hoặc là chim 

công, hoặc là chim đa đa, hoặc là gà gô, hoặc là chim cun cút, hoặc là tấm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đầu, hoặc là bạc, hoặc là vàng đang bị bể ra và 
rơi xuống. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trên không: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm 
thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; làm gián đoạn 
sự di chuyển thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. 

 
4. Vật ở khoảng không nghĩa là vật được đặt ở khoảng không (cách 

khoảng với mặt đất) hoặc là ở trên giường, hoặc là ở trên ghế, hoặc là ở sào 
máng y, hoặc là ở dây treo y, hoặc là ở chốt đinh đóng ở tường, hoặc là ở cái 
móc ngà voi, hoặc là được treo trên cây, thậm chí chỉ ở trên vật kê bình bát. 
Vị khởi tâm trộm cắp vật ở khoảng không: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. 

                                                   
1 Lẽ ra phải là tội pācittiya (ND). 
2 Vì không thể đưa hũ lên khỏi hố chôn được (VinA. ii, 316). 
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6. Udakaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ udake nikkhittaṃ hoti udakaṭṭhaṃ 
bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, 
āpatti dukkaṭassa. Nimujjati vā ummujjati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. Tattha jātakaṃ uppalaṃ vā padumaṃ vā puṇḍarikaṃ vā bhisaṃ 
vā macchaṃ vā kacchapaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā 
agghanakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 
 
 

7. Nāvā nāma yāya tarati. Nāvaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ nāvāya 
nikkhittaṃ hoti. Nāvaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ 
vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. 
Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Nāvaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Bandhanaṃ moceti, āpatti dukkaṭassa. Bandhanaṃ mocetvā āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Uddhaṃ vā adho vā tiriyaṃ 
vā antamaso kesaggamattampi saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 
 
 
 

8. Yānaṃ nāma mayhaṃ ratho sakaṭaṃ sandamānikā. Yānaṭṭhaṃ 
nāma bhaṇḍaṃ yāne nikkhittaṃ hoti. Yānaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti 
theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. Yānaṃ ‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati 
gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, 
āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 
 
 

9. Bhāro nāma sīsabhāro khandhabhāro kaṭibhāro olambako. Sīse 
bhāraṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Khandhaṃ oropeti, āpatti pārājikassa. Khandhe bhāraṃ 
theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Kaṭiṃ oropeti, āpatti pārājikassa. Kaṭiyā bhāraṃ theyyacitto āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Hatthena gaṇhāti, āpatti 
pārājikassa. Hatthe bhāraṃ theyyacitto bhūmiyaṃ nikkhipati, āpatti 
pārājikassa. Theyyacitto bhūmito gaṇhāti, āpatti pārājikassa.  
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6. Vật ở trong nước nghĩa là vật được đặt ở trong nước. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật ở trong nước: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; lặn xuống hoặc nổi lên thì phạm 
tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp 
hoặc là đóa sen xanh, hoặc là đóa sen hồng, hoặc là đóa sen trắng, hoặc là 
ngó sen mọc ở nơi ấy, hoặc là cá, hoặc là rùa trị giá năm māsaka hoặc hơn 
năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. 
 
 
 

7. Thuyền nghĩa là vượt qua (hồ, sông, biển, v.v...) bằng vật ấy. Vật ở 
trên chiếc thuyền nghĩa là vật được đặt ở trên thuyền. Vị khởi tâm trộm 
cắp vật ở trên chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm 
lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. 
Vị khởi tâm trộm cắp chiếc thuyền: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; tháo dây buộc thì phạm tội 
dukkaṭa; sau khi tháo dây buộc, sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm di chuyển lên, hoặc xuống, hoặc ngang, cho dù 
khoảng cách chỉ mảnh như sợi tóc thì phạm tội pārājika. 
 
 
 

8. Xe nghĩa là xe có mui, xe kéo hai bánh, xe tải hàng, xe ngựa kéo. Vật ở 
trong xe nghĩa là vật được đặt ở trong xe. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp 
chiếc xe: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) 
thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. 
 
 
 
 

9. Gói hàng nghĩa là gói hàng ở trên đầu, gói hàng ở vai, gói hàng ở 
hông, vật được đeo. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở trên đầu rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; đưa xuống vai thì 
phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào gói hàng ở trên vai thì 
phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; đưa xuống hông 
thì phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở hông rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; cầm bằng tay thì 
phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở tay rồi đặt xuống mặt 
đất thì phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp rồi nhấc lên khỏi mặt đất thì 
phạm tội pārājika.  
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10. Ārāmo nāma pupphārāmo phalārāmo. Ārāmaṭṭhaṃ nāma 
bhaṇḍaṃ ārāme catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: bhummaṭṭhaṃ phalaṭṭhaṃ 
ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Ārāmaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī ’ti 
theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. Tattha jātakaṃ mūlaṃ vā tacaṃ vā pattaṃ vā pupphaṃ vā 
phalaṃ vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Ārāmaṃ abhiyuñjati, āpatti dukkaṭassa. 
Sāmikassa vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ‘na mayhaṃ 
bhavissatī ’ti dhūraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto 
sāmikaṃ parājeti, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajjati, āpatti 
thullaccayassa.  

 
 
 
 
 

11. Vihāraṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ vihāre catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: 
bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Vihāraṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Vihāraṃ abhiyuñjati, āpatti dukkaṭassa. 
Sāmikassa vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ‘na mayhaṃ 
bhavissatī ’ti dhuraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto 
sāmikaṃ parājeti, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajjati, āpatti 
thullaccayassa.  

 
 
 
 

12. Khettaṃ nāma yattha pubbannaṃ vā aparannaṃ vā1 jāyati. 
Khettaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ khette catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: 
bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Khettaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Tattha jātakaṃ pubbannaṃ vā aparannaṃ 
vā1 pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti pārājikassa. Khettaṃ abhiyuñjati, āpatti dukkaṭassa. Sāmikassa 
vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ‘na mayhaṃ bhavissatī ’ti 
dhuraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto sāmikaṃ parājeti, 
āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajjati, āpatti thullaccayassa. 
Khīlaṃ vā rajjuṃ vā vatiṃ vā mariyādaṃ vā saṅkāmeti, āpatti dukkaṭassa. 
Ekaṃ payogaṃ anāgate, āpatti thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate, āpatti 
pārājikassa.  

                                                   
1 pubbaṇṇaṃ vā aparaṇṇaṃ vā - Ma, Syā, PTS. 
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10. Vườn nghĩa là vườn hoa, vườn trái cây. Vật ở trong vườn nghĩa là 
vật được đặt ở bốn nơi trong vườn: vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở 
trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
vườn: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi (một mình) thì 
phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp 
vật mọc ở nơi ấy hoặc là rễ cây, hoặc là vỏ cây, hoặc là lá cây, hoặc là bông 
hoa, hoặc là trái cây trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội pārājika. Vị kiện cáo về khu vườn thì phạm tội dukkaṭa; làm 
cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội 
thullaccaya; người chủ buông bỏ trách nhiệm: “(Khu vườn) sẽ không còn là 
của tôi nữa!” thì phạm tội pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng 
người chủ thì phạm tội pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì 
phạm tội thullaccaya. 
 
 
 

11. Vật ở trong trú xá nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong trú xá: vật 
ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. 
Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong trú xá: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm 
người thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. Vị kiện cáo về trú xá thì phạm tội dukkaṭa; làm cho người chủ 
khởi lên sự nghi hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ 
buông bỏ trách nhiệm: “(Trú xá) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội 
pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. 
 
 
 

12. Ruộng nghĩa là nơi sản xuất thóc lúa hoặc rau xanh. Vật ở trong 
ruộng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong ruộng: vật ở trong đất, vật ở 
trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm 
cắp vật ở trong ruộng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị khởi 
tâm trộm cắp thóc lúa hoặc là rau xanh trồng ở nơi ấy trị giá năm māsaka 
hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì 
phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị kiện cáo 
về mảnh ruộng thì phạm tội dukkaṭa; làm cho người chủ khởi lên sự nghi 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Thửa Ruộng) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội pārājika. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội pārājika. 
Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. Vị di chuyển 
cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc ranh giới thì phạm tội 
dukkaṭa; khi phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi 
phần việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội pārājika. 
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13. Vatthu nāma ārāmavatthu vihāravatthu. Vatthuṭṭhaṃ nāma 
bhaṇḍaṃ vatthusmiṃ catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: bhummaṭṭhaṃ 
thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Vatthuṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ ‘avaharissāmī 
’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti dukkaṭassa. Āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. Vatthuṃ abhiyuñjati, āpatti dukkaṭassa. Sāmikassa vimatiṃ 
uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ‘na mayhaṃ bhavissatī ’ti dhuraṃ 
nikkhipati, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto sāmikaṃ parājeti, āpatti 
pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajjati, āpatti thullaccayassa. Khīlaṃ vā 
rajjuṃ vā vatiṃ vā pākāraṃ vā saṅkāmeti, āpatti dukkaṭassa. Ekaṃ payogaṃ 
anāgate, āpatti thullaccayassa. Tasmiṃ payoge āgate, āpatti pārājikassa.  

 
 
 
 

14. Gāmaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ gāme catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: 
bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Gāmaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
 
 

15. Araññaṃ nāma yaṃ manussānaṃ pariggahitaṃ hoti, taṃ1 araññaṃ. 
Araññaṭṭhaṃ nāma bhaṇḍaṃ araññe catūhi ṭhānehi nikkhittaṃ hoti: 
bhummaṭṭhaṃ thalaṭṭhaṃ ākāsaṭṭhaṃ vehāsaṭṭhaṃ. Araññaṭṭhaṃ bhaṇḍaṃ 
‘avaharissāmī ’ti theyyacitto dutiyaṃ vā pariyesati gacchati vā, āpatti 
dukkaṭassa. Āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Tattha jātakaṃ kaṭṭhaṃ vā lataṃ vā tiṇaṃ 
vā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti pārājikassa.  

 
 
 

16. Udakaṃ nāma bhājanagataṃ vā hoti pokkharaṇiyā2 vā taḷāke vā. 
Theyyacitto āmasati,3 āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. Attano bhājanaṃ pavesetvā pañcamāsakaṃ 
vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Attano bhājanagataṃ karoti, 
āpatti pārājikassa. Mariyādaṃ chindati, āpatti dukkaṭassa. Mariyādaṃ 
chinditvā pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ 
nikkhāmeti, āpatti pārājikassa. Atirekamāsakaṃ vā ūnapañcamāsakaṃ vā 
agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti, āpatti thullaccayassa. Māsakaṃ vā 
ūnamāsakaṃ vā agghanakaṃ udakaṃ nikkhāmeti, āpatti dukkaṭassa.  

                                                   
1 etaṃ - Syā.   2 pokkharaṇiyaṃ - Syā.  3 taṃ theyyacitto āmasati - PTS. 
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13. Khu đất nghĩa là khu đất vườn, khu đất trú xá. Vật ở trong khu 
đất nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong khu đất: vật ở trong đất, vật ở trên 
mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp 
vật ở trong khu đất: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
(một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động 
thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. Vị kiện 
cáo về khu đất thì phạm tội dukkaṭa; làm cho người chủ khởi lên sự nghi 
hoặc (về sở hữu chủ) thì phạm tội thullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “(Khu đất) sẽ không còn là của tôi nữa!” thì phạm tội pārājika. Trong 
khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội pārājika. Trong khi 
thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. Vị di chuyển cọc ranh, 
hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc tường thành thì phạm tội dukkaṭa; khi 
phần việc cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi phần việc 
cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội pārājika. 
 
 

14. Vật ở trong làng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong làng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị 
khởi tâm trộm cắp vật ở trong làng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. 
 
 

15. Rừng nghĩa là nơi nào có được sự quản lý của con người, nơi ấy tức là 
rừng. Vật ở trong rừng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong rừng: vật ở 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị 
khởi tâm trộm cắp vật ở trong rừng: “Ta sẽ lấy trộm,” rồi kiếm thêm người 
thứ hai hoặc đi (một mình) thì phạm tội dukkaṭa; sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. Vị khởi tâm trộm cắp hoặc là cây gỗ, hoặc là dây leo, hoặc là cỏ 
mọc ở nơi ấy trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì 
phạm tội pārājika. 
 
 

16. Nước nghĩa là nước đã được đưa vào trong chậu, hoặc ở trong là hồ 
chứa, hoặc ở trong đập ngăn. Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. Sau khi đưa vật đựng của mình vào, vị khởi tâm trộm cắp số 
nước trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm cho (nước) vào hẳn 
trong vật đựng của mình thì phạm tội pārājika. Vị phá vỡ tường thành thì 
phạm tội dukkaṭa; sau khi phá vỡ tường thành rồi làm cho thoát ra lượng 
nước trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka thì phạm tội pārājika; làm 
cho thoát ra lượng nước trị giá hơn một māsaka hoặc kém năm māsaka thì 
phạm tội thullaccaya; làm cho thoát ra lượng nước trị giá một māsaka hoặc 
kém một māsaka thì phạm tội dukkaṭa. 
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17. Dantaponaṃ nāma chinnaṃ vā acchinnaṃ vā. Pañcamāsakaṃ vā 
atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa.  

 
18. Vanappati nāma manussānaṃ pariggahito hoti rukkho paribhogo. 

Theyyacitto chindati, pahāre pahāre āpatti dukkaṭassa. Ekaṃ pahāraṃ 
anāgate, āpatti thullaccayassa. Tasmiṃ pahāre āgate, āpatti pārājikassa.  

 
19. Haraṇakaṃ nāma aññassa haraṇakaṃ bhaṇḍaṃ. Theyyacitto 

āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti pārājikassa. ‘Sahabhaṇḍahārakaṃ nessāmī ’ti paṭhamaṃ pādaṃ 
saṅkāmeti, āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti 
pārājikassa. ‘Patitaṃ bhaṇḍaṃ gahessāmī ’ti pātāpeti, āpatti dukkaṭassa. 
Patitaṃ bhaṇḍaṃ pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ 
theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

 
20. Upanidhi nāma upanikkhittaṃ bhaṇḍaṃ. ‘Dehi me bhaṇḍan ’ti 

vuccamāno ‘nāhaṃ gaṇhāmī ’ti bhaṇati, āpatti dukkaṭassa. Sāmikassa 
vimatiṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa. Sāmiko ‘na mayhaṃ dassatī ’ti 
dhuraṃ nikkhipati, āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto sāmikaṃ parājeti, 
āpatti pārājikassa. Dhammaṃ caranto parajjati, āpatti thullaccayassa.  

 
21. Suṅkaghātaṃ nāma raññā ṭhapitaṃ hoti pabbatakhaṇḍe vā 

nadītitthe vā gāmadvāre vā ‘atra paviṭṭhassa suṅkaṃ gaṇhantū ’ti. Tatra 
pavisitvā rājagghaṃ1 bhaṇḍaṃ pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā 
agghanakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭasa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Paṭhamaṃ pādaṃ suṅkaghātaṃ atikkāmeti, āpatti 
thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pārājikassa. Anto 
suṅkaghāte ṭhito bahi suṅkaghātaṃ pāteti, āpatti pārājikassa. Suṅkaṃ 
pariharati, āpatti dukkaṭassa.  

 
22. Pāṇo nāma manussapāṇo vuccati. Theyyacitto āmasati, āpatti 

dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. ‘Padasā nessāmī ’ti paṭhamaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti 
thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.  

 
23. Apadaṃ nāma ahimacchā. Pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ 

vā agghanakaṃ theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti 
thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa.  

                                                   
1 rājaggaṃ - Ma.  
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17. Tăm xỉa răng nghĩa là đã được cắt hoặc chưa được cắt. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm 
tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì 
phạm tội pārājika. 
 

18. Cây rừng nghĩa là cây gỗ có sự hữu dụng được con người quản lý. Vị 
khởi tâm trộm cắp rồi (dùng dao) chặt thì phạm tội dukkaṭa theo mỗi nhát 
dao; khi nhát dao cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội thullaccaya; khi nhát 
dao cuối cùng đã hoàn tất thì phạm tội pārājika. 
 

19. Vật được mang đi nghĩa là vật được mang đi thuộc về người khác. 
Vị khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi người khuân vác cùng với vật” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất 
thì phạm tội thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội 
pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ nhặt lấy vật bị rơi” rồi làm cho (vật) rơi xuống 
thì phạm tội dukkaṭa.Vị khởi tâm trộm cắp vật bị rơi xuống trị giá năm 
māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. 
 

20. Vật ký gởi nghĩa là vật được ủy thác. Khi được nói rằng: “Cho tôi vật 
(đã ký gởi)” vị trả lời: “Tôi không có giữ” thì phạm tội dukkaṭa; làm cho 
người chủ khởi lên sự nghi hoặc (về việc ký gởi) thì phạm tội thullaccaya; 
người chủ buông bỏ vấn đề: “Người này sẽ không trao cho ta!” thì phạm tội 
pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thắng người chủ thì phạm tội 
pārājika. Trong khi thực thi công lý, (nếu) thua thì phạm tội thullaccaya. 
 

21. Trạm thuế nghĩa là ở khe núi, hoặc ở bến đò, hoặc ở cổng làng đức 
vua đã quy định rằng: “Hãy thâu thuế đối với người đi vào nơi này.” Sau khi 
đi vào nơi đó, vị khởi tâm trộm cắp vật có thuế phải đóng trị giá năm māsaka 
hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì 
phạm tội thullaccaya; vượt qua khỏi trạm thuế bước thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pārājika. Vị đứng ở giữa 
trạm thuế và ném ra khỏi trạm thuế thì phạm tội pārājika. Vị tránh né việc 
đóng thuế thì phạm tội dukkaṭa. 
 

22. Sinh mạng nghĩa là sinh mạng con người được đề cập đến. Vị khởi 
tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội pārājika. 
 

23. Loài không chân nghĩa là loài rắn, loài cá. Vị khởi tâm trộm cắp 
(loài không chân) trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka rồi sờ vào thì 
phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí 
thì phạm tội pārājika.  
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24. Dvipadaṃ nāma manussā pakkhajātā. Theyyacitto āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa. ‘Padasā nessāmī ’ti paṭhamaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti 
thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.  

 
25. Catuppadaṃ nāma hatthi assā oṭṭhā goṇā gadrabhā pasukā. 

Theyyacitto āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. 
Ṭhānā cāveti, āpatti pārājikassa. ‘Padasā nessāmī ’ti paṭhamaṃ pādaṃ 
saṅkāmeti, āpatti thullaccayassa. Dutiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti 
thullaccayassa. Tatiyaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti thullaccayassa. Catutthaṃ 
pādaṃ saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.  
 
 

26. Bahuppadaṃ nāma vicchikā-satapadi-uccāliṅgapāṇakā. 
Pañcamāsakaṃ vā atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ theyyacitto 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti pārājikassa. ‘Padasā nessāmī ’ti saṅkāmeti, pade pade āpatti 
thullaccayassa. Pacchimaṃ pādaṃ saṅkāmeti, āpatti pārājikassa.  
 
 

27. Ocarako nāma bhaṇḍaṃ ocaritvā ācikkhati: “Itthannāmaṃ 
bhaṇḍaṃ avaharā ”ti, āpatti dukkaṭassa. So taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, āpatti 
ubhinnaṃ pārājikassa.  
 
 

28. Onirakkho nāma āhaṭaṃ bhaṇḍaṃ gopento pañcamāsakaṃ vā 
atirekapañcamāsakaṃ vā agghanakaṃ vā theyyacitto āmasati, āpatti 
dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
pārājikassa.  
 
 

29. Saṃvidāvahāro nāma sambāhulā saṃvidahitvā eko bhaṇḍaṃ 
avaharati, āpatti sabbesaṃ pārājikassa.  
 
 

30. Saṅketakammaṃ nāma saṅketaṃ karoti: “Purebhattaṃ vā 
pacchābhattaṃ vā rattiṃ vā divā vā tena saṅketena taṃ bhaṇḍaṃ avaharā 
”ti, āpatti dukkaṭassa. Tena saṅketena taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, āpatti 
ubhinnaṃ pārājikassa. Taṃ saṅketaṃ pure vā pacchā vā taṃ bhaṇḍaṃ 
avaharati, mūlaṭṭhassa anāpatti, avahārakassa āpatti pārājikassa.  
 
 

31. Nimittakammaṃ nāma nimittaṃ karoti: “Akkhiṃ vā nikhanissāmi 
bhamukaṃ vā ukkhipissāmi sīsaṃ vā ukkhipissāmi, tena nimittena taṃ 
bhaṇḍaṃ avaharā ”ti, āpatti dukkaṭassa. Tena nimittena taṃ bhaṇḍaṃ 
avaharati, āpatti ubhinnaṃ pārājikassa. Taṃ nimittaṃ pure vā pacchā vā 
taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, mūlaṭṭhassa anāpatti, avahārakassa āpatti 
pārājikassa.  
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24. Loài hai chân nghĩa là loài người, loài có cánh.[*] Vị khởi tâm trộm 
cắp (loài hai chân) rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm 
tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội pārājika. 
 

25. Loài bốn chân nghĩa là loài voi, loài ngựa, loài lạc đà, loài bò, loài 
lừa, loài gia súc. Vị khởi tâm trộm cắp (loài bốn chân) rồi sờ vào thì phạm tội 
dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm 
tội pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước 
chân thứ nhất thì phạm tội thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ nhì thì 
phạm tội thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ ba thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển bước chân thứ tư thì phạm tội pārājika. 
 

26. Loài nhiều chân nghĩa là loài bò cạp, loài rết (trăm chân), loài sâu 
róm. Vị khởi tâm trộm cắp (loài nhiều chân) trị giá năm māsaka hoặc hơn 
năm māsaka rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội 
thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ 
dẫn đi từng bước” rồi làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 
thullaccaya; làm di chuyển cứ mỗi bước chân thì phạm tội thullaccaya; làm 
di chuyển bước chân cuối cùng thì phạm tội pārājika. 
 

27. Người theo dõi nghĩa là sau khi theo dõi vật dụng rồi nói rằng: “Hãy 
lấy trộm vật dụng tên như vầy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia lấy trộm vật 
dụng ấy thì cả hai phạm tội pārājika. 
 

28. Người bảo vệ vật ký gởi nghĩa là gìn giữ vật đã được mang đến. Vị 
khởi tâm trộm cắp (vật ký gởi) trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka 
rồi sờ vào thì phạm tội dukkaṭa; làm lay động thì phạm tội thullaccaya; làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika.  
 

29. Lấy trộm theo kế hoạch nghĩa là sau khi nhiều vị bàn thảo rồi một 
vị lấy trộm đồ vật thì tất cả đều phạm tội pārājika.  
 

30. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy lấy trộm vật ấy vào giờ quy định ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau 
bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkaṭa; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy vào giờ quy định ấy thì cả hai phạm tội pārājika; (vị kia) lấy 
trộm đồ vật ấy trước hay sau giờ quy định ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị 
lấy trộm phạm tội pārājika. 
 

31. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: “Hoặc là 
tôi sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, 
ngươi hãy lấy trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy” thì phạm tội dukkaṭa; (vị kia) lấy 
trộm vật ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội pārājika; (vị kia) lấy trộm 
vật dụng ấy trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy 
trộm phạm tội pārājika. 
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32. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, 
āpatti dukkaṭassa. So taṃ maññamāno taṃ avaharati, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa.  

 
33. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, 

āpatti dukkaṭassa. So taṃ maññamāno aññaṃ avaharati, mūlaṭṭhassa 
anāpatti, avahārakassa āpatti pārājikassa.  

 
34. Bhikkhu bhikkhuṃ ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, āpatti 

dukkaṭassa. So aññaṃ maññamāno taṃ avaharati, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa.  

 
35. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, āpatti 

dukkaṭassa. So aññaṃ maññamāno aññaṃ avaharati, mūlaṭṭhassa anāpatti, 
avahārakassa āpatti pārājikassa.  

 
36. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmassa pāvada: itthannāmo 

itthannāmassa pāvadatu: itthannāmo itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharatū ’ti, 
āpatti dukkaṭassa. So itarassa āroceti, āpatti dukkaṭassa. Avahārako 
patigaṇhāti, mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassa. So taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, 
āpatti sabbesaṃ pārājikassa.  

 
37. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmassa pāvada: itthannāmo 

itthannāmassa pāvadatu, ithannāmo itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharatū ’ti, 
āpatti dukkaṭassa. So aññaṃ ānāpeti, āpatti dukkaṭassa. Avahārako 
patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. So taṃ bhaṇḍaṃ avaharati mūlaṭṭhassa 
anāpatti, āṇāpakassa ca avahārakassa ca āpatti pārājikassa.  

 
38. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, 

āpatti dukkaṭassa. So gantvā puna paccāgacchati ‘nāhaṃ sakkomi taṃ 
bhaṇḍaṃ avaharitun ’ti. So puna āṇāpeti ‘yadā sakkosi tadā taṃ bhaṇḍaṃ 
avaharā ’ti, āpatti dukkaṭassa. So taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa.  

 
39. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, 

āpatti dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī na sāveti ‘mā avaharī ’ti. So taṃ 
bhaṇḍaṃ avaharati, āpatti ubhinnaṃ pārājikassa.  

 
40. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, 

āpatti dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī sāveti ‘mā avaharī ’ti. So ‘āṇatto 
ahaṃ tayā ’ti taṃ bhaṇḍaṃ avaharati, mūlaṭṭhassa anāpatti, avahārakassa 
āpatti pārājikassa.  
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32. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai phạm 
tội pārājika.  
 

33. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết vật ấy rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội pārājika.  
 

34. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pārājika.  
 

35. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết vật khác rồi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội pārājika. 
 

36. Vị tỳ khưu (A)1 chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: ‘Vị tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy’” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkaṭa. Vị (nào) nói cho vị khác thì phạm tội 
dukkaṭa. Vị lấy trộm (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) phạm tội thullaccaya; 
vị ấy (D) lấy trộm vật ấy thì tất cả đều phạm tội pārājika.  
 

37. Vị tỳ khưu (A) chỉ thị vị tỳ khưu (B) rằng: “Hãy bảo vị tên (C) rằng: Vị 
tên (C) hãy nói với vị tên (D) rằng: ‘Vị tên (D) hãy lấy trộm vật tên như vầy’” 
thì vị ấy (A) phạm tội dukkaṭa. Vị ấy (B) chỉ thị vị khác (D) thì vị ấy (B) phạm 
tội dukkaṭa. Vị lấy trộm (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội dukkaṭa; vị ấy (D) 
lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng (A) vô tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị lấy trộm 
(D) phạm tội pārājika. 
 

38. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Vị kia đi rồi quay trở lại (nói rằng): “Tôi không thể lấy 
trộm vật ấy.” Vị ấy lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thể thì khi ấy ngươi 
hãy lấy trộm vật ấy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pārājika.  
 

39. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận nhưng không nói rõ 
cho vị kia nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia lấy trộm vật ấy thì cả hai 
phạm tội pārājika.  
 

40. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tôi đã được ngài chỉ thị” 
rồi lấy trộm vật ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lấy trộm phạm tội 
pārājika.  

                                                   
1 A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 368-370). 
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41. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti ‘itthannāmaṃ bhaṇḍaṃ avaharā ’ti, āpatti 
dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī sāveti ‘mā avaharī ’ti. So ‘suṭṭhū ’ti 
oramati, ubhinnaṃ anāpatti.  
 

 
42. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa: 

parapariggahitañca hoti, parapariggahitasaññī ca, garuko ca hoti parikkhāro 
pañcamāsako vā atirekapañcamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ 
hoti, āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā 
cāveti, āpatti pārājikassa.  
 

 
43. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti thullaccayassa: 

parapariggahitañca hoti, parapariggahitasaññī ca, lahuko ca hoti parikkhāro 
atirekamāsako vā ūnapañcamāsako vā, theyya cittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti thullaccayassa.  
 

 
44. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa: 

parapariggahitañca hoti, parapariggahitasaññī ca, lahuko ca hoti parikkhāro 
māsako vā ūnamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
dukkaṭassa.  
 

 
45. Chahi ākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa: na ca 

sakasaññī, na ca vissāsagāhī, na ca tāvakālikaṃ, garuko ca hoti parikkhāro 
pañcamāsako vā atirekapañcamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ 
hoti, āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti thullaccayassa. Ṭhānā 
cāveti, āpatti pārājikassa.  

 

 
46. Chahi ākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti thullaccayassa: na ca 

sakasaññī, na ca vissāsagāhī, na ca tāvakālikaṃ, lahuko ca hoti parikkhāro 
atirekamāsako vā ūnapañcamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti thullaccayassa.  

 

 
47. Chahi ākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa: na ca 

sakasaññī, na ca vissāsagāhī, na ca tāvakālikaṃ, lahuko ca hoti parikkhāro 
māsako vā ūnamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
dukkaṭassa.  
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41. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy lấy trộm vật tên như vầy” thì 
phạm tội dukkaṭa. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận rồi nói rõ cho vị kia 
nghe rằng: “Chớ có lấy trộm.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tốt thôi” rồi ngưng lại 
thì cả hai vô tội. 
 
 

42. Vị lấy vật không được cho phạm tội pārājika do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng quan trọng trị 
giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội thullaccaya, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội pārājika.  
 
 

43. Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm thường trị 
giá hơn một māsaka hoặc kém năm māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; 
sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội thullaccaya.  
 
 

44. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa do năm yếu tố: là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm thường trị 
giá một māsaka hoặc kém một māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, làm dời khỏi vị 
trí thì phạm tội dukkaṭa. 
 
 

45. Vị lấy vật không được cho phạm tội pārājika do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng quan trọng trị giá năm māsaka hoặc hơn năm 
māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay 
động thì phạm tội thullaccaya, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội pārājika.  
 
 

46. Vị lấy vật không được cho phạm tội thullaccaya do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tầm thường trị giá hơn một māsaka hoặc kém 
năm māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, 
làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
thullaccaya.  
 
 

47. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa do sáu yếu tố: biết vật 
không thuộc về mình; lấy không phải do sự thân thiết; không phải (mượn) 
trong thời hạn; là vật dụng tầm thường trị giá một māsaka hoặc kém một 
māsaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay 
động thì phạm tội dukkaṭa, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkaṭa. 



Pārājikapāḷi                    Dutiyapārājikaṃ 
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48. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa: na ca 
parapariggahitaṃ hoti, parapariggahitasaññī ca, garuko ca hoti parikkhāro 
pañcamāsako vā atirekapañcamāsako vā, theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ 
hoti, āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā 
cāveti, āpatti dukkaṭassa.  

 
49. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa: na ca 

parapariggahitaṃ hoti, parapariggahitasaññī ca, lahuko ca hoti parikkhāro 
atirekamāsako vā ūnapañcamāsako vā, theyya cittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, 
āmasati, āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, 
āpatti dukkaṭassa.  

 
50. Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti dukkaṭassa: na ca 

parapariggahitaṃ hoti, parapariggahitasaññī ca, lahuko ca hoti parikkhāro 
māsako vā ūnamāsako vā, theyayacittañca paccupaṭṭhitaṃ hoti, āmasati, 
āpatti dukkaṭassa. Phandāpeti, āpatti dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti, āpatti 
dukkaṭassa.  

 
51. Anāpatti sakasaññissa,1 vissāsagāhe, tāvakālike, petapariggahe, 

tiracchānagatapariggahe, paṃsukūlasaññissa, ummattakassa, khittacittassa, 
vedanaṭṭassa,2 ādikammikassā ”ti.  

 
Adinnādānamhi paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. 

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 sasaññissa - Sīmu.  2 vedanāṭṭassa - Ma; khittacittassa vedanaṭṭassa katthaci natthi. 



Phân Tích Giới Tỳ Khưu 1         Điều pārājika về việc trộm cướp - 2 
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48. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng quan 
trọng trị giá năm māsaka hoặc hơn năm māsaka; và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkaṭa. 
 

49. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường trị giá hơn một māsaka hoặc kém năm māsaka; và tâm trộm cắp có 
hiện diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkaṭa. 
 

50. Vị lấy vật không được cho phạm tội dukkaṭa do năm yếu tố: là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường trị giá một māsaka hoặc kém một māsaka; và tâm trộm cắp có hiện 
diện; sờ vào thì phạm tội dukkaṭa, làm lay động thì phạm tội dukkaṭa, làm 
dời khỏi vị trí thì phạm tội dukkaṭa. 
 

51. Tưởng là của mình, khi lấy do sự thân thiết, (mượn) trong thời hạn, 
thuộc về người chết, thuộc về loài thú, nghĩ là vật bị quăng bỏ, vị bị điên, vị 
có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Dứt tụng phẩm thứ nhất về việc trộm cắp. 
 

--ooOoo-- 
 




