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2. 3. TATIYAPĀRĀJIKAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 
kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ 
anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti, asubhāya vaṇṇaṃ bhāsati, 
asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ 
bhāsati.  
 

2. Atha kho bhagavā bhikkhu āmantesi: “Icchāmahaṃ bhikkhave 
addhamāsaṃ patisallīyituṃ, n’ amhi kenaci upasaṅkamitabbo aññatra ekena 
piṇḍapātanīhārakenā ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho te bhikkhū bhagavato 
paṭissutvā.1 Nāssū’dha koci bhagavantaṃ upasaṅkamati aññatra ekena 
piṇḍapātanīhārakena.  
 

3. Bhikkhū ‘bhagavā kho anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti, 
asubhāya vaṇṇaṃ bhāsati, asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa 
asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ bhāsatī ’ti te anekākāravokāraṃ 
asubhabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti.  
 

4. Te sakena kāyena aṭṭīyanti harāyanti jigucchanti. Seyyathāpi nāma 
itthī vā puriso vā daharo yuvā maṇḍanakajātiko sīsaṃ nahāto ahikuṇapena 
vā kukkurakuṇapena vā manussakuṇapena vā kaṇṭhe āsattena2 aṭṭiyeyya 
harāyeyya jiguccheyya. Evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭiyantā 
harāyantā jigucchantā attanāpi attānaṃ jīvitā voropenti, aññamaññampi 
jīvitā voropenti. Migalaṇḍikampi samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ 
vadenti:3 “Sādhu no āvuso jīvitā voropehi, idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī 
”ti.  
 

5. Atha kho migalaṇḍiko samaṇakuttako pattacīvarehi bhaṭo sambahule 
bhikkhū jīvitā voropetvā lohitakaṃ4 asiṃ ādāya yena vaggumudā nadī 
tenupasaṅkami. Atha kho migalaṇḍikassa samaṇakuttakassa lohitakaṃ4 
asiṃ5 dhovantassa ahudeva kukkuccaṃ ahu vippaṭisāro: “Alābhā vata me, na 
vata me lābhā. Dulladdhaṃ vata me, na vata me suladdhaṃ. Bahuṃ vata 
mayā apuññaṃ pasutaṃ yo ’haṃ bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme jīvitā 
voropesin ”ti.  
 

6. Atha kho aññatarā mārakāyikā devatā abhijjamāne udake āgantvā 
migalaṇḍikaṃ samaṇakuttakaṃ etadavoca: “Sādhu sādhu sappurisa, lābhā 
te sappurisa, suladdhaṃ te sappurisa, bahuṃ tayā sappurisa, puññaṃ 
pasutaṃ, yaṃ tvaṃ atiṇṇe tāresī ”ti.  
 

7. Atha kho migalaṇḍiko samaṇakuttako ‘lābhā kira me, suladdhaṃ kira 
me, bahuṃ kira mayā puññaṃ pasutaṃ, atiṇṇe kirāhaṃ tāremī ’ti tiṇhaṃ6 
asiṃ ādāya vihārena vihāraṃ pariveṇena pariveṇaṃ upasaṅkamitvā evaṃ 
vadeti: “Ko atiṇṇo kaṃ tāremī ”ti?  

                                                   
1 paṭissuṇitvā - Ma.   3 vadanti - Ma, PTS.  5 taṃ asiṃ - Ma, Syā.  
2 ālaggena - Syā.   4 lohitagataṃ - PTS.  6 tikkhaṃ - PTS.  
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2. 3. ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA: 
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesālī, Mahāvana, giảng 
đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi 
khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu bằng 
nhiều phương thức.  

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, Ta 
muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp Ta ngoại trừ một vị 
mang lại vật thực.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đức 
Thế Tôn. Và quả thật không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn ngoại trừ một 
vị mang lại vật thực.  

3. Các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Quả thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề 
mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác bằng nhiều 
phương thức,” rồi các vị ấy sống chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về (đề 
mục) tử thi với nhiều động cơ khác nhau.  

4. Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rắn, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các vị tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình, (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt lấy mạng sống 
lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika rồi nói như vầy: - 
“Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình 
bát này sẽ thuộc về ngươi.”  

5. Sau đó, Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika được trả công bằng các y và bình 
bát đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị tỳ khưu rồi cầm cây gươm đẫm máu đi 
đến dòng sông Vaggumudā. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu 
Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika 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! Quả thật ta đã gây ra nhiều 
điều bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị tỳ khưu có giới hạnh 
có thiện pháp!”  

6. Khi ấy, có vị Thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma Vương đã đi đến ở trên 
mặt nước (nhưng mặt nước sông) vẫn không bị làm chao động và đã nói với 
Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika điều này: - “Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt 
lắm! Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có cho ngươi! Này kẻ thiện nhân, 
ngươi đã đạt được điều tốt! Này kẻ thiện nhân, ngươi đã tạo nhiều phước báu 
là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” 

7. Khi ấy, Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika (nghĩ rằng): “Họ nói điều lợi ích 
đã có cho ta! Họ nói ta đã đạt được điều tốt! Họ nói ta đã tạo nhiều phước 
báu! Họ nói ta giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát!” rồi cầm cây 
gươm bén đi đến từng trú xá một, từng phòng một nói như vầy: - “Vị nào 
chưa giải thoát? Ta giải thoát cho vị nào đây?”  
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Tattha ye te bhikkhū avītarāgā tesaṃ tasmiṃ samaye hotiyeva bhayaṃ, 
hoti chambhitattaṃ, hoti lomahaṃso. Ye pana te bhikkhū vītarāgā tesaṃ 
tasmiṃ samaye na hoti bhayaṃ, na hoti chambhitattaṃ, na hoti lomahaṃso.  
 
 

8. Atha kho migalaṇḍiko samaṇakuttako ekampi bhikkhuṃ ekāhena 
jīvitā voropesi, dve ’pi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, tayo ’pi bhikkhū 
ekāhena jīvitā voropesi, cattāro ’pi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, pañca ’pi 
bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, dasa ’pi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, 
vīsampi1 bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, tiṃsampi bhikkhū ekāhena jīvitā 
voropesi, cattārīsampi2 bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, paññāsampi 
bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi, saṭṭhimpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi.  
 
 

9. Atha kho bhagavā tassa addhamāsassa accayena paṭisallānā vuṭṭhito 
āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Kiṃ nu kho ānanda tanubhūto viya 
bhikkhusaṅgho ”ti?  
 
 

10. “Tathāhi pana bhante, bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena 
asubhakathaṃ katheti, asubhāya vaṇṇaṃ bhāsati, asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ 
bhāsati, ādissa ādissa asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ bhāsati. Te ca bhante 
bhikkhū ‘bhagavā kho anekapariyāyena asubhakathaṃ katheti, asubhāya 
vaṇṇaṃ bhāsati, asubhabhāvanāya vaṇṇaṃ bhāsati, ādissa ādissa 
asubhasamāpattiyā vaṇṇaṃ bhāsatī ’ti te anekākāravokāraṃ 
asubhabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti. Te sakena kāyena aṭṭīyanti 
harāyanti jigucchanti. Seyyathāpi nāma itthī vā puriso vā daharo yuvā 
maṇḍanakajātiko sīsaṃ nahāto ahikuṇapena vā kukkurakuṇapena vā 
manussakuṇapena vā kaṇṭhe āsattena aṭṭīyeyya harāyeyya jiguccheyya, 
evameva te bhikkhū sakena kāyena aṭṭīyantā harāyantā jigucchantā attanāpi 
attānaṃ jīvitā voropenti, aññamaññampi jīvitā voropenti. Migalaṇḍikampi 
samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadenti: ‘Sādhu no āvuso jīvitā 
voropehi. Idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī ’ti. Atha kho bhante migalaṇḍiko 
samaṇakuttako pattacīvarehi bhaṭo ekampi bhikkhuṃ ekāhena jīvitā 
voropesi ―pe― saṭṭhimpi bhikkhū ekāhena jīvitā voropesi. Sādhu bhante 
bhagavā aññaṃ pariyāyaṃ ācikkhatu, yathāyaṃ bhikkhusaṅgho aññāyaṃ 
saṇṭhaheyyā ”ti.  
 
 

11. “Tenahānanda yāvatikā bhikkhū vesāliṃ upanissāya viharanti, te 
sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā 
ānando bhagavato paṭissutvā yāvatikā bhikkhū vesāliṃ upanissāya viharanti 
te sabbe upaṭṭhānasālāyaṃ sannipātetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca: “Sannipatito bhante 
bhikkhusaṅgho, yassa ’dāni bhante bhagavā kālaṃ maññatī ”ti.  

                                                   
1 vīsatiṃ pi - PTS.    2 cattālīsampi - Ma; cattāḷīsampi - Syā. 
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Tại nơi ấy, các tỳ khưu nào chưa lìa tham ái, các vị ấy vào thời điểm ấy trở 
nên sợ hãi, thân run rẩy, lông dựng đứng. Còn các tỳ khưu nào đã lìa tham ái, 
các vị ấy vào lúc ấy là không sợ hãi, thân không run rẩy, lông không dựng 
đứng.  
 

8. Rồi Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika trong một ngày đã đoạt mạng một vị 
tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt 
mạng ba vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn vị tỳ khưu, trong một 
ngày đã đoạt mạng năm vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng mười vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng ba mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn mươi vị tỳ 
khưu, trong một ngày đã đoạt mạng năm mươi vị tỳ khưu, trong một ngày đã 
đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu.  
 

9. Sau đó, khi trải qua nửa tháng ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh 
và bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, có phải hội chúng tỳ khưu 
dường như bị ít đi?”  
 

10. - “Bạch ngài, sở dĩ như thế là vì đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) 
tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, 
ngợi khen sự chứng đạt về (đề mục) tử thi thế nầy thế khác cho các tỳ khưu 
bằng nhiều phương thức. Và bạch ngài, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): ‘Quả 
thật, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) tử thi, ngợi khen về (đề mục) tử 
thi, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) tử thi, ngợi khen sự chứng đạt về (đề 
mục) tử thi thế nầy thế khác bằng nhiều phương thức,’ rồi các vị ấy sống 
chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về (đề mục) tử thi do nhiều động cơ khác 
nhau. Các vị ấy bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình. Cũng 
giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích 
trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với xác rắn, 
hoặc xác chó, hoặc thây người chết máng vào cổ; tương tợ như thế, các tỳ 
khưu ấy trong khi bị khổ sở, xấu hổ, và nhờm gớm với cơ thể của mình (một 
số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt mạng lẫn 
nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika rồi nói như vầy: ‘Này 
đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này 
sẽ thuộc về ngươi.’ Bạch ngài, rồi Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika được trả công 
bằng các y và bình bát trong một ngày đã đoạt mạng một vị tỳ khưu, ―nt― 
trong một ngày đã đoạt mạng sáu mươi vị tỳ khưu. Bạch ngài, lành thay xin 
đức Thế Tôn hãy chỉ dạy phương pháp khác theo đó hội chúng tỳ khưu này có 
thể đạt được trí giải thoát.”  
 

11. - “Này Ānanda, vậy thì có bao nhiêu tỳ khưu sống gần thành Vesālī, 
ngươi hãy triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp.” - “Bạch ngài, xin vâng.” 
Đại đức Ānanda đã đáp lời đức Thế Tôn. Rồi có bao nhiêu tỳ khưu sống gần 
thành Vesālī, đại đức Ānanda đã triệu tập tất cả các vị ấy ở phòng hội họp rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hội chúng tỳ khưu đã được triệu tập. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
hãy suy tính bây giờ là thời điểm của việc gì.”  
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12. Atha kho bhagavā yena upaṭṭhānasālā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Ayampi kho 
bhikkhave ānāpānasatisamādhi bhāvito bahulīkato santo ceva paṇīto ca 
āsecanako2 ca sukho ca vihāro uppannuppanne pāpake akusale dhamme 
ṭhānaso antaradhāpeti vūpasameti. Seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ 
pacchime māse ūhataṃ1 rajojallaṃ, tamenaṃ mahā akālamegho ṭhānaso 
antaradhāpeti vūpasameti, evameva kho bhikkhave ānāpānasatisamādhi 
bhāvito bahulīkato santo ceva paṇīto ca āsecanako2 ca sukho ca vihāro 
uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti 
vūpasameti.  
 
 

13. Kathaṃ bhāvito ca bhikkhave ānāpānasatisamādhi, kathaṃ 
bahulīkato santo ceva paṇito ca asevanako ca sukho ca vihāro 
uppannuppanne pāpake akusale dhamme ṭhānaso antaradhāpeti 
vūpasameti? 
 
 

14. “Idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā 
suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya 
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. So sato va assasati, sato passasati: 
 
 

Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmī ’ti pajānāti, dīghaṃ vā passasanto 
dīghaṃ passasāmī ’ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto rassaṃ assasāmī ’ti 
pajānāti, rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmī ’ti pajānāti, 
sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī ’ti sikkhati, sabbakāyapaṭisaṃvedī 
passasissāmī ’ti sikkhati, passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī ’ti 
sikkhati, passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī ’ti sikkhati, 
pītipaṭisaṃvedī assasissāmī ’ti sikkhati, pītipaṭisaṃvedi passasissāmī ’ti 
sikkhati, sukhapaṭisaṃvedī assasissāmī ’ti sikkhati, sukhapaṭisaṃvedī 
passasissāmī ’ti sikkhati, cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assasissāmī ’ti sikkhati, 
cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmī ’ti sikkhati, passambhayaṃ 
cittasaṅkhāraṃ assasissāmī ’ti sikkhati, passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ 
passasissāmī ’ti sikkhati, cittapaṭisaṃvedī assasissāmī ’ti sikkhati, 
cittapaṭisaṃvedī passasissāmī ’ti sikkhati, abhippamodayaṃ cittaṃ ―pe― 
samādahaṃ cittaṃ ―pe― vimocayaṃ cittaṃ ―pe― aniccānupassī ―pe― 
virāgānupassī ―pe― nirodhānupassī ―pe― paṭinissaggānupassī assasissāmī 
’ti sikkhati, paṭinissaggānupassī passasissāmī ’ti sikkhati.  
 
 

Evaṃ bhāvito kho bhikkhave ānāpānasatisamādhi evaṃ bahulīkato santo 
ceva paṇīto ca asecanako ca sukho ca vihāro uppannuppanne pāpake akusale 
dhamme ṭhānaso antaradhāpeti vūpasametī ”ti.  

                                                   
1 uhataṃ - Ma.       2 asecanako - Ma, Syā, PTS. 
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12. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội họp, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở 
vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần 
khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, cũng giống 
như cơn mưa lớn sái mùa vào tháng cuối của mùa nóng làm biến mất ngay 
lập tức và làm lắng xuống các bụi bặm đã bốc lên; này các tỳ khưu, tương tợ 
như thế định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập, được làm cho 
tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến 
mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa 
sanh khởi.  
 

13. Và này các tỳ khưu, thế nào là định của niệm hơi thở ra hơi thở vào 
này được tu tập? Thế nào là được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao 
quý, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh 
lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi?  
 

14. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc 
cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra; có niệm, vị ấy 
thở vào:[*]  
 

Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra dài;” hoặc trong 
khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: “Tôi thở vào dài,” hoặc trong khi thở ra 
ngắn, vị ấy nhận biết: “Tôi thở ra ngắn;” hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy 
nhận biết: “Tôi thở vào ngắn.”[*] “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở 
ra”[*] vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập. “Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực 
tập, “Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập. “Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ 
thở vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ các thành phần của 
tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi 
sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ 
thở ra” vị ấy thực tập, “Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở 
vào” vị ấy thực tập. “Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Nhận 
biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực tập. “Tâm được hân hoan, ―(như 
trên)― “Tâm được định tĩnh, ―(như trên)― “Tâm được giải thoát, ―(như 
trên)― “ Quán xét về vô thường, ―(như trên)― “Quán xét về ly tham, 
―(như trên)― “Quán xét về đoạn diệt, ―(như trên)― “Quán xét về dứt bỏ, 
tôi sẽ thở ra” vị ấy thực tập, “Quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở vào” vị ấy thực 
tập.  

 
Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra hơi thở vào này được tu tập 

như thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần 
khiết, có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp 
ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi.” 
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15. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 
bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira 
bhikkhave bhikkhū attanāpi attānaṃ jīvitā voropenti, aññamaññampi jīvitā 
voropenti, migalaṇḍakampi samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadenti:1 
‘Sādhu no āvuso jīvitā voropehi, idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī ’”ti? 
“Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ 
bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ 
akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ hi nāma te bhikkhave bhikkhū attanāpi 
attānaṃ jīvitā voropessanti, aññamaññampi jīvitā voropessanti, 
migalaṇḍikampi samaṇakuttakaṃ upasaṅkamitvā evaṃ vakkhanti: ‘Sādhu 
no āvuso jīvitā voropehi, idaṃ te pattacīvaraṃ bhavissatī ’”ti? Netaṃ 
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ 
sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 
 

“Yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya, 
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya, ayampi pārājiko hoti asaṃvāso ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
[Mūlapaññatti] 

 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro upāsako gilāno hoti. Tassa pajāpati 
abhirūpā hoti dassanīyā pāsādikā. Chabbaggiyā bhikkhū tassā itthiyā 
paṭibaddhacittā honti. Atha kho chabbaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: 
“Sace kho so āvuso upāsako jīvissati na mayaṃ taṃ itthiṃ labhissāma. 
Handa mayaṃ āvuso tassa upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇemā ”ti.  
 
 

2. Atha kho chabbaggiyā bhikkhū yena so upāsako tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā taṃ upāsakaṃ etadavocuṃ: “Tvaṃ kho ’si upāsaka, 
katakalayyāṇo katakusalo katabhīruttāno akatapāpo akataluddo 
akatakibbiso. Kataṃ tayā kalyāṇaṃ, akataṃ tayā pāpaṃ? Kiṃ tuyhiminā 
pāpakena dujjīvitena, mataṃ te jīvitā seyyo. Ito tvaṃ kālakato kāyassa bhedā 
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ2 upapajjissasi. Tattha dibbehi pañcahi 
kāmaguṇehi samappito samaṅgībhūto paricāressasī ”ti.  
 
 

3. Atha kho so upāsako “Saccaṃ kho ayyā āhaṃsu. Ahaṃ hi katakalyāṇo 
katakusalo katabhīruttāno, akatapāpo akataluddo akatakibbiso. Kataṃ mayā 
kalyāṇaṃ, akataṃ mayā pāpaṃ. Kiṃ mayhiminā pāpakena dujjīvitena, 
mataṃ me jīvitā seyyo. Ito ahaṃ kālakato kāyassa bhedā parammaraṇā 
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmi. Tattha dibbehi pañcahi kāmaguṇehi 
samappito samaṅgībhūto paricāressāmī ”ti.  

                                                   
1 vadanti - Ma.       2 loke uppajjissati - katthaci. 
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15. 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 rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu (một số) tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, (một số) đoạt 
lấy mạng sống lẫn nhau, (một số) đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika 
nói như vầy: ‘Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật 
không đúng đắn cho những tỳ khưu 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 các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, 
lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalaṇḍika 
nói như vầy: ‘Này đạo hữu, tốt thay ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, 
y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi’ vậy? Này các tỳ khưu, 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 cố ý đoạt lấy mạng sống con người hoặc tìm cách đem 
lại vũ khí cho người ấy; 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, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh. Vợ của người ấy thì đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đem lòng say đắm người 
đàn bà ấy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc rằng: - “Này các đại 
đức, nếu người nam cư sĩ ấy còn sống thì chúng ta sẽ không đạt được người 
đàn bà ấy. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ ấy.”  
 

2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy, sau 
khi đến đã nói với người nam cư sĩ ấy điều này: - “Này cư sĩ, quả thật ngươi 
có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được 
khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lỗi không 
làm. Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác, vậy thì còn gì 
cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn 
sự sống vậy. Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ 
được sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được cung phụng, 
được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện.  
 

3. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy (nghĩ rằng): “Các ngài đại đức đã nói sự thật 
bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm 
chung đã được khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, 
điều tội lỗi không làm. Ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điều ác, vậy 
thì còn gì cho ta với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ta còn tốt 
hơn sự sống vậy. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết 
đi, ta sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được 
cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn 
nguyện.”  
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So asappāyāni ceva bhojanāni bhuñji, asappāyāni ca khādanīyāni khādi, 
asappāyāni sāyanīyāni sāyi, asappāyāni pānāni pivi. Tassa asappāyāni ceva 
bhojanāni bhuñjato asappāyāni ca khādanīyāni khādato asappāyāni 
sāyanīyāni sāyato asappāyāni pānāni pivato kharo ābādho uppajji. So teneva 
ābādhena kālamakāsi. 

 
4. Tassa pajāpati ujjhāyati khīyati vipāceti: “Alajjino ime samaṇā 

sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. Ime hi nāma dhammacārino samacārino 
brahmacārino 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. Ime 
me sāmikassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesuṃ. Imehi me sāmiko mārito ”ti.  

 
5. Aññepi manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Alajjino ime samaṇā 

sakyaputtiyā dussīlā musāvādino. Ime hi nāma dhammacārino samacārino 
brahmacārino 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. Ime 
upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesuṃ. Imehi upāsako mārito ”ti.  

 
6. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 

khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā te ujjhāyanti khīyanti 
vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū upāsakassa 
maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇissantī ”ti?  

 
7. Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho 

bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 
sannipātāpetvā chabbaggiye bhikkhū paṭipucchi: “Saccaṃ kira tumhe 
bhikkhave upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇayitthā ”ti? “Saccaṃ bhagavā 
”ti. Vigarahi buddho bhagavā: “Ananucchaviyaṃ moghapurisā, 
ananulomikaṃ appatirūpaṃ assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ. Kathaṃ 
hi nāma tumhe moghapurisā upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇissatha? 
Netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  

 
“Yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya, 

satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya, maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya, 
maraṇāya vā samādapeyya: “Ambho purisa kiṃ tuyhiminā pāpakena 
dujjīvitena, matante jīvitā seyyo ”ti, iti cittamano cittasaṅkappo 
anekapariyāyena maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā 
samādapeyya, ayampi pārājiko hoti asaṃvāso ”ti.  
 

[Dutiyapaññatti]  
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Và vị ấy đã ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã 
nếm các thức nếm không hợp, đã uống các thức uống không hợp. Khi vị ấy đã 
ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã nếm các thức 
nếm không hợp, và đã uống các thức uống không hợp, bệnh nặng đã phát 
khởi. Chính vì cơn bệnh ấy, vị ấy đã từ trần.  

4. Vợ của vị ấy 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 đã ca ngợi lợi ích 
của sự chết đến chồng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị này.” 

5. Những người khác cũng 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 đã ca ngợi 
lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi 
các vị này.”  

6. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người 
nam cư sĩ?”  

7. Sau đó, 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 ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ, 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 ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người, hoặc tìm cách đem 
lại vũ khí cho người ấy, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa 
đến sự chết: - ‘Này người ơi, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa 
này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!’ Vị có tâm ý và có tâm tư 
như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi 
giục đưa đến sự chết, vị này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng 
trú.”  

[Sự quy định lần hai] 
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8. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Sañciccā ’ti jānanto saṃjānanto cecca abhivitaritvā vītikkamo.  
 

Manussaviggaho nāma yaṃ mātukucchismiṃ paṭhamaṃ cittaṃ 
uppannaṃ paṭhamaṃ viññāṇaṃ pātubhūtaṃ yāva maraṇakālā etthantare 
eso manussaviggaho nāma.  
 

Jīvitā voropeyyā ’ti jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ 
vikopeti.  
 

Satthahārakaṃ vāssa pariyeseyyā’ ti asiṃ vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā 
laguḷaṃ1 vā pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā. 
 

Maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyyā ’ti jīvite ādīnavaṃ dasseti, maraṇe 
vaṇṇaṃ bhaṇati.  
 

Maraṇāya vā samādapeyyā ’ti satthaṃ vā āhara, visaṃ vā khāda, 
rajjuyā vā ubbandhitvā kālaṃ karohī ’ti.  
 

Ambho purisā ’ti ālapanādhivacanametaṃ ambho purisā ’ti.  
 

Kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitenā ’ti pāpakaṃ nāma jīvitaṃ 
aḍḍhānaṃ jīvitaṃ upādāya daḷiddānaṃ jīvitaṃ pāpakaṃ, sadhanānaṃ 
jīvitaṃ upādāya adhanānaṃ jīvitaṃ pāpakaṃ, devānaṃ jīvitaṃ upādāya 
manussānaṃ jīvitaṃ pāpakaṃ. Dujjīvitaṃ nāma hatthacchinnassa 
pādacchinnassa hatthapādacchinnassa kaṇṇacchinnassa nāsacchinnassa 
kaṇṇanāsacchinnassa, ‘Iminā ca pāpakena iminā ca dujjīvitena matante 
jīvitā seyyo ’ti.  
 

Iti cittamano ’ti yañcittaṃ taṃ mano, yaṃ mano taṃ cittaṃ. 
 

Cittasaṅkappo ’ti maraṇasaññī maraṇacetano maraṇādhippāyo.  
 

Anekapariyāyenā ’ti uccāvacehi ākārehi.  
 

Maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyyā ’ti jīvite ādīnavaṃ dasseti, maraṇe 
vaṇṇaṃ bhaṇati: ‘Ito tvaṃ kālakato kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ 
saggaṃ lokaṃ upapajjissasi. Tattha dibbehi pañcahi kāmaguṇehi samappito 
samaṅgībhuto paricāressasī ’ti.2  
 

Maraṇāya vā samādapeyyā ’ti satthaṃ vā āhara, visaṃ vā khāda, 
rajjuyā vā ubbandhitvā kālaṃ karohi, sobbhe vā narake vā papāte vā papatā 
’ti.  
 

Ayampī ’ti purime upādāya vuccati.  
 

Pārājiko hotī ’ti seyyathāpi nāma puthusilā dvedhā3 bhinnā 
appaṭisandhikā hoti, evameva bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā 
voropetvā assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Tena vuccati ‘pārājiko hotī ’ti.  

                                                   
1 sūlaṃ vā laguḷaṃ vā - Syā.  2 paricāressatī ’ti - Sīmu.  3 dvidhā - Ma. 
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8. Vị nào: là bất cứ vị nào ―(như trên)―  
 

Tỳ khưu ―nt― Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
 

Cố ý: là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy 
nghĩ, sau khi đã khẳng định. 
 

Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên 
được sanh lên (tức là) thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc 
chết; vật ấy gọi là con người.  
 

Đoạt lấy mạng sống: cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự 
tiếp nối. 
 

Hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy: là thanh gươm, là cây 
giáo, là mũi tên, là cọc nhọn, là dùi cui, là tảng đá, là cây kiếm, là thuốc độc, 
hoặc là dây thừng. 
 

Hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự nguy hiểm 
trong sự sống và nói khen ngợi về sự chết. 
 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: (Nói rằng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi.” 
 

Này người ơi: Đây là lối nói xưng hô “Này người ơi!” 
 

Còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, Cuộc sống 
nghĩa là tội lỗi. So với cuộc sống của những người giàu, cuộc sống của những 
người nghèo là tội lỗi. So với cuộc sống của những người có tài sản, cuộc 
sống của những người không có tài sản là tội lỗi. So với cuộc sống của chư 
Thiên, cuộc sống của loài người là tội lỗi. Mạng sống xấu xa nghĩa là đối 
với người bị cụt tay, đối với người bị cụt chân, đối với người bị cụt tay và 
chân, đối với người bị đứt tai, đối với người bị đứt mũi, đối với người bị đứt 
tai và mũi (nói rằng): “Còn gì với sự tội lỗi này, với mạng sống xấu xa này, sự 
chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!” 
 

Có tâm ý như thế: Ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy. 
 

Có tâm tư: có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy 
nghĩ về sự chết  
 

Bằng nhiều phương thức: bằng nhiều cách khác nhau. 
 

Ca ngợi lợi ích của sự chết: làm cho thấy được sự bất hạnh trong 
mạng sống và nói lời khen ngợi về sự chết: “Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã 
thân xác, ngươi sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở 
đó, được cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ 
mãn nguyện.”  
 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: (Nói rằng): “Hãy mang lại cây kiếm, 
hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi, hoặc 
nhảy vào khe nứt, vào hố sâu, hoặc xuống vực thẳm.” 
 

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

Là vị phạm tội pārājika: cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai 
không thể gắn liền lại được, tương tợ như thế vị tỳ khưu cố ý đoạt lấy mạng 
sống con người thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế được 
gọi là ‘vị phạm tội pārājika.’ 
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Asaṃvāso ’ti saṃvāso nāma ekaṃ kammaṃ ekuddeso samasikkhatā, 
eso saṃvāso nāma. So tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāso ’ti.  
 
 

***** 
[Nayamātikā] 

1. Sāmaṃ, adhiṭṭhāya, dūtena, dūtaparamparāya, visakkiyena dūtena, 
gatapaccāgatena dūtena, araho rahosaññī, raho arahosaññī, araho 
arahosaññī, raho rahosaññī, kāyena saṃvaṇṇeti, vācāya saṃvaṇṇeti, kāyena 
vācāya saṃvaṇṇeti, dūtena saṃvaṇṇeti, lekhāya saṃvaṇṇeti, opātaṃ, 
apassenaṃ, upanikkhipanaṃ, bhesajjaṃ, rūpūpahāro, saddūpahāro, 
gandhūpahāro, rasūpahāro, phoṭṭhabbūpahāro, dhammūpahāro, ācikkhanā, 
anusāsanī, saṅketakammaṃ, nimittakamman ’ti.  
 
 

2. Sāman ’ti sayaṃ hanti kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā nissaggiyena 
vā.  
 
 

3. Adhiṭṭhāyā ’ti adhiṭṭhahitvā āṇāpeti: “Evaṃ vijjha, evaṃ pahara, 
evaṃ ghātehī ”ti.  
 
 

4. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So taṃ maññamāno taṃ jīvitā voropeti, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa.  
 
 

5. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So taṃ maññamāno aññaṃ jīvitā voropeti, mūlaṭṭhassa 
anāpatti, vadhakassa āpatti pārājikassa.  
 
 

6. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So aññaṃ maññamāno taṃ jīvitā voropeti, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa.  
 
 

7. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So aññaṃ maññamāno aññaṃ jīvitā voropeti, mūlaṭṭhassa 
anāpatti, vadhakassa āpatti pārājikassa.  
 
 

8. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmassa pāvada: ‘itthannāmo 
itthannāmassa pāvadatu: itthannāmo itthannāmaṃ jīvitā voropetū ’”ti, 
āpatti dukkaṭassa. So itarassa āroceti, āpatti dukkaṭassa. Vadhako 
patigaṇhāti, mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassa. So taṃ jīvitā voropeti, āpatti 
sabbesaṃ pārājikassa.  
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Không được cộng trú: 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 
cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là ‘không được cộng 
trú.’ 

***** 
[Tiêu đề hướng dẫn] 

1. Tự mình, bằng cách khẳng định, bằng người đưa tin, bằng người đưa 
tin theo lối dây chuyền, bằng người đưa tin không theo lối dây chuyền, bằng 
người đưa tin đã đi rồi quay trở lại, hiện diện nghĩ là không hiện diện, không 
hiện diện nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ 
là không hiện diện, ca ngợi bằng thân, ca ngợi bằng lời nói, ca ngợi bằng 
thân và bằng lời nói, ca ngợi bằng người đưa tin, ca ngợi bằng chữ khắc, cái 
hố đào, sự trợ giúp, việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sắc, sự 
đem lại cảnh thinh, sự đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh vị, sự đem lại cảnh 
xúc, sự đem lại cảnh pháp, sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo sự quy 
định, hành động theo dấu hiệu.  
 

2. Tự mình: vị đích thân giết bằng (cách sử dụng) thân thể (tay, chân, 
nắm đấm, đầu gối, v.v...), hoặc bằng vật dính liền với thân thể (gươm, dao, 
v.v...), hoặc bằng vật được phóng ra (ví dụ mũi tên). 
 

3. Bằng cách khẳng định: sau khi khẳng định rồi ra lệnh rằng: “Ngươi 
hãy đâm như vầy, hãy đánh như vầy, hãy giết như vầy.” 
 

4. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người ấy thì cả hai phạm tội pārājika.  
 

5. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng 
sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
pārājika.  
 

6. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người ấy thì cả hai phạm tội pārājika.  
 

7. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người tên 
như vầy” thì phạm tội dukkaṭa. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm 
tội pārājika.  
 

8. 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 đoạt lấy mạng sống người 
tên như vầy’” thì vị ấy (A) phạm tội dukkaṭa. Vị (nào) nói cho vị khác thì vị 
(nói) ấy phạm tội dukkaṭa. Vị giết người (D) đồng ý thì vị khởi xướng (A) 
phạm tội thullaccaya; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì tất cả 
đều phạm tội pārājika.  

                                                   
1 A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiểu dựa theo Chú Giải (VinA. ii, 448-450).  
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9. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmassa pāvada: ‘itthannāmo 
itthannāmassa pāvadatu: itthannāmo itthannāmaṃ jīvitā voropetū ’”ti, 
āpatti dukkaṭassa. So aññaṃ āṇāpeti, āpatti dukkaṭassa. Vadhako 
patigaṇhāti, āpatti dukkaṭassa. So taṃ jīvitā voropeti, mūlaṭṭhassa anāpatti. 
Āṇāpakassa ca vadhakassa ca āpatti pārājikassa.  
 
 

10. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So gantvā puna paccāgacchati “Nāhaṃ sakkomi taṃ jīvitā 
voropetun ”ti. So puna āṇāpeti: “Yadā sakkosi tadā taṃ jīvitā voropehī ”ti, 
āpatti dukkaṭassa. So taṃ jīvitā voropeti, āpatti ubhinnaṃ pārājikassa.  
 
 

11. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī na sāveti: “Mā ghātehī ”ti. So taṃ jīvitā 
voropeti, āpatti ubhinnaṃ pārājikassa.  
 
 

12. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī na sāveti: “Mā ghātehī ”ti. So “āṇatto 
ahaṃ tayā ”ti taṃ jīvitā voropeti, mūlaṭṭhassa anāpatti, vadhakassa āpatti 
pārājikassa.  
 
 

13. Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti: “Itthannāmaṃ jīvitā voropehī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. So āṇāpetvā vippaṭisārī sāveti: “Mā ghātehī ”ti. So “suṭṭhū ”ti 
oramati, ubhinnaṃ anāpatti.  
 
 

14. Araho rahosaññī ullapati: “Aho itthannāmo hato assā ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Raho arahosaññī ullapati: “Aho itthannāmo hato assā ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Araho arahosaññī ullapati: “Aho itthannāmo hato assā ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Raho rahosaññī ullapati: “Aho itthannāmo hato assā ”ti, āpatti 
dukkaṭassa.  
 
 

15. Kāyena saṃvaṇṇeti nāma kāyena vikāraṃ karoti: “Yo evaṃ marati 
so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Tāya saṃvaṇṇanāya marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, 
āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

16. Vācāya saṃvaṇṇeti nāma vācāya bhaṇati: “Yo evaṃ marati so 
dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Tāya saṃvaṇṇanāya marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, 
āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
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9. 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 đoạt lấy mạng sống người 
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 giết người (D) đồng ý thì vị ấy (D) phạm tội 
dukkaṭa; vị ấy (D) đoạt lấy mạng sống của người ấy thì vị khởi xướng (A) vô 
tội, vị truyền chỉ thị (B) và vị giết người (D) phạm tội pārājika. 
 

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

11. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người 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 giết.” Vị kia đoạt lấy mạng sống 
người ấy thì cả hai phạm tội pārājika.  
 

12. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người 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 giết.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tôi đã được ngài 
chỉ thị” rồi đoạt lấy mạng sống người ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết 
người phạm tội pārājika.  
 

13. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người 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 giết.” Vị kia (đáp lại rằng): “Tốt thôi” rồi ngưng 
lại thì cả hai vô tội. 
 

14. Hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác định rằng: “Người tên 
như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukkaṭa. Không hiện diện, nghĩ là hiện 
diện rồi xác định rằng: “Người tên như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukkaṭa. 
Hiện diện, nghĩ là hiện diện rồi xác định rằng: “Người tên như vầy nên bị 
giết” thì phạm tội dukkaṭa. Không hiện diện, nghĩ là không hiện diện rồi xác 
định rằng: “Người tên như vầy nên bị giết” thì phạm tội dukkaṭa.  
 

15. Ca ngợi bằng thân nghĩa là làm cử chỉ bằng thân rằng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội pārājika. 
 

16. Ca ngợi bằng lời nói nghĩa là nói ra bằng lời nói rằng: “Người nào 
chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh 
về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách 
khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết 
đi thì phạm tội pārājika. 
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17. Kāyena vācāya saṃvaṇṇeti nāma kāyena vikāraṃ karoti, vācāya 
ca bhaṇati: “Yo evaṃ marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ 
vā gacchatī ”ti, āpatti dukkaṭassa. Tāya saṃvaṇṇanāya marissāmī ”ti 
dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti 
pārājikassa.  
 
 

18. Dūtena saṃvaṇṇeti nāma dūtassa sāsanaṃ āroceti: “Yo evaṃ 
marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa. Dūtassa sāsanaṃ sutvā marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ 
uppādeti, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

19. Lekhāya saṃvaṇṇeti nāma lekhaṃ chindati: “Yo evaṃ marati so 
dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatī ”ti; akkharakkharāya 
āpatti dukkaṭassa. Lekhaṃ passitvā marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ 
uppādeti, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

20. Opātaṃ nāma manussaṃ uddissa opātaṃ khaṇati “Papatitvā 
marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; papatite dukkhā vedanā uppajjati, āpatti 
thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. Anodissa opātaṃ khaṇati “Yo koci 
papatitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa. Manusso tasmiṃ papatati, āpatti 
dukkaṭassa; papatite dukkhā vedanā uppajati, āpatti thullaccayassa; marati, 
āpatti pārājikassa. Yakkho vā peto vā tiracchānagatamanussaviggaho vā 
tasmiṃ papatati, āpatti dukkaṭassa; papatite dukkhā vedanā uppajjati, āpatti 
dukkaṭassa, marati, āpatti thullaccayassa. Tiracchānagato tasmiṃ papatati, 
āpatti dukkaṭassa; papatite dukkhā vedanā uppajjati, āpatti dukkaṭassa; 
marati, āpatti pācittiyassa.  
 
 

21. Apassenaṃ nāma apassene satthaṃ vā ṭhapeti, visena vā makkheti, 
dubbalaṃ vā karoti, sobbhe vā narake vā papāte vā ṭhapeti “Papatitvā 
marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; satthena vā visena vā papatitena vā dukkhā 
vedanā uppajjati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

22. Upanikkhipanaṃ nāma asiṃ vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā laguḷaṃ vā 
pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā upanikkhipati “Iminā marissatī 
”ti, āpatti dukkaṭassa; tena marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, āpatti 
thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

23. Bhessajjaṃ nāma sappiṃ vā navanītaṃ vā telaṃ vā madhuṃ vā 
phāṇitaṃ vā deti “Imaṃ sāyitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ sāyite 
dukkhā vedanā uppajjati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
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17. Ca ngợi bằng thân và bằng lời nói nghĩa là làm cử chỉ bằng thân 
và nói ra bằng lời nói rằng: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài 
sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. 
(Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” rồi gây nên cảm thọ 
khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

18. Ca ngợi bằng người đưa tin nghĩa là nói ra lời chỉ dẫn cho người 
đưa tin: “Người nào chết như vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được 
danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nghe lời chỉ 
dẫn của người đưa tin, (vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy” 
rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pārājika. 
 

19. Ca ngợi bằng chữ khắc nghĩa là khắc chữ: “Người nào chết như 
vầy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi 
trời” thì phạm tội dukkaṭa với mỗi mẫu tự. (Vị kia) sau khi nhìn thấy chữ 
khắc (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

20. Cái hố đào nghĩa là đào cái hố dành cho người (nghĩ rằng): “Sau khi 
rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ 
sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pārājika. Đào cái hố không có chỉ định (nghĩ rằng): “Bất cứ ai rơi xuống sẽ 
chết” thì phạm tội dukkaṭa. (Nếu) con người rơi vào đó thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm 
tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. (Nếu) Dạ-xoa, ngạ 
quỷ, hoặc thú có dạng người rơi vào đó thì phạm tội dukkaṭa. Khi đã bị rơi 
xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho kẻ ấy) thì phạm tội dukkaṭa; (kẻ ấy) chết 
đi thì phạm tội thullaccaya. (Nếu) con thú rơi vào đó thì phạm tội dukkaṭa. 
Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (cho con thú) thì phạm tội 
dukkaṭa; (con thú) chết đi thì phạm tội pācittiya.  
 

21. Sự trợ giúp nghĩa là trong sự trợ giúp vị đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc 
độc, hoặc làm cho yếu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt hay ở hố sâu hoặc nơi 
vực thẳm (nghĩ rằng): “Với việc này, sau khi rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội 
dukkaṭa. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ 
khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pārājika. 
 

22. Việc để bên cạnh nghĩa là đem lại gần bên hoặc là thanh gươm, hay 
là cây giáo, hoặc là mũi tên, hay là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hay là tảng đá, 
hoặc là cây kiếm, hay là thuốc độc, hoặc là dây thừng (nghĩ rằng): “(Người 
ấy) sẽ chết bằng vật này” thì phạm tội dukkaṭa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết bằng vật ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) 
chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

23. Dược phẩm nghĩa là cho bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, hoặc đường 
mía (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vật này sẽ bị chết” thì phạm tội dukkaṭa. Khi 
đang nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi (cho vị kia) thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
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24. Rūpūpahāro nāma amanāpikaṃ rūpaṃ upasaṃharati bhayānakaṃ 
bheravaṃ “Imaṃ passitvā uttasitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ 
passitvā uttasati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. 
Manāpikaṃ rūpaṃ upasaṃharati1 “Imaṃ passitvā alābhakena sussitvā 
marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ passitvā alābhakena sussati, āpatti 
thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 
 

25. Saddūpahāro nāma amanāpikaṃ saddaṃ upasaṃharati 
bhayānakaṃ bheravaṃ “Imaṃ sutvā uttasitvā marissatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa; taṃ sutvā uttasati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti 
pārājikassa. Manāpikaṃ saddaṃ upasaṃharati pemanīyaṃ hadayaṅgamaṃ 
“Imaṃ sutvā alābhakena sussitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ sutvā 
alābhakena sussati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 
 

26. Gandhūpahāro nāma amanāpikaṃ gandhaṃ upasaṃharati 
jegucchaṃ pāṭikulyaṃ “Imaṃ ghāyitvā jegucchatā pāṭikulyatā marissatī ”ti, 
āpatti dukkaṭassa; taṃ ghāyite jegucchatā pāṭikulyatā dukkhā vedanā 
uppajjati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. Manāpikaṃ 
gandhaṃ upasaṃharati “Imaṃ ghāyitvā alābhakena sussitvā marissatī ”ti, 
āpatti dukkaṭassa; taṃ ghāyitvā alābhakena sussati, āpatti thullaccayassa; 
marati, āpatti pārājikassa.  
 
 
 

27. Rasūpahāro nāma amanāpikaṃ rasaṃ upasaṃharati jegucchaṃ 
pāṭikulyaṃ “Imaṃ sāyitvā jegucchatā pāṭikulyatā marissatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa; taṃ sāyite jeguccatā pāṭikulyatā dukkhā vedanā uppajjati, āpatti 
thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. Manāpikaṃ rasaṃ upasaṃharati, 
“Imaṃ sāyitvā alābhakena sussitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ 
sāyitvā alābhakena sussati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 
 

28. Phoṭṭhabbūpahāro nāma amanāpikaṃ phoṭṭhabbaṃ 
upasaṃharati dukkhasamphassaṃ kharasamphassaṃ “Iminā phuṭṭho 
marissatī ”ti āpatti dukkaṭassa; tena phuṭṭhassa dukkhā vedanā uppajjati, 
āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. Manāpikaṃ phoṭṭhabbaṃ 
upasaṃharati, sukhasamphassaṃ mudusamphassaṃ “Iminā phuṭṭho 
alābhakena sussitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; tena phuṭṭho 
alābhakena sussati, āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  

                                                   
1 upasaṃharati pemaniyaṃ hadayaṅgamaṃ - Syā.  
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24. Sự đem lại cảnh sắc nghĩa là đem lại cảnh sắc trái ý, dễ sợ, khủng 
khiếp (nghĩ rằng): “Sau khi nhìn thấy cảnh sắc này (người ấy) sẽ bị hoảng hốt 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
(Vị) đem lại cảnh sắc hợp ý, dễ thương, đáng yêu (nghĩ rằng): “Sau khi nhìn 
thấy cảnh sắc này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” 
thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pārājika. 
 

25. Sự đem lại cảnh thinh nghĩa là đem lại cảnh thinh trái ý, dễ sợ, 
khủng khiếp (nghĩ rằng): “Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị 
hoảng hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nghe được âm thanh 
ấy, (vị kia) bị hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm 
tội pārājika. (Vị) đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu (nghĩ rằng): 
“Sau khi nghe được âm thanh này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nghe được âm thanh ấy, (vị 
kia) bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi 
thì phạm tội pārājika. 
 

26. Sự đem lại cảnh khí nghĩa là đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi ngửi mùi này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi ngửi mùi ấy, do sự ghê 
tởm và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. (Vị) đem lại cảnh khí hợp 
ý (nghĩ rằng): “Sau khi ngửi mùi này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi ngửi mùi ấy, (vị kia) bị thất 
vọng vì không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pārājika. 
 

27. Sự đem lại cảnh vị nghĩa là đem lại cảnh vị trái ý, ghê tởm, khó 
chịu (nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét 
(người ấy) sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nếm vị ấy, do sự ghê tởm 
và do sự chán ghét (vị kia) có cảm thọ khổ sanh khởi thì phạm tội 
thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. (Vị) đem lại cảnh vị hợp ý 
(nghĩ rằng): “Sau khi nếm vị này (người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được 
và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nếm vị ấy, (vị kia) bị thất vọng vì 
không đạt được thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội 
pārājika. 
 

28. Sự đem lại cảnh xúc nghĩa là đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, 
thô cứng (nghĩ rằng): “Đụng chạm vào vật này (người ấy) sẽ chết đi” thì 
phạm tội dukkaṭa. Khi (vị kia) đụng chạm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi thì 
phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. (Vị) đem lại 
cảnh xúc hợp ý, gây khoái lạc, mềm mại (nghĩ rằng): “Đụng chạm vào vật này 
(người ấy) sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm tội 
dukkaṭa. Khi đụng chạm vật ấy, (vị kia) bị thất vọng vì không đạt được thì 
phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
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29. Dhammūpahāro nāma nerayikassa nirayakathaṃ katheti: “Imaṃ 
sutvā uttasitvā marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ sutvā uttasati, āpatti 
thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa. Kalyāṇakammassa saggakathaṃ 
katheti: “Imaṃ sutvā adhimutto marissatī ”ti, āpatti dukkaṭassa; taṃ sutvā 
adhimutto marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, āpatti thullaccayassa; 
marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

30. Ācikkhanā nāma puṭṭho bhaṇati: “Evaṃ marassu. Yo evaṃ marati, 
so dhanaṃ vā labhati, yasaṃ vā labhati, saggaṃ vā gacchatī ”ti āpatti 
dukkaṭassa; tāya ācikkhanāya marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, 
āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

31. Anusāsanī nāma apuṭṭho bhaṇati: “Evaṃ marassu. Yo evaṃ marati, 
so dhanaṃ vā labhati, yasaṃ vā labhati, saggaṃ vā gacchatī ”ti, āpatti 
dukkaṭassa; tāya anusāsaniyā marissāmī ”ti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti, 
āpatti thullaccayassa; marati, āpatti pārājikassa.  
 
 

32. Saṅketakammaṃ nāma saṅketaṃ karoti: “Purebhattaṃ vā 
pacchābhattaṃ vā rattiṃ vā divā vā tena saṅketena taṃ jīvitā voropehī ”ti, 
āpatti dukkaṭassa; tena saṅketena taṃ jīvitā voropeti, āpatti ubhinnaṃ 
pārājikassa; taṃ saṅketaṃ pure vā pacchā vā taṃ jīvitā voropeti, 
mūlaṭṭhassa anāpatti; vadhakassa āpatti pārājikassa.  
 
 

33. Nimittakammaṃ nāma nimittaṃ karoti: “Akkhiṃ vā nikhaṇissāmi 
bhamukaṃ vā ukkhipssāmi sīsaṃ vā ukkhipissāmi tena nimittena taṃ jīvitā 
voropehī ”ti, āpatti dukkaṭassa; tena nimittena taṃ jīvitā voropeti, āpatti 
ubhinnaṃ pārājikassa; taṃ nimittaṃ pure vā pacchā vā jīvitā voropeti, 
mūlaṭṭhassa anāpatti; vadhakassa āpatti pārājikassa.  
 
 

34. Anāpatti asañcicca, ajānantassa, na maraṇādhippāyassa, 
ummattakassa khittacittassa, vedanaṭṭassa,1 ādikammikassā ”ti.  
 

Manussaviggahapārājikamhi paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 khittacittassa, vedanaṭṭassa - Machasaṃ, PTS., Sīhala potthakesu natthi. 
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29. Sự đem lại cảnh pháp nghĩa là thuyết bài giảng về địa ngục của 
người đi địa ngục (nghĩ rằng): “Sau khi nghe điều này (người ấy) sẽ bị hoảng 
hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi nghe được điều ấy, (vị kia) bị 
hoảng hốt thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
(Vị) thuyết bài giảng về cõi trời của nghiệp lành (nghĩ rằng): “Sau khi nghe 
điều này (người ấy) sẽ bị tác động rồi chết đi” thì phạm tội dukkaṭa. Sau khi 
nghe được điều ấy, (vị kia) bị tác động (nghĩ rằng): “Ta sẽ chết” rồi gây nên 
cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

30. Sự chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như vầy, 
người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, 
hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ chết 
theo cách chỉ bảo ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; (vị 
kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

31. Sự dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như 
vầy, người nào chết như vầy người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh 
vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội dukkaṭa. (Vị kia nghĩ rằng): “Ta sẽ 
chết theo cách dạy dỗ ấy” rồi gây nên cảm thọ khổ thì phạm tội thullaccaya; 
(vị kia) chết đi thì phạm tội pārājika. 
 

32. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định rằng: 
“Hãy đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, hoặc là trước bữa ăn, hoặc 
là sau bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội dukkaṭa; (nếu 
vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy thì cả hai phạm tội 
pārājika; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau giờ hẹn ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội pārājika. 
 

33. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dấu hiệu rằng: “Tôi sẽ 
nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên, ngươi hãy 
đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy” thì phạm tội dukkaṭa; (nếu vị 
kia) đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy thì cả hai phạm tội 
pārājika; (nếu vị kia) đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau dấu hiệu ấy 
thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội pārājika. 
 

34. Vị không cố ý, vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, 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 tội pārājika vì giết người. 
 

--ooOoo-- 
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VINĪTAVATTHU  
 

UDDĀNAGĀTHĀ  
 
Saṃvaṇṇanā nisīdanto musalodukkhalena ca,  
buḍḍhapabbajitā satta1 laggavīmaṃsanāvisaṃ.  

 

Tayo ca vatthukammehi iṭṭhakāhi pare tayo, 
vāsī gopānasī ceva aṭṭako tāraṇampati.  

 

Sedaṃ natthu ca sambāho nahāpanabbhañjanena ca,  
uṭṭhāpento nipātento annapānena maraṇaṃ. 

 

Jāragabbho sapattī ca mātā puttaṃ ubho vadhi,  
ubho na mīyare maddā tāpaṃ vañjhā vijāyinī.  

 

Patodaṃ niggaho yakkho vālayakkhañca pāhinī,  
taṃ maññamāno pahari saggañca nirayaṃ bhaṇe.  

 

Ālaviyā tayo rukkhā dāyehi apare tayo,  
mā kilamesi na tuyhaṃ takkaṃ sovīrakena2 cā ”ti.  
 
1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa bhikkhū 

kāruññena maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ 
kukkuccaṃ ahosi: ‘Kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannā ’ti? Atha 
kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ tumhe 
bhikkhave āpannā pārājikan ”ti.” (1) 
 

2. Tena kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu piṭhake 
piḷotikāya paṭicchannaṃ dārakaṃ nisīdanto ottharitvā māresi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa. Na ca bhikkhave 
appaṭivekkhitvā āsane nisīditabbaṃ. Yo nisīdeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. (2) 
 

3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
āsanaṃ paññāpento musale ussite ekaṃ musalaṃ aggahesi. Dutiyo musalo 
paripatitvā aññatarassa dārakassa matthake avatthāsi. So kālamakāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Asañcicca ahaṃ 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu asañciccā ”ti. (3) 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare 
āsanaṃ paññāpento udukkhalabhaṇḍikaṃ akkamitvā pavaṭṭesi, aññataraṃ 
dārakaṃ ottharitvā māresi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu asañciccā ”ti. (4) 
 

5. Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā honti. Kāle 
arocite putto pitaraṃ etadavoca: “Gaccha bhante saṅgho taṃ patimānetī ”ti 
piṭṭhiyaṃ gahetvā panāmesi. So papatitvā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā maraṇādhippāyo 
”ti. “Anāpatti bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. (5) 

                                                   
1 vuḍḍhapabbajitābhisanto - Ma, PTS; vuḍḍhapabbajitā santo - Syā. 
2 takkaṃ socirakena - Syā; takka-suvīrakena - PTS.  
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 
 

KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 
 

Việc ca ngợi, vị đang ngồi xuống, cái chày và cối giã, chuyện các vị già 
xuất gia, mắc nghẹn thịt, thuốc độc. 
 

Ba chuyện làm nền đất, ba chuyện khác về gạch, lưỡi rìu, và luôn cả 
khung gỗ, giàn giáo, leo xuống, vị bị té.  
 

Hơ nóng, mũi, xoa bóp, việc tắm, và thoa dầu, trong khi nâng dậy, và xô 
ngã, chết bởi vì cơm, nước.  
 

Có thai với nhân tình, và người có hai vợ, giết chết hai mẹ con, cả hai 
không bị chết, chà xát, đốt nóng, không sanh, còn sanh sản.  
 

Thọt lét, sự trả thù, Dạ-xoa, quỷ dữ tợn, và vị phái người đi, tưởng vị ấy 
rồi giết, giảng về cõi trời và địa ngục.  
 

Ba chuyện về cây cối ở Āḷavi, ba chuyện khác về lửa, chớ làm cho khổ sở, 
không theo cách của ngài, (cho uống) sữa còn bơ, và giấm mặn.  
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu vì lòng trắc ẩn đã 
ca ngợi lợi ích của sự chết đến vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có 
nỗi nghi hoặc: “Phải chăng chúng ta đã phạm tội pārājika?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
các ngươi đã phạm tội pārājika.” (1) 
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ trong lúc ngồi xuống đã 
đè lên đứa bé trai được phủ bởi tấm màn ở trên chiếc ghế và gây ra tử vong. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika. Và 
này các tỳ khưu, khi chưa xem xét không nên ngồi xuống ở chỗ ngồi; vị nào 
ngồi xuống thì phạm tội dukkaṭa.” (2) 
 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ, trong lúc sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà, khi cái chày được đưa lên thì đã cầm lấy một cái chày. Cái chày 
thứ hai đã rơi xuống và chạm mạnh vào đỉnh đầu của đứa bé trai nọ. Đứa bé 
đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không cố ý.” - “Này tỳ khưu, không cố 
ý thì vô tội.” (3) 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà đã bước lên vật dụng là cối giã khiến (chúng) quay tròn rồi 
chạm mạnh vào đứa bé trai nọ và gây ra tử vong. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (4) 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới. Người cha 
đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý muốn gây 
tử vong.” - “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (5) 
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6. Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā honti. Kāle 
ārocite putto pitaraṃ etadavoca: “Gaccha bhante saṅgho taṃ patimānetī ”ti 
maraṇādhippāyo piṭṭhiyaṃ gahetvā panāmesi. So papatitvā kālamakāsi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. 
(6) 
 

7. Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā honti. Kāle 
arocite putto pitaraṃ etadavoca: “Gaccha bhante saṅgho taṃ patimānetī ”ti 
maraṇādhippāyo piṭṭhiyaṃ gahetvā panāmesi. So papatitvā na kālamakāsi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (7) 
 

8. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa 
maṃsaṃ kaṇṭhe vilaggaṃ hoti. Aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno gīvāyaṃ 
pahāraṃ adāsi. Salohitaṃ maṃsaṃ pati. So bhikkhu kālamakāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. (8) 
 

9. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa 
maṃsaṃ kaṇṭhe vilaggaṃ hoti. Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa 
bhikkhuno gīvāyaṃ pahāraṃ adāsi. Salohitaṃ maṃsaṃ pati. So bhikkhu 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (9) 
 

10. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa 
maṃsaṃ kaṇṭhe vilaggaṃ hoti. Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa 
bhikkhuno gīvāyaṃ pahāraṃ adāsi. Salohitaṃ maṃsaṃ pati. So bhikkhu na 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (10) 
 

11. Tena kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu visagataṃ 
piṇḍapātaṃ labhitvā paṭikkamanaṃ haritvā bhikkhūnaṃ aggakārikaṃ 
adāsi. Te bhikkhū kālamakaṃsu. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto 
tvaṃ bhikkhū ”ti? “Nāhaṃ bhagavā jānāmī ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
ajānantassā ”ti. (11) 
 

12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vīmaṃsādhippāyo 
aññatarassa bhikkhuno visaṃ adāsi. So bhikkhu kālamakāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Vīmaṃsādhippāyo 
ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhū pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. 
(12) 
 

13. Tena kho pana samayena ālavakā1 bhikkhū vihāravatthuṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā silaṃ uccāresi, uparimena bhikkhunā 
duggahitā silā heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So bhikkhu 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu asañciccā ”ti. 
(13) 

                                                   
1 āḷavakā - Ma, PTS; āḷavikā - Syā. 
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6. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi 
thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa 
cha, hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới có ý 
muốn gây tử vong. Người cha đã té xuống và chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (6) 
 

7. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Khi thời 
giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: - “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha,” rồi đã nắm lấy ở lưng và đẩy tới có ý muốn 
gây tử vong. Người cha đã té xuống và không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.”(7) 
 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác đã vỗ vào cổ của vị tỳ khưu ấy. Cục 
thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (8) 
 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã vỗ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (9) 
 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miếng thịt ở cổ họng. Có vị tỳ khưu khác có ý muốn gây tử vong đã vỗ vào cổ 
của vị tỳ khưu ấy. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. Vị tỳ khưu ấy đã không bị 
chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (10) 
 

11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ sau khi nhận được vật 
thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng các tỳ khưu nếm thử trước. Các tỳ 
khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
(khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không biết (có độc).” - “Này 
tỳ khưu, vị không biết thì vô tội.” (11) 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn thử nghiệm đã trao thuốc 
độc cho vị tỳ khưu khác. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý muốn thử nghiệm.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm 
tội thullaccaya.” (12) 
 

13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Viên đá được vị tỳ khưu ở phía 
trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, không cố ý thì vô tội.” (13) 
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14. Tena kho pana samayena ālavakā1 bhikkhū vihāravatthuṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā silaṃ uccāresi. Uparimo bhikkhu 
maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake silaṃ muñci. So bhikkhu 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (14) 
 

15. Tena kho pana samayena ―pe― So bhikkhu na kālamakāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā 
”ti. (15) 
 

16. Tena kho pana samayena ālavakā1 bhikkhū vihārassa kuḍḍaṃ 
uṭṭhāpenti. Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā iṭṭhakaṃ uccāresi, uparimena 
bhikkhunā duggahitā iṭṭhakā heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So 
bhikkhu kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi―pe― “Anāpatti bhikkhu 
asañciccā ”ti. (16) 
 

17. Tena kho pana samayena ālavakā1 bhikkhū vihārassa kuḍḍaṃ 
uṭṭhāpenti. Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā iṭṭhakaṃ uccāresi, uparimo 
bhikkhu maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake iṭṭhakaṃ 
muñci. So bhikkhu kālamakāsi ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana 
samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (17-18) 
 

18. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi. Uparimena bhikkhunā 
duggahitā vāsi heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So bhikkhu 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu asañciccā ”ti. 
(19) 
 

19. Tena kho pana samayena ālavakā1 bhikkhū navakammaṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi, uparimo bhikkhu 
maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake vāsiṃ muñci. So bhikkhu 
kālamakāsi. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] 
So bhikkhu na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (20-21) 
 

20. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā gopānasiṃ uccāresi, uparimena bhikkhunā 
duggahitā gopānasī heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi. So bhikkhu 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu asañciccā ”ti. 
(22)  
 

21. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karonti. 
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā gopānasiṃ uccāresi, uparimo bhikkhu 
maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake gopānasiṃ muñci. So 
bhikkhu kālamakāsi ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena 
―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (23-24)  

                                                   
1 āḷavakā - Ma, PTS; āḷavikā - Syā. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên đá ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (14) 
 

15. Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)― Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia 
đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika 
mà phạm tội thullaccaya.” (15) 
 

16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Viên gạch được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (16) 
 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả viên gạch ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy 
giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.” (17-18) 
 

18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Lưỡi rìu được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (19) 
 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Vị tỳ khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả lưỡi rìu ở đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên dưới. 
Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy 
giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.” (20-21)  
 

20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Vị tỳ khưu ở phía trên nắm 
lấy vụng về khiến khung gỗ chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không cố ý thì vô tội.” (22)  
 

21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi xây dựng công trình mới. 
Có vị tỳ khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Khung gỗ được vị tỳ khưu ở 
phía trên nắm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc 
bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.” (23-24) 
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22. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karontā 
aṭṭakaṃ bandhanti. Aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca: 
“Āvuso atraṭṭhito bandhāhī ”ti. So tatraṭṭhito bandhanto paripatitvā 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? 
“Nāhaṃ bhagavā maraṇādhippāyo ”ti. “Anāpatti bhikkhu na 
maraṇādhippāyassā ”ti. (25) 
 

23. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karontā 
aṭṭakaṃ bandhanti. Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo aññataraṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso atraṭṭhito bandhāhī ”ti. So tatraṭṭhito 
bandhanto paripatitvā kālamakāsi. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho 
pana samayena ―pe― tatraṭṭhito] paripatitvā na kālamakāsi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā 
”ti. (26-27) 
 

24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā otarati. 
Aññataro bhikkhu taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso ito otarāhī ”ti. So tena 
otaranto paripatitvā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. (28) 
 

25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā otarati. 
Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo taṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso ito 
otarāhī ”ti. So tena otaranto paripatitvā kālamakāsi. ―pe― [āpanno 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] paripatitvā na kālamakāsi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (29-30) 
 

26. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiyā pīḷito 
gijjhakūṭaṃ pabbataṃ abhiruhitvā1 papāte papatanto aññataraṃ 
vilīvakāraṃ ottharitvā māresi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa. Na ca bhikkhave attānaṃ pātetabbaṃ. Yo pāteyya, 
āpatti dukkaṭassā ”ti. (31) 
 

27. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gijjhakūṭaṃ 
pabbataṃ abhiruhitvā davāya silaṃ pavijjhiṃsu. Aññataraṃ2 gopālakaṃ 
ottharitvā māresi.3 Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, na ca bhikkhave davāya silā pavijjhitabbā, yo pavijjheyya āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (32) 
 

28. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
sedesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (33) 
 

29. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā sedesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpannā pārājikan 
”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. Tesaṃ 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (34-35) 

                                                   
1 abhirūhitvā - Syā, PTS.  2 sā aññataraṃ - Ma, Syā. 3 māresuṃ - PTS. 
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22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác 
điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc lại.” Vị ấy đã đứng ở 
chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý muốn gây tử vong.” “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn 
gây tử vong thì vô tội.” (25) 
 

23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavi trong khi xây dựng công 
trình mới buộc lại cái giàn giáo. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã 
nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi buộc 
lại.” Vị ấy đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. 
―nt― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―đứng ở chỗ ấy] 
đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (26-27) 
 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, hãy leo xuống từ 
chỗ này.” Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã bị té xuống và chết đi. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây 
tử vong thì vô tội.” (28) 
 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị tỳ 
khưu khác có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này 
đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này.” Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ấy đã 
bị té xuống và chết đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy 
giờ, ―(như trên)―] đã bị té xuống và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.” (29-30) 
 

26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bực bội bởi sự không thỏa thích 
nên đã leo lên đỉnh núi Gijjhakūṭa và trong khi lao xuống vách núi đã chạm 
người đan giỏ nọ và đã gây ra tử vong. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không 
nên lao mình xuống; vị nào lao xuống thì phạm tội dukkaṭa.” (31) 
 

27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi leo lên núi 
Gijjhakūṭa đã ném đá để đùa giỡn. Viên đá đã chạm vào người chăn bò nọ và 
gây ra tử vong. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không nên ném đá để 
đùa giỡn; vị nào ném thì phạm tội dukkaṭa.” (32) 
 

28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã hơ nóng vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (33) 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã hơ nóng vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm 
tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (34-35) 
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30. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo hoti. 
Tassa bhikkhū natthuṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (36) 
 

31. Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo hoti. 
Tassa bhikkhū maraṇādhippāyā natthuṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. 
―pe― [āpannā pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na 
kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (37-38) 
 

32. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
sambāhesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (39) 
 

33. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā sambāhesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpannā 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (40-41) 
 

34. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
nahāpesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (42) 
 

35. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā nahāpesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpannā 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (43-44)  
 

36. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
telena abbhañjiṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (45) 
 

37. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā telena abbhañjiṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― 
[āpannā pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na 
kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (46-47) 
 

38. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
uṭṭhāpesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (48) 
 

39. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā uṭṭhāpesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpannā 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (49-50) 
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30. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu đã 
cho vị ấy thuốc ở mũi. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― “Này các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (36) 
 

31. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các tỳ khưu có ý 
muốn gây tử vong đã cho vị ấy thuốc ở mũi. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như 
trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy 
đã không bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (37-38) 
 

32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã xoa bóp vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (39) 
 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã xoa bóp vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm 
tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (40-41) 
 

34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã tắm cho vị 
ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (42) 
 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã tắm cho vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm 
tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không phạm 
tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (43-44) 
 

36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã thoa dầu cho 
vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (45) 
 

37. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã thoa dầu cho vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã 
phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (46-47) 
 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã đỡ vị ấy 
đứng dậy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (48) 
 

39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã đỡ vị ấy đứng dậy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã 
phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị tỳ khưu ấy đã không 
bị chết. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, không 
phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (49-50) 
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40. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
nipātesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (51) 
 

41. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
maraṇādhippāyā nipātesuṃ. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpannā 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. 
Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (52-53) 
 

42. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa 
bhikkhū annaṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (54) 
 

43. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa 
bhikkhū maraṇādhippāyā annaṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― 
[āpannā pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na 
kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (55-56) 
 

44. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa 
bhikkhū pānaṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhave na maraṇādhippāyassā ”ti. (57) 
 

45. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Tassa 
bhikkhū maraṇādhippāyā pānaṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. ―pe― 
[āpannā pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So bhikkhu na 
kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (58-59) 
 

46. Tena kho pana samayena aññatarā itthī pavutthapatikā jārena 
gabbhinī hoti. Sā kulūpagaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Iṅghayya 
gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Suṭṭhu bhaginī ”ti tassā gabbhapātanaṃ adāsi. 
Dārako kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu 
āpanno pārājikan ”ti. (60) 
 

47. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve pajāpatiyo honti 
ekā vañjhā ekā vijāyinī. Vañjhā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Sace 
sā bhante vijāyissati sabbassa kuṭumbassa issarā bhavissati. Iṅghayya tassā 
gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Suṭṭhu bhaginī ”ti tassā gabbhapātanaṃ adāsi. 
Dārako kālamakāsi. Mātā na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (61)  
 

48. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve pajāpatiyo honti 
ekā vañjhā ekā vijāyinī. Vañjhā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Sace 
sā bhante vijāyissati sabbassa kuṭumbassa issarā bhavissati. Iṅghayya tassā 
gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Suṭṭhu bhaginī ”ti tassā gabbhapātanaṃ adāsi. 
Mātā kālamakāsi. Dārako na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Anāpatti bhikkhu pārājikassa; āpatti thullaccayassā ”ti. (62) 
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40. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã làm vị ấy ngã 
xuống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các 
tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (51) 
 

41. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã làm vị ấy ngã xuống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―nt― [đã phạm tội 
pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà 
phạm tội thullaccaya.” (52-53) 
 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức ăn. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (54) 
 

43. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức ăn. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―(như trên)― [đã 
phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (55-56) 
 

44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã cho vị ấy 
thức uống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này 
các tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (57) 
 

45. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ấy thức uống. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. ―nt― [đã phạm tội 
pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Vị tỳ khưu ấy đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà 
phạm tội thullaccaya.” (58-59) 
 

46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có chồng đi vắng đã mang thai với 
tình nhân. Cô ấy đã nói với vị tỳ khưu thường lui tới với gia đình điều này: - 
“Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã 
cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (60) 
 

47. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Đứa 
bé trai đã chết đi. Người mẹ đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (61) 
 

48. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Người 
mẹ đã chết đi. Đứa bé trai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (62) 
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49. Tena kho pana samayena aññatarassa purisassa dve pajāpatiyo honti 
ekā vañjhā ekā vijāyinī. Vañjhā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ etadavoca: “Sace 
sā bhante vijāyissati sabbassa kuṭumbassa issarā bhavissati. Iṅghayya tassā 
gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Suṭṭhu bhaginī ”ti tassā gabbhapātanaṃ adāsi. 
Ubho kālamakaṃsu. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena 
―pe―] Ubho na kālamakaṃsu. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (63-64)  
 

50. Tena kho pana samayena aññatarā gabbhinī itthī kulūpagaṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Iṅghayya gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Tena hi bhagini 
maddassū ”ti. Sā maddāpetvā gabbhaṃ pātesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (65) 
 

51. Tena kho pana samayena aññatarā gabbhinī itthī kulūpagaṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Iṅghayya gabbhapātanaṃ jānāhī ”ti. “Tena hi bhagini 
tāpehī ”ti. Sā tāpetvā gabbhaṃ pātesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― 
“Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (66) 
 

52. Tena kho pana samayena aññatarā vañjhā itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi yenāhaṃ vijāyeyyan ”ti. “Suṭṭhu 
bhaginī”ti tassā bhesajjaṃ adāsi. Sā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkhaṭassā ”ti. (67) 
 

53. Tena kho pana samayena aññatarā vijāyinī itthī kulūpagaṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi yenāhaṃ na vijāyeyyan ”ti. “Suṭṭhu 
bhagini”ti tassā bhesajjaṃ adāsi. Sā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (68) 
 

54. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyaṃ 
bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsesuṃ. So bhikkhu uttasanto anassāsako 
kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassā 
”ti.1 (69) 
 

55. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū chabbaggiyaṃ 
bhikkhuṃ kammaṃ karissāmā ’ti ottharitvā māresuṃ. Tesaṃ kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave pārājikassā ”ti.1 (70) 
 

56. Tena kho pana samayena aññataro bhūtavejjako bhikkhu yakkhaṃ 
jīvitā voropesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, 
āpatti thullaccayassā ”ti. (71) 
 

57. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ 
vāḷayakkhavihāraṃ pāhesi. Taṃ yakkhā jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. (72) 

  

                                                   
1 anāpatti bhikkhave pārājikassa āpatti pācittiyassā ti - Syā. (Imasmiṃ pana vatthusmiṃ 
yāya āpattiyā bhavitabbaṃ sā khuddakesu niddiṭhā ti idha na vuttā aṭṭhakathā). 
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49. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, nếu cô ấy sanh con thì sẽ 
trở thành chủ nhân của toàn bộ tài sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm 
sẩy thai đi.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc làm sẩy thai. Cả hai 
đã chết đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như 
trên)―] Cả hai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (63-64) 
 

50. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy tự chà xát.” Cô ấy đã chà xát và đã làm 
sẩy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (65) 
 

51. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà có thai nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sẩy 
thai đi.” “Này chị gái, như thế thì hãy đốt nóng.” Cô ấy đã đốt nóng và đã làm 
sẩy thai. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã 
phạm tội pārājika.” (66) 
 

52. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà không sanh sản nọ đã nói với vị tỳ 
khưu thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc 
làm cho tôi có thể sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. 
Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (67) 
 

53. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà còn sanh sản nọ đã nói với vị tỳ khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: - “Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho 
tôi không còn sanh sản.” “Này chị gái, tốt thôi!” rồi đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy 
đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không 
phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (68) 
 

54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm cho vị tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư cười bằng cách dùng ngón tay thọt lét. Vị tỳ khưu ấy trong khi 
rối loạn không thở ra được nên đã chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― “Này các tỳ khưu, không phạm tội pārājika.” (69) 
 

55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nghĩ rằng): “Chúng 
ta sẽ gây chuyện” rồi chạm mạnh vào vị tỳ khưu nhóm Lục Sư khiến vị ấy 
chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
không phạm tội pārājika.” (70) 
 

 56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là thầy chữa bệnh tà ma đã đoạt lấy 
mạng sống của loài Dạ-xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ 
khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (71) 
 

57. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến trú xá có 
Dạ-xoa dữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (72) 
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58. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo 
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷayakkhavihāraṃ pāhesi. Taṃ yakkhā jīvitā 
voropesuṃ. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] 
Taṃ yakkhā jīvitā na voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (73-74) 
 

59. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ 
vāḷakantāraṃ pāhesi. Taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassā ”ti. (75) 
 

60. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo 
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷakantāraṃ pāhesi. Taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ. 
―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] Taṃ vāḷā 
jīvitā na voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (76-77) 
 

61. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ 
corakantāraṃ pāhesi. Taṃ corā jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassā ”ti. (78) 
 

62. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo 
aññataraṃ bhikkhuṃ corakantāraṃ pāhesi. Taṃ corā jīvitā voropesuṃ. 
―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] Taṃ corā 
jīvitā na voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (79-80) 
 

63. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu taṃ maññamāno taṃ 
jīvitā voropesi. ―pe― taṃ maññamāno aññaṃ jīvitā voropesi. ―pe― aññaṃ 
maññamāno taṃ jīvitā voropesi. ―pe― aññaṃ maññamāno aññaṃ jīvitā 
voropesi. Tassa kakkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (81-84)  
 

64. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
Aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahāraṃ adāsi. So bhikkhu kālamakāsi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. 
(85) 
 

65. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena gahito hoti. 
Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa bhikkhuno pahāraṃ adāsi. So 
bhikkhu kālamakāsi. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena 
―pe―] So bhikkhu na kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (86-87) 
 

66. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kalyāṇakammakassa 
saggakathaṃ kathesi. So adhimutto kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassā ”ti. (88) 
 

67. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo 
kalyāṇakammakassa saggakathaṃ kathesi. So adhimutto kālamakāsi. ―pe― 
[āpanno pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So adhimutto na 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa 
āpatti thullaccayassā ”ti. (89-90) 
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58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến trú xá có Dạ-xoa dữ tợn. Các Dạ-xoa đã đoạt mạng vị ấy. 
―nt―[đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Các Dạ-xoa đã không 
đoạt mạng vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm 
tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (73-74) 
 

59. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lấy mạng sống vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (75) 
 

60. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt mạng vị ấy. ―nt― [đã 
phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Các thú dữ đã không đoạt mạng 
vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (76-77) 
 

61. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phái vị tỳ khưu khác đến khu rừng 
có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (78) 
 

62. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã phái vị tỳ 
khưu khác đến khu rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ấy. ―nt― [đã 
phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Các kẻ cướp đã không đoạt mạng 
vị ấy. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (79-80) 
 

63. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng 
người ấy, nhận ra người ấy rồi đã đoạt mạng người khác, nhận ra người khác 
rồi đã đoạt mạng người ấy, nhận ra người khác rồi đã đoạt mạng người khác. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (81-84) 
 

64. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô 
tội.” (85) 
 

65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị tỳ khưu 
khác có ý muốn gây tử vong đã đánh vào vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đã chết 
đi. ―(như trên)― [đã phạm tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―(như trên)―] Vị 
tỳ khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (86-87) 
 

66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về cõi trời của nghiệp lành. 
Người ấy bị tác động nên đã chết đi. Vị (tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― “Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (88) 
 

67. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về cõi 
trời của nghiệp lành. Người ấy bị tác động nên đã chết đi. ―nt― [đã phạm tội 
pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Người ấy bị tác động đã không bị chết. Vị 
(tỳ khưu) ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (89-90) 
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68. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nerayikassa 
nirayakathaṃ kathesi. So uttasitvā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Anāpatti bhikkhu na maraṇādhippāyassā ”ti. (91) 
 

69. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo 
nerayikassa nirayakathaṃ kathesi. So uttasitvā kālamakāsi. ―pe― [āpanno 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] So uttasitvā na kālamakāsi. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (92-93) 
 

70. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karontā 
rukkhaṃ chindanti. Aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca: 
“Āvuso atraṭṭhito chindāhī ”ti. Taṃ tatraṭṭhitaṃ chindantaṃ rukkho 
ottharitvā māresi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
namaraṇādhippāyassā ”ti. (94) 
 

71. Tena kho pana samayena ālavakā bhikkhū navakammaṃ karontā 
rukkhaṃ chindanti. Aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo aññataraṃ 
bhikkhuṃ etadavoca: “Āvuso atraṭṭhito chindāhī ”ti. Taṃ tatraṭṭhitaṃ 
chindantaṃ rukkho ottharitvā māresi. ―pe― [āpanno pārājikan ”ti. Tena 
kho pana samayena ―pe―] rukkho ottharitvā na māresi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (95-96) 
 

72. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dāyaṃ ālimpesuṃ. 
Manussā daḍḍhā kālamakaṃsu. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhave namaraṇādhippāyassā ”ti. (97) 
 

73. Tena kho pana samayena chabaggiyā bhikkhū maraṇādhippāyā 
dāyaṃ ālimpesuṃ. Manussā daḍḍhā kālamakaṃsu. ―pe― [āpannā 
pārājikan ”ti. Tena kho pana samayena ―pe―] Manussā daḍḍhā na 
kālamakaṃsu. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhave 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (98-99) 
 

74. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āghātanaṃ gantvā 
coraghātaṃ etadavoca: “Āvuso māyimaṃ kilamesi, ekena pahārena jīvitā 
voropehī ”ti. “Suṭṭhu bhante ”ti ekena pahārena jīvitā voropesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (100) 
 

75. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu āghātanaṃ gantvā 
coraghātaṃ etadavoca: “Āvuso māyimaṃ kilamesi, ekena pahārena jīvitā 
voropehī ”ti. So ‘nāhaṃ tuyhaṃ vacanaṃ karissāmī ’ti jīvitā voropesi. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā 
”ti. (101) 
 

76. Tena kho pana samayena aññataro puriso ñātighare1 
hatthapādacchinno ñātakehi samparikiṇṇo hoti. Aññataro bhikkhu te 
manusse etadavoca: “Āvuso icchatha imassa maraṇan ”ti. “Āma bhante 
icchāmā ”ti. “Tena hi takkaṃ pāyethā ”ti. Te taṃ takkaṃ pāyesuṃ. So 
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (102) 

                                                   
1 kulaghare - Syā.  
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68. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thuyết về địa ngục của kẻ đi địa 
ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― 
“Này tỳ khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (91) 
 

69. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về địa 
ngục của kẻ đi địa ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. ―nt― [đã phạm 
tội pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Người ấy bị hoảnghốt và đã không bị 
chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (92-93) 
 

70. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Āḷavi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - “Này đại đức, hãy 
đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cây đã 
ngã xuống và giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (94) 
 

71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Āḷavi chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị tỳ khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã nói với vị tỳ khưu khác điều 
này: - “Này đại đức, hãy đứng ở chỗ này rồi chặt.” Trong khi vị ấy đứng ở chỗ 
ấy đang chặt thì cái cây đã ngã xuống và giết chết. ―nt― [đã phạm tội 
pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] cây đã ngã xuống và không giết chết. Vị 
kia đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà 
phạm tội thullaccaya.” (95-96) 
 

72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nổi lửa đốt rừng. Dân 
chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ 
khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội.” (97) 
 

73. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý muốn gây tử vong đã 
nổi lửa đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. ―nt― [đã phạm tội 
pārājika.” Vào lúc bấy giờ, ―nt―] Dân chúng bị đốt cháy đã không bị chết. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này các tỳ khưu, (các ngươi) không 
phạm tội pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (98-99) 
 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Thưa ngài, tốt thôi!” rồi đã đoạt lấy 
mạng sống bằng một nhát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (100) 
 

75. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến pháp trường đã nói với 
viên xử tử kẻ cướp điều này: - “Này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở. Hãy 
đoạt lấy mạng sống bằng một nhát.” - “Tôi sẽ không làm theo lời nói của 
ngài” rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―nt― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (101) 
 

76. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị đứt lìa tay chân được các thân 
quyến vây quanh tại nhà của thân quyến. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, các vị có muốn cái chết cho người này 
không?” - “Thưa ngài, đúng vậy. Chúng tôi muốn.” - “Như thế thì hãy cho 
uống sữa còn bơ.” Họ đã cho người ấy uống sữa còn bơ. Người ấy đã chết đi. 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội 
pārājika.” (102) 
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77. Tena kho pana samayena aññataro puriso kulaghare 
hatthapādacchinno ñātakehi samparikiṇṇo hoti. Aññatarā bhikkhunī te 
manusse etadavoca: “Āvuso icchatha imassa maraṇan ”ti. “Āmayye icchāmā 
”ti. Tena hi “loṇasovīrakaṃ pāyethā ”ti. Te taṃ loṇasovīrakaṃ1 pāyesuṃ. So 
kālamakāsi. Tassā kukkuccaṃ ahosi. Atha kho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ 
etamatthaṃ ārocesi. Bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. 
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Āpattiṃ sā bhikkhave 
bhikkhunī āpannā pārājikan ”ti. (103) 
 

Tatiyapārājikaṃ samattaṃ. 
--ooOoo-- 

 
2. 4. CATUTTHAPĀRĀJIKAṂ 

 
1. Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane 

kūṭāgārasālāyaṃ. Tena kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā 
bhikkhū vaggumudāya nadiyā tīre vassaṃ upagacchiṃsu. Tena kho pana 
samayena vajjī dubbhikkhā hoti dvīhitikā setaṭṭhikā2 salākā vuttā na sukarā 
uñchena paggahena yāpetuṃ.  
 

2. Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi: ‘Etarahi kho vajjī dubbhikkhā 
dvīhitikā setaṭṭhikā salākā vuttā na sukarā uñchena paggahena yāpetuṃ. 
Kena nu kho mayaṃ upāyena samaggā sammodamānā avivadamānā 
phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma, na ca piṇḍakena kilameyyāmā ’ti?  
 

3. Ekacce evamāhaṃsu: “Handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ kammantaṃ 
adhiṭṭhema, evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti, evaṃ mayaṃ samaggā 
sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena 
kilamissāmā ”ti?  
 

4. Ekacce evamāhaṃsu: “Alaṃ āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ 
adhiṭṭhitena, handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ dūteyyaṃ harāma, evaṃ te 
amhākaṃ dātuṃ maññissanti, evaṃ mayaṃ samaggā sammodamānā 
avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma, na ca piṇḍakena kilamissāmā ”ti.  
 

5. Ekacce evamāhaṃsu: “Alaṃ āvuso kiṃ gihīnaṃ kammantaṃ 
adhiṭṭhitena, kiṃ gihīnaṃ dūteyyaṃ haṭena, handa mayaṃ āvuso gihīnaṃ 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇaṃ bhāsāma:3 ‘Asuko 
bhikkhu paṭhamassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu dutiyassa jhānassa lābhī, 
asuko bhikkhu tatiyassa jhānassa lābhī, asuko bhikkhu catutthassa jhānassa 
lābhī, asuko bhikkhu sotāpanno, asuko bhikkhu sakadāgāmī, asuko bhikkhu 
anāgāmī, asuko bhikkhu arahā, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaḷabhiñño ’ti. Evaṃ te amhākaṃ dātuṃ maññissanti. Evaṃ mayaṃ 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasissāma na ca 
piṇḍakena kilamissāmā ”ti. “Esoyeva kho āvuso seyyo yo amhākaṃ gihīnaṃ 
aññamaññassa uttarimanussadhammassa vaṇṇo bhāsito ”ti.  

                                                   
1 loṇasocirakaṃ - Syā;      2 setaṭṭikā - katthaci. 
   loṇasuvīrakaṃ - PTS.     3 bhāsissāma - Ma, Syā, PTS. 
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77. Vào lúc bấy giờ, có người nam nọ bị đứt lìa tay chân được thân quyến 
vây quanh tại nhà của gia đình. Có tỳ khưu ni nọ đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các vị, có muốn cái chết cho anh ta không?” - “Vâng, ni sư. 
Chúng tôi muốn.” - “Vậy hãy cho uống giấm mặn.” Họ đã cho anh ta uống 
giấm mặn. Anh ta đã chết. Vị ni ấy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, tỳ khưu ni ấy 
đã kể lại việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình việc ấy lên đức Thế Tôn. ―nt― “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni ấy đã phạm tội pārājika.” (103) 
 

Điều pārājika thứ ba được đầy đủ. 
--ooOoo-- 

 
2. 4. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ TƯ: 

 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Vesālī, Mahāvana, giảng đường 

Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đồng quan điểm, thân thiết đã 
vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumudā. 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.  

2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý rằng: “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. Còn chúng ta có sự hòa hợp, 
thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương thức nào chúng ta có thể 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực?”  

3. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực. 

4. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa tin 
tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. 
Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. 

5. Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại 
gia? Này các đại đức, chúng ta hãy nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia rằng: ‘Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;’ như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” - “Này các đại đức, chính điều này là 
tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia.”  




