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 VINĪTAVATTHU  

 
UDDĀNAGĀTHĀ 

 
Adhimānena1 ’raññamhi piṇḍopajjhāriyāpatho,  
saññojanā raho dhammā vihāre paccupaṭṭhito.  

 
Na dukkaraṃ viriyamathopi maccuno yassāvuso vippaṭisāri sammā,  
viriyena yogena ārādhanāya atha vedanāya apare duve.  

 
Brāhmaṇe pañcavatthūni aññavyākaraṇā tayo,  
agārāvaraṇā kāmā rati vāpi ca pakkamo.  

 
Aṭṭhipesi ubho gāvo ghātakā piṇḍo sākuṇiko nicchavorabbhi, 
asi ca sūkari satti māgavi usu ca kāraṇiko sūci sārathi.  

 
Yo ca sibbīyati sūcako hi so aṇḍahārī ahu gāmakūṭako,  
kūpe nimuggo hi so pāradāriko gūthakhādi ahu duṭṭhabrāhmaṇo.  

 
Nicchavitthī aticārinī ahu maṅgulitthī ahu ikkhaṇitthikā,  
okilinī sapattaṅgārokiri sīsacchinno ahu coraghātako.  

 
Bhikkhu bhikkhuṇī sikkhamānā sāmaṇero atha sāmaṇerikā,  
kassapassa vinayassa pabbajuṃ pāpakammamakariṃsu tāvade.  

 
Tapodā rājagahe yuddhaṃ nāgānogāhanena ca,  
sobhito arahaṃ bhikkhu pañca kappasataṃ sare ”ti.  

 
***** 

 
 

1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu adhimānena aññaṃ 
vyākāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi: ‘Bhagavatā sikkhāpadaṃ paññattaṃ, kacci 
nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? Atha kho so bhikkhu bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu adhimānenā ”ti. (1) 
 
 

2. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya raññe viharati 
‘evaṃ maṃ jano sambhāvessatī ’ti. Taṃ jano sambhāvesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa. 
Na ca bhikkhave paṇidhāya araññe vatthabbaṃ, yo vaseyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (2)  

                                                   
1 adhimāne - Ma, Syā.  
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CHUYỆN DẪN GIẢI: 

 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC: 

 
Do tự tin thái quá, trong rừng, đồ ăn khất thực, thầy tế độ, oai nghi, các sự 

trói buộc, nơi vắng vẻ, trú xá, các pháp (thượng nhân), được hộ độ.  
 

Không phải là việc khó, tinh tấn, tử thần, sợ hãi, này đại đức, sự ân hận, 
chơn chánh, với sự tinh tấn, với sự gắn bó, đưa đến sự thành tựu, rồi có hai 
câu chuyện về cảm thọ.  
 

Bà-la-môn năm chuyện, ba chuyện vị đề cập trí giải thoát, ngụ nhà, các 
dục đã ngăn chặn, thỏa thích, và ra đi.  

 
Bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bẫy chim, 

không da người hàng thịt, cây gươm kẻ mổ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên 
người xử án, cây kim kẻ dạy thú.  
 

Người đâm thọc bị khâu, mang tinh hoàn quan tòa, chìm hố kẻ ngoại 
tình, Bà-la-môn quỷ quyệt là kẻ bị ăn phân.  
 

Không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, đổ than 
hồng tình địch, đầu cụt kẻ trảm tù.  
 

Tỳ khưu, tỳ khưu ni, ni tập sự, sa di, rồi vị sa di ni, đã xuất gia trong Luật 
của Phật Kassapa chúng đã làm ác nghiệp.  
 

Dòng sông Tapodā, thành Rājagaha, chiến trận (Licchavi), và chuyện 
rồng lặn hụp, tỳ khưu Sobhita là vị A-la-hán nhớ được năm trăm kiếp.  
 

***** 
 
 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ do sự tự tin thái quá đã nói về trí giải 
thoát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thế Tôn quy định; 
phải chăng ta đã phạm tội pārājika?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, do sự tự tin thái quá thì vô 
tội.” (1)  
 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng 
vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, 
không nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi; vị nào cư ngụ thì 
phạm tội dukkaṭa.” (2) 
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3. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya piṇḍāya carati 
‘evaṃ maṃ jano sambhāvessatī ’ti. Taṃ jano sambhāvesi. Tassa kukkuccaṃ 
ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa. 
Na ca bhikkhave paṇidhāya piṇḍāya caritabbaṃ. Yo careyya, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (3) 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Ye āvuso amhākaṃ upajjhāyassa saddhivihārikā sabbeva 
arahanto ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ’ti? Ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (4) 
 

5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ 
etadavoca: “Ye āvuso amhākaṃ upajjhāyassa antevāsikā sabbeva 
mahiddhikā mahānubhāvā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etam-
atthaṃ ārocesi. ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Ullapanādhippāyo ahaṃ 
bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (5) 
 

6. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya caṅkamati1 ― 
paṇidhāya tiṭṭhati ― paṇidhāya nisīdati2 ― paṇidhāya seyyaṃ kappeti3 ‘evaṃ 
maṃ jano sambhāvessatī ’ti. Taṃ jano sambhāvesi. Tassa kukkuccaṃ ahosi. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa. Na ca 
bhikkhave paṇidhāya seyyā kappetabbā.4 Yo kappeyya, āpatti dukkaṭassā ”ti. 
(6-9) 
 

7. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaṃ ullapati. Sopi evamāha: “Mayhampi āvuso 
saññojanā pahīnā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesi. ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (10) 
 

8. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttarimanussa-
dhammaṃ ullapati. Paracittavidū bhikkhu taṃ bhikkhuṃ apasādesi: “Mā 
āvuso evarūpaṃ abhaṇi. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. 
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
dukkaṭassā ”ti. (11) 
 

9. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttarimanussa-
dhammaṃ ullapati. Devatā taṃ bhikkhuṃ apasādesi: “Mā bhante evarūpaṃ 
abhaṇi. Nattheso tuyhan ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu pārājikassa, āpatti dukkaṭassā ”ti. (12) 
 

10. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ upāsakaṃ 
etadavoca: “Yo āvuso tuyhaṃ vihāre vasati, so bhikkhu arahā ”ti. So ca tassa 
vihāre vasati. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? 
“Ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (13) 

                                                   
1 caṅkami - PTS. 2 nisīdi - PTS.    3 kappesi - PTS.      4 seyyaṃ kappetabbaṃ - PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực sau khi đã mong mỏi 
rằng: “Như vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng vị 
ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―nt― 
“Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, không nên đi 
khất thực sau khi đã mong mỏi; vị nào đi thì phạm tội dukkaṭa.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các đệ tử của thầy tế độ của chúng ta đều là các vị A-la-
hán.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.”1 (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với vị tỳ khưu khác điều này: - 
“Này đại đức, tất cả các học trò của thầy tế độ của chúng ta đều có đại thần 
lực, có đại oai lực.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà 
phạm tội thullaccaya.” (5) 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi kinh hành sau khi đã mong mỏi 
rằng: ―(như trên)― đứng yên sau khi đã mong mỏi rằng: ―(như trên)― ngồi 
xuống sau khi đã mong mỏi rằng: ―(như trên)― nằm xuống sau khi đã mong 
mỏi rằng: “Như vầy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính 
trọng vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika. Và này các tỳ khưu, 
không nên nằm xuống sau khi đã mong mỏi; vị nào nằm xuống thì phạm tội 
dukkaṭa.” (6-9) 

7. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác về pháp thượng nhân đến vị 
tỳ khưu khác. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, những sự trói buộc 
của tôi cũng đã được dứt bỏ.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. ―nt― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (10) 

8. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị tỳ khưu biết được tâm người khác đã phản bác vị tỳ 
khưu ấy rằng: - “Này đại đức, chớ có nói như thế. Điều ấy đại đức không có.” 
Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―nt― “Này 
tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (11) 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi đến nơi vắng vẻ rồi khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị Thiên nhân đã phản bác vị tỳ khưu ấy rằng: - “Thưa 
ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, không 
phạm tội pārājika mà phạm tội dukkaṭa.” (12) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu sống trong trú xá của đạo hữu là vị A-la-hán.” Và vị 
tỳ khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, ―(như 
trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con có ý 
định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.”1 (13) 

                                                   
1 Vị ấy vì chưa đề cập rõ ràng bản thân là A-la-hán (ahan ti avuttatā) nên không phạm tội 
pārājika (VinA. ii, 503). 
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11. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ upāsakaṃ 
etadavoca: “Yaṃ tvaṃ āvuso upaṭṭhesi1 cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccaya2bhesajjaparikkhārena, so bhikkhu arahā ”ti. So ca taṃ 
upaṭṭheti3 cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya2bhesajjaparikkhārena. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? 
“Ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu pārājikassa, āpatti 
thullaccayassā ”ti. (14) 

 
12. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 

etadavocuṃ: “Atthāyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Na āvuso 
dukkaraṃ aññaṃ byākātun ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi: ‘Ye kho te bhagavato 
sāvakā te evaṃ vadeyyuṃ. Ahañcamhi na bhagavato sāvako kacci nu kho 
ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpanno ’ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. ―pe― 
“Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? “Anullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. 
“Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti.4 (15)  

 
13. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 

etadavocuṃ: “Atthāyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Ārādhanīyo kho 
āvuso dhammo āraddhaviriyenā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti.4 
(16) 

 
14. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 

etadavocuṃ: “Mā kho āvuso bhāyī ”ti. “Nāhaṃ āvuso maccuno bhāyāmī ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā 
”ti.4 (17) 

 
15. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 

etadavocuṃ: “Mā kho āvuso bhāyī ”ti. “Yo nūnāvuso vippaṭisāri assa, so 
bhāyeyyā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
anullapanādhippāyassā ”ti.4 (18) 

 
16. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 

etadavocuṃ: “Atthāyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Ārādhanīyo kho 
āvuso dhammo sammāpayuttenā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti.4 
(19) 

 
17. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhu 

etadavocuṃ: “Atthāyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Ārādhanīyo kho 
āvuso dhammo āraddhaviriyenā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesi. ―pe― “Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti.4 
(20)  

                                                   
1 upaṭṭhāsi - Syā.     3 upaṭṭhāti - Syā. 
2 gilānappaccaya - Ma.    4 anussapanādhippāyassā ti - Syā. 
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11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: - 
“Này đạo hữu, vị tỳ khưu mà ngươi hộ độ bằng vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bệnh là vị A-la-hán.” Và người ấy đang hộ độ vị 
tỳ khưu ấy bằng vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị 
bệnh. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con 
có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, không phạm tội pārājika mà phạm tội 
thullaccaya.” (14) 
 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, không 
phải là việc khó để nói lên trí giải thoát.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có 
những vị Thinh Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không 
phải là Thinh Văn của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội pārājika?” 
Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) 
ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (15) 
 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.” (16) 
 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, tôi không sợ hãi 
thần chết.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lác thì vô tội.” (17) 
 

15. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ có sợ hãi!” - “Này các đại đức, có lẽ vị nào có sự 
ân hận thì vị ấy mới sợ hãi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (18) 
 

16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự hành trì chơn chánh.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, 
rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không 
có ý định khoác lác thì vô tội.” (19) 
 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” “Này các đại đức, pháp sẽ 
được thành tựu với vị có sự tinh tấn đã được ra sức.” Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị 
không có ý định khoác lác thì vô tội.”1 (20) 

                                                   
1 Câu chuyện này được lập lại y như câu chuyện (16) ở trên. 
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18. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhu 
etadavocuṃ: “Atthāyasmato uttarimanussadhammo ”ti? “Ārādhanīyo kho 
āvuso dhammo yuttayogenā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti. (21) 
 

19. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhu 
etadavocuṃ: “Kaccāvuso khamanīyaṃ, kacci yāpanīyan ”ti? “Nāvuso sakkā 
yena vā tena vā adhivāsetun ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti 
bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti. (22) 
 

20. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ bhikkhū 
etadavocuṃ: “Kaccāvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyan ”ti? “Nāvuso sakkā 
puthujjanena adhivāsetun ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Kiñcitto tvaṃ 
bhikkhū ”ti? “Ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
pārājikassa, āpatti thullaccayassā ”ti. (23) 
 

21. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū nimantetvā 
etadavoca: “Āyantu bhonto arahanto ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi: 
“Mayañcamha anarahanto.1 Ayañca brāhmaṇo amhe arahantavādena 
samudācarati. Kathannu kho amhehi paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― “Anāpatti bhikkhave pasādabhaññe ”ti. (24) 
 

22. Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū nimantetvā 
etadavoca: “Nisīdantu bhonto arahanto ”ti. ―pe― “Bhuñjantu bhonto 
arahanto ”ti. ―pe― “Tappantu2 bhonto arahanto ”ti. ―pe― “Gacchantu 
bhonto arahanto ”ti. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi: “Mayañcamha anarahanto. 
Ayañca brāhmaṇo amhe arahantavādena samudācaranti. Kathannu kho 
amhehi paṭipajjitabban ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. ―pe― 
“Anāpatti bhikkhave pasādabhaññe ”ti. (25-28) 
 

23. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaṃ ullapati. Sopi evamāha: “Mayhampi āvuso āsavā 
pahīnā ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno 
pārājikan ”ti. (29) 
 

24. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhū aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaṃ ullapati. Sopi evamāha: “Mayhampi āvuso ete 
dhammā saṃvijjantī ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ 
bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (30) 
 

25. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhū aññatarassa bhikkhuno 
uttarimanussadhammaṃ ullapati. Sopi evamāha: “Ahampāvuso tesu 
dhammesu sandissāmī ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Āpattiṃ tvaṃ 
bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (31)  

                                                   
1 na arahanto - Syā, Sīmu.      2 tappentu - bahūsu. 
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18. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Đại đức có pháp thượng nhân không?” - “Này các đại đức, pháp 
sẽ được thành tựu với vị có sự kiên trì gắn bó.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
―nt― “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (21) 
 

19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” - “Này các đại đức, người nào khác thì không thể chịu đựng nổi.” Vị 
ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lác thì vô tội.” (22) 
 

20. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu đã nói với vị ấy 
điều này: - “Này đại đức, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không?” “Này các đại đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nổi.” Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - 
“Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác.” - “Này tỳ khưu, không phạm tội 
pārājika mà phạm tội thullaccaya.” (23) 
 

21. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngự đến.” Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và người Bà-la-
môn này gọi chúng ta bằng từ A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào 
đây?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ 
khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin.” (24) 
 

22. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các tỳ khưu và 
đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngồi xuống.” ―(như 
trên)― “Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy thọ thực.” ―nt― “Thưa các 
ngài, xin các vị A-la-hán hãy được hài lòng.” ―nt― “Thưa các ngài, xin các vị 
A-la-hán hãy ra đi.” Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là 
các vị A-la-hán và người Bà-la-môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh 
xưng A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây?” Rồi đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, vô tội trong việc 
xưng hô theo đức tin.” (25-28) 
 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng đã đoạn tận 
các lậu hoặc.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pārājika.” (29) 
 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các pháp này cũng 
được tìm thấy ở tôi.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
ngươi đã phạm tội pārājika.” (30) 
 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp 
thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, tôi cũng thành thục 
các pháp này.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi 
đã phạm tội pārājika.” (31) 
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26. Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ: 
“Ehi bhante, agāraṃ ajjhāvasā ”ti. “Abhabbo kho āvuso mādiso agāraṃ 
ajjhāvasitun ”ti. Tassa kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu 
anullapanādhippāyassā ”ti. (32) 
 

 
27. Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ: 

“Ehi bhante, kāme paribhuñjā ”ti “Āvaṭā me āvuso kāmā ”ti. Tassa 
kukkuccaṃ ahosi ―pe― “Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassā ”ti. (33) 
 

 
28. Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ: 

“Abhiramasi bhante ”ti. “Abhirato ahaṃ āvuso paramāya abhiratiyā ”ti. 
Tassa kukkuccaṃ ahosi: “Ye kho te bhagavato sāvakā te evaṃ vadeyyuṃ. 
Ahañcamhi na bhagavato sāvako, kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ 
āpanno ”ti? Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. “Kiñcitto tvaṃ bhikkhū ”ti? 
“Anullapanādhippāyo ahaṃ bhagavā ”ti. “Anāpatti bhikkhu 
anullapanādhippāyassā ”ti. (34) 
 

 
29. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū katikaṃ katvā 

aññatarasmiṃ āvāse vassaṃ upagacchiṃsu: “Yo imamhā āvāsā paṭhamaṃ 
pakkamissati, taṃ mayaṃ arahāti jānissamā ”ti. Aññataro bhikkhu ‘maṃ 
arahāti jānantū ’ti tamhā āvāsā paṭhamaṃ pakkami.1 Tassa kukkuccaṃ ahosi 
―pe― “Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikan ”ti. (35) 
 

 
30. Tena2 samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane 

kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena āyasmā ca lakkhaṇo āyasmā ca 
mahāmoggallāno gijjhakūṭe pabbate viharanti. Atha kho āyasmā 
mahāmoggallāno pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya 
yenāyasmā lakkhaṇo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmantaṃ 
lakkhaṇaṃ etadavoca: “Āyāmāvuso lakkhaṇa, rājagahaṃ piṇḍāya 
pavisissāmā ”ti. “Evamāvuso ”ti kho āyasmā lakkhaṇo āyasmato 
mahāmoggallānassa paccassosi.  
 

 
31. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno gijjhakūṭā pabbatā orohanto 

aññatarasmiṃ padese sitaṃ pātvakāsi. Atha kho āyasmā lakkhaṇo 
āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca: “Ko nu kho āvuso moggallāna, 
hetu ko paccayo sitassa pātukammāyā ”ti? “Akālo kho āvuso lakkhaṇa, etassa 
pañhassa,3 bhagavato maṃ santike etaṃ pañhaṃ pucchā ”ti.  

                                                   
1 pakkāmi - Ma, Syā.   2 tena kho pana - PTS.          3 pañhassa byākaraṇāya - Syā. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và ngụ ở gia đình.” - “Này các đạo hữu, người như tôi 
không thể ngụ ở gia đình.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ 
khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (32) 
 
 
 

27. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục.” - “Này các đạo hữu, các dục của tôi 
đã được ngăn chặn.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, 
vị không có ý định khoác lác thì vô tội.” (33) 
 
 
 

28. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy thỏa thích.” - “Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với 
sự thỏa thích tối thượng.” Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có những vị Thinh 
Văn của đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là Thinh Văn 
của đức Thế Tôn; phải chăng ta đã phạm tội pārājika?” Rồi đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. “Này tỳ khưu, (khi ấy) ngươi có tâm gì?” - “Bạch Thế 
Tôn, con không có ý định khoác lác.” “Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác 
lác thì vô tội.” (34) 
 
 
 

29. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
nọ sau khi thỏa thuận rằng: - “Vị nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ 
biết vị ấy là ‘vị A-la-hán.’” Có vị tỳ khưu nọ (nghĩ rằng): “Hãy để cho các vị 
biết ta là ‘vị A-la-hán,’” rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ―(như trên)― “Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội pārājika.” (35) 
 
 
 

30. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Lakkhaṇa và đại đức 
Mahāmoggallāna cư ngụ tại núi Gijjhakūṭa. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Mahāmoggallāna đã mặc y cầm y bát đi đến gặp đại đức Lakkhaṇa, sau khi 
đến đã nói với đại đức Lakkhaṇa điều này: - “Này đại đức Lakkhaṇa, chúng 
ta hãy đi vào thành Rājagaha để khất thực.” - “Này đại đức, xin vâng.” Đại 
đức Lakkhaṇa đã trả lời đại đức Mahāmoggallāna.  
 
 
 

31. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, tại khu vực nọ đại đức 
Mahāmoggallāna đã mỉm cười. Khi ấy, đại đức Lakkhaṇa đã nói với đại đức 
Mahāmoggallāna điều này: - “Này đại đức Mahāmoggallāna, nhân gì duyên 
gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” - “Này đại đức Lakkhaṇa, không phải là thời 
điểm của câu hỏi này, hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn.”  
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32. Atha kho āyasmā ca lakkhaṇo āyasmā ca mahāmoggallāno rājagahe 
piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā lakkhaṇo āyasmantaṃ 
mahāmoggallānaṃ etadavoca: “Idhāyasmā mahāmoggallāno gijjhakūṭā 
pabbatā orohanto aññatarasmiṃ padese sitaṃ pātvakāsi. Ko nu kho āvuso 
moggallāna hetu ko paccayo sitassa pātukammāyā ”ti? Idāhaṃ1 āvuso 
gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ aṭṭhikasaṅkhalikaṃ vehāsaṃ 
gacchantiṃ. Tamenaṃ gijjhāpi kākāpi2 kulalāpi anupatitvā anupatitvā 
phāsulantarikāhi3 vitudanti.4 Sā sudaṃ5 aṭṭassaraṃ karoti. Tassa mayhaṃ 
āvuso etadahosi: ‘Acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ vata bho, evarūpopi nāma 
satto bhavissati, evarūpo ’pi nāma yakkho bhavissati,6 evarūpopi nāma 
attabhāvapaṭilābho bhavissatī ’”ti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Uttarimanussadhammaṃ āyasmā mahāmoggallāno ullapatī ”ti.  

 
33. Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Cakkhubhūtā vata bhikkhave 

sāvakā viharanti, ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti, yatra hi nāma 
sāvako evarūpaṃ ñassati vā, dakkhati vā, sakkhiṃ vā karissati. Pubbeva me 
so bhikkhave satto diṭṭho ahosi. Api cāhaṃ na vyākāsiṃ. Ahañcetaṃ 
vyākareyyaṃ, pare ca me na saddaheyyuṃ. Ye me na saddaheyyuṃ, tesaṃ 
taṃ assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva 
rājagahe goghātako ahosi. So tassa kammassa vipākena bahūni vassāni 
bahūni vassasatāni bahūni vassasahassāni bahūni vassasatasahassāni niraye 
paccitvā tasseva kammassa vipākāvasesena evarūpaṃ attabhāvapaṭilābhaṃ 
paṭisaṃvedeti. Saccaṃ bhikkhave moggallāno āha. Anāpatti bhikkhave 
moggallānassā ”ti. (36)  

 
34. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ maṃsapesiṃ 

vehāsaṃ gacchantiṃ, tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi anupatitvā 
anupatitvā vitacchenti virājenti.7 Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso 
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe ghogātako ahosi. (37) 

 
35. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ maṃsapiṇḍaṃ 

vehāsaṃ gacchantaṃ, tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi anupatitvā 
anupatitvā vitacchenti virājenti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso 
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sākuṇiko ahosi. (38) 

 
36. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ nicchaviṃ 

purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ, tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi anupatitvā 
anupatitvā vitacchenti virājenti.7 So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso 
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe orabbhiko ahosi. (39) 

                                                   
1 idhāhaṃ - Ma, Syā, PTS, Sīmu (sabbatthāpi).  
2 kaṅkāpi - Syā.            5 sv āssudaṃ - Syā, PTS.         
3 phāsuḷantarikāhi - Ma, Syā;    6 evarūpo pi peto bhavissati - Syā. 
   pāsulantarikāhi - PTS.     7 vibhajjenti - Ma; vibhajenti - PTS. 
4 vitudenti vitacchenti virājenti - Syā.     vitudenti vitacchenti virājenti - Syā. 
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32. Sau đó, đại đức Lakkhaṇa và đại đức Mahāmoggallāna đã đi khất thực 
ở trong thành Rājagaha, sau bữa ăn khi đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Lakkhaṇa đã nói với đại đức Mahā-
moggallāna điều này: - “Ở đây, đại đức Mahāmoggallāna, trong khi đang đi 
xuống từ núi Gijjhakūṭa, tại khu vực nọ đã mỉm cười. Này đại đức 
Mahāmoggallāna, nhân gì duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy?” “Này đại 
đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã nhìn thấy bộ xương 
đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng[*] 
lăn xả lao vào bộ xương ấy, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương sườn; bộ 
xương ấy đã rên rỉ khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: ‘Thật là kỳ 
diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! 
Cũng có Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như 
thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!’” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahāmoggallāna khoác lác về 
pháp thượng nhân.”  
 

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
quả thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh Văn thì sẽ biết, 
hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta 
đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra điều 
ấy thì những kẻ khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ 
đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh 
ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rājagaha này. Kẻ ấy, do quả của 
nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Moggallāna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallāna không 
phạm tội.” (36) 
 

34. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy miếng thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, 
chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ấy day nghiến, rứt ra; miếng 
thịt ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là 
kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rājagaha này.” (37) 
 

35. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy cục thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim 
quạ, chim ưng lăn xả lao vào cục thịt ấy, day nghiến, rứt ra; cục thịt ấy đã rên 
rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ bẫy chim ở 
ngay trong thành Rājagaha này.” (38) 
 

36. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn ông không có lớp da (bao bọc)[*] đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day 
nghiến, rứt ra; người ấy đã rên rỉ khổ sở.” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành Rājagaha này.” (39) 
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37. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ asilomaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa te asī uppattitvā uppatitvā tasseva kāye 
nipatanti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto 
imasmiṃyeva rājagahe sūkariko ahosi. (40) 
 

38. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ sattilomaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa tā sattiyo uppatitvā uppattitvā tasseva 
kāye nipatanti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto 
imasmiṃ yeva rājagahe māgaviko ahosi. (41) 
 

39. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ usulomaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa te usū uppattitvā uppatitvā tasseva 
kāye nipatanti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto 
imasmiṃyeva rājagahe kāraṇiko ahosi. (42) 
 

40. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ sūcilomaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa tā sūciyo uppattitvā uppatitvā tasseva 
kāye nipatanti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto 
imasmiṃyeva rājagahe sārathiko ahosi. (43) 
 

41. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ sūcilomaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa tā sūciyo sīse pavisitvā mukhato 
nikkhamanti, mukhe pavisitvā urato nikkhamanti, ure pavisitvā udarato 
nikkhamanti, udare pavisitvā ūrūhi nikkhamanti, ūrūsu pavisitvā jaṅghāhi 
nikkhamanti, jaṅghāsu pavisitvā pādehi nikkhamanti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ 
karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sūcako1 ahosi. (44) 
 

42. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ kumbhaṇḍaṃ 
purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. So2 gacchantopi teva aṇḍe khandhe āropetvā 
gacchati, nisīdantopi tesveva aṇḍesu nisīdati. Tamenaṃ gijjhāpi kākāpi 
kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitacchenti virājenti.3 So sudaṃ aṭṭassaraṃ 
karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe gāmakūṭako ahosi. 
(45) 
 

43. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ purisaṃ 
gūthakūpe sasīsakaṃ nimuggaṃ. ―pe― Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva 
rājagahe pāradāriko ahosi. (46) 
 

44. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ purisaṃ 
gūthakūpe sasīsakaṃ nimuggaṃ ubhohi hatthehi gūthaṃ khādantaṃ ―pe― 
Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe duṭṭhabrāhmaṇo ahosi. So 
kassapassa sammāsambuddhassa pāvacane bhikkhusaṅghaṃ bhattena 
nimantetvā doṇiyo2 gūthassa pūrāpetvā kālaṃ ārocāpetvā etadavoca: “Ato3 
bhonto yāvadatthaṃ bhuñjantu ceva harantu cā ”ti. (47) 

                                                   
1 sūciko - Syā.    3 vibhajjenti - Ma; vibhajeti - PTS;        4 doṇiyā - Syā, PT S. 
2 sa - PTS.     vitudenti vitacchenti virājenti - Syā.       5 ito - Syā; aho - PTS. 
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37. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây gươm đang đi trong hư không. Những cây 
gươm ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người mổ heo ở ngay trong thành Rājagaha này.” (40) 
 

38. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây lao đang đi trong hư không. Những cây lao 
ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; người ấy 
đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người 
thợ săn nai ở ngay trong thành Rājagaha này.” (41) 
 

39. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các mũi tên đang đi trong hư không. Những mũi 
tên ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người tra khảo ở ngay trong thành Rājagaha này.” (42) 
 

40. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; 
người ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã 
là người đánh xe ở ngay trong thành Rājagaha này.” (43) 
 

41. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây 
kim ấy đã đi vào đầu của người ấy rồi đi ra từ miệng, đã đi vào miệng rồi đi ra 
từ ngực, đã đi vào ngực rồi đi ra từ bụng, đã đi vào bụng rồi đi ra từ hai đùi, 
đã đi vào hai đùi rồi đi ra từ hai cẳng chân, đã đi vào hai cẳng chân rồi đi ra 
từ hai bàn chân; người ấy đã rên rỉ khổ sở. ―nt― “Này các tỳ khưu, chúng 
sanh ấy đã là kẻ nói lời đâm thọc ở ngay trong thành Rājagaha này.” (44) 
 

42. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người hình thù quỷ sứ đang đi trong hư không. Trong lúc đi, người 
ấy đặt hai tinh hoàn ở trên vai rồi đi. Trong khi ngồi xuống, người ấy ngồi 
xuống trên chính hai tinh hoàn ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rứt ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là quan xử án[*] ở ngay 
trong thành Rājagaha này.” (45) 
 

43. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân ―(như trên)― “Này các 
tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ phạm tội ngoại tình ở ngay trong thành 
Rājagaha này.” (46) 
 

44. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hố phân, đang ăn phân bằng hai 
bàn tay ―(nt)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ Bà-la-môn quỷ 
quyệt ở ngay trong thành Rājagaha này. Trong thời Giáo Pháp của đức 
Chánh Đẳng Giác Kassapa, kẻ ấy đã thỉnh mời hội chúng tỳ khưu bữa ăn. Sau 
khi cho người đổ đầy các máng phân và thông báo thời giờ, kẻ ấy đã nói điều 
này: - ‘Này các ngài, hãy ăn rồi hãy mang đi theo ý thích.’” (47)  



Pārājikapāḷi                 Catutthapārājikaṃ 
 

 
 

250

45. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ nicchaviṃ 
itthiṃ vehāsaṃ gacchantiṃ. Tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi anupatitvā 
anupatitvā vitacchenti virājenti. Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Esā 
bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe aticārinī ahosi. (48) 
 

 
46. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ dug-

gandhaṃ maṅguliṃ vehāsaṃ gacchantiṃ. Tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi 
anupatitvā anupatitvā vitacchenti virājenti. Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. 
―pe― Esā bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe ikkhaṇikā ahosi. (49) 
 

 
47. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ 

uppakkaṃ okiliniṃ okiriniṃ vehāsaṃ gacchantiṃ. Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ 
karoti. ―pe― Esā bhikkhave itthī kāliṅgassa rañño aggamahesī ahosi. Sā 
issāpakatā sapattiṃ aṅgārakaṭāhena okiri. (50) 
 

 
48. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ asīsakaṃ 

kavandhaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa ure akkhīni ceva honti mukhañca. 
Tamenaṃ gijjhāpi kākāpi kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitacchenti 
virājenti. So sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave satto 
imasmiṃyeva rājagahe hāriko1 nāma coraghātako ahosi. (51) 
 

 
49. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ bhikkhuṃ 

vehāsaṃ gacchantaṃ. Tassa saṅghāṭipi ādittā sampajjalitā sajoti2bhūtā, 
pattopi āditto sampajjalito sajoti2bhūto, kāyabandhanampi ādittaṃ 
sampajjalitaṃ sajoti2bhūtaṃ, kāyopi āditto sampajjalito sajoti2bhūto. So 
sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. ―pe― Eso bhikkhave bhikkhu kassapassa 
sammāsambuddhassa pāvacane pāpabhikkhu ahosi. (52) 
 

 
50. Idāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ bhikkhuṇiṃ 

―pe― addasaṃ sikkhamānaṃ ―pe― addasaṃ sāmaṇeraṃ ―pe― addasaṃ 
sāmaṇeriṃ vehāsaṃ gacchantiṃ. Tassā saṅghāṭipi ādittā sampajjalitā 
sajotibhūtā, pattopi āditto sampajjalito sajotibhūto, kāyabandhanampi 
ādittaṃ sampajjalitaṃ sajotibhūtaṃ, kāyopi āditto sampajjalito, sajotibhūto. 
Sā sudaṃ aṭṭassaraṃ karoti. Tassa mayhaṃ āvuso etadahosi: ‘Acchariyaṃ 
vata bho, abbhutaṃ vata bho, evarūpopi nāma satto bhavissati, evarūpopi 
nāma yakkho bhavissati, evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho bhavissatī ’ti. 
Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Uttarimanussadhammaṃ āyasmā 
mahāmoggallāno ullapatī ”ti.  

                                                   
1 dāmariko - Syā.        2 sañjoti - Syā.  
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45. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà không có lớp da (bao bọc) đang đi trong hư không. 
Có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rứt ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là gái lăng loàn ở ngay trong thành Rājagaha này. (48) 
 

46. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà hôi thối gớm ghiếc đang đi trong hư không. Có 
những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cô ấy, day 
nghiến, rứt ra; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, người 
đàn bà ấy đã là bà bói toán ở ngay trong thành Rājagaha này.” (49) 
 

47. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy người đàn bà bị thiêu đốt, héo hon, tàn tạ; cô ấy đã rên rỉ khổ sở. 
―(như trên)― “Này các tỳ khưu, người đàn bà ấy đã là đệ nhất hoàng hậu của 
đức vua Kāliṅga. Bà ta lộ vẻ ghen tương đã dùng chậu than cháy đỏ trút lên 
người tình địch.” (50) 
 

48. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy thi thể không đầu đang đi trong hư không, còn các con mắt và 
miệng thì ở trên ngực của người ấy. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
chim ưng lăn xả lao vào người ấy, day nghiến, rứt ra; người ấy đã rên rỉ khổ 
sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là người xử tử bọn 
trộm cướp tên Hārika ở ngay trong thành Rājagaha này.” (51) 
 

49. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu đang đi trong hư không, y hai lớp của vị ấy bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây 
thắt lưng cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa; vị ấy đã rên rỉ khổ sở. ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu ấy đã là vị ác tỳ khưu ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng 
Giác Kassapa.” (52) 
 

50. “Này đại đức, trong khi đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa, ta đây đã 
nhìn thấy vị tỳ khưu ni ―(như trên)― đã nhìn thấy vị ni tu tập sự ―(như 
trên)― đã nhìn thấy vị sa di ―(như trên)― đã nhìn thấy vị sa di ni đang đi 
trong hư không, y hai lớp1 của vị ni ấy bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, bình 
bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây thắt lưng cũng bị cháy đỏ, 
cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa; vị ni 
ấy đã rên rỉ khổ sở. Này đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! 
Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này! Cũng có 
Dạ-xoa lại trở thành như thế này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này! 
Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này!” Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Đại đức Mahāmoggallāna khoác lác về pháp 
thượng nhân.”  

                                                   
1 Có thể đây là một lầm lẫn trong lúc gom các đoạn văn trùng lặp lại với nhau vì các vị ni tu 
tập sự, sa di, sa di ni không có y hai lớp (saṅghāṭi). Chỉ tỳ khưu và tỳ khưu ni mới có y này. 
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Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “Cakkhubhūtā vata bhikkhave 
sāvakā viharanti, ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti, yatra hi nāma 
sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā karissati. Pubbeva me sā 
bhikkhave sāmaṇerī diṭṭhā ahosi, api cāhaṃ na vyākāsiṃ. Ahañcetaṃ 
vyākareyyaṃ, pare ca me na saddaheyyuṃ, ye me na saddaheyyuṃ, tesaṃ 
taṃ assa dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya. Esā bhikkhave sāmaṇerī kassapassa 
sammāsambuddhassa pāvacane pāpasāmaṇerī ahosi. Sā tassa kammassa 
vipākena bahūni vassāni bahūni vassasatāni bahūni vassasahassāni bahūni 
vassasatasahassāni niraye paccitvā tasseva kammassa vipākāvasesena 
evarūpaṃ attabhāvapaṭilābhaṃ paṭisaṃvedeti. Saccaṃ bhikkhave 
moggallāno āha. Anāpatti bhikkhave moggallānassā ”ti. (53-56) 
 
 
 
 

51. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi: “Yatāyaṃ 
āvuso tapodā sandati, so daho acchodako sītodako sātodako setako 
suppatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo, cakkamattāni ca padumāni 
pupphantī ”ti. Bhikkhū ujhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā mahāmoggallāno evaṃ vakkhati: ‘Yatāyaṃ āvuso tapodā sandati, so 
daho acchodako sītodako sātodako setako supatittho ramaṇīyo 
pahūtamacchakacchapo, cakkamattāni ca padumāni pupphantī ’ti. Atha ca 
panāyaṃ tapodā kuthitā sandati.1 Uttarimanussadhammaṃ āyasmā 
mahāmoggallāno ullapatī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Yatāyaṃ 
bhikkhave tapodā sandati, so daho acchodako sītodako sātodako setako 
supatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo, cakkamattāni ca padumāni 
pupphanti, api cāyaṃ bhikkhave tapodā dvinnaṃ mahānirayānaṃ 
antarikāya āgacchati, tenāyaṃ tapodā kuthitā sandati. Saccaṃ bhikkhave 
moggallāno āha. Anāpatti bhikkhave moggallānassā ”ti. (57) 
 
 
 

52. Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro licchavīhi 
saddhiṃ saṅgāmento pabhaggo hoti.2 Atha rājā pacchā senaṃ saṃkaḍḍhitvā 
licchavayo3 parājesi, saṅgāme ca nandī carati: “Raññā licchavī4 pabhaggā ”ti. 
Atha kho āyasmā mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi: “Rājā āvuso licchavīhi 
pabhaggo ”ti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma 
āyasmā mahāmoggallāno evaṃ vakkhati: ‘Rājā āvuso licchavīhi pabhaggo ’ti. 
Saṅgāme ca nandī5 carati ‘raññā licchavī pabhaggā ’ti. Uttarimanussa-
dhammaṃ āyasmā mahāmoggallāno ullapatī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. “Paṭhamaṃ bhikkhave rājā licchavīhi pabhaggo. Atha rājā pacchā 
senaṃ saṅkaḍḍhitvā licchavayo parājesi. Saccaṃ bhikkhave moggallāno āha. 
Anāpatti bhikkhave moggallānassā ”ti. (58)  

                                                   
1 kuṭṭhitā sandatīti - Syā, PTS;      3 licchaviyo - Syā, PTS.  
   kaṭhitā - katthaci.       4 licchaviyo - Syā. 
2 ahosi - Ma.       5 nandiṃ - Ma. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, quả 
thật các Thinh Văn sống với mắt thấy như thật! Này các tỳ khưu, quả thật các 
Thinh Văn sống với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh Văn thì sẽ biết, hoặc sẽ 
thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây Ta đã thấy 
vị sa di ni ấy, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nếu Ta nói ra thì những kẻ 
khác có thể không tin Ta, những ai không tin Ta thì việc ấy sẽ đem lại cho 
chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, vị sa di ni ấy đã là ác sa 
di ni ở vào thời Giáo Pháp của đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. Vị ni ấy, do 
quả của nghiệp ấy, đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính 
nghiệp ấy đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các 
tỳ khưu, Moggallāna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallāna không 
phạm tội.” (53-56) 
 

51. Khi ấy, đại đức Mahāmoggallāna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, dòng sông Tapodā chảy ra từ cái hồ có nước trong, có nước mát, 
có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng 
ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ.” Các tỳ khưu 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahāmoggallāna lại phát 
biểu như vầy: ‘Này các đại đức, dòng sông Tapodā chảy ra từ cái hồ có nước 
trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh 
đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở 
rộ?’ Vả lại dòng sông Tapodā này là nóng bỏng và trôi chảy. Đại đức 
Mahāmoggallāna khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. “Này các tỳ khưu, dòng sông Tapodā chảy ra từ cái hồ có 
nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ 
chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen 
tròn nở rộ. Này các tỳ khưu, tuy nhiên dòng sông Tapodā này đi qua giữa hai 
đại địa ngục, vì thế dòng sông Tapodā này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. 
Này các tỳ khưu, Moggallāna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallāna 
không phạm tội.” (57) 
 

52. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha, trong lúc giao 
chiến với các vị Licchavi, đã bị đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Và trong trận chiến có sự 
vui mừng loan truyền rằng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.” Khi 
ấy, đại đức Mahāmoggallāna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 
đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Và trong trận chiến có sự vui 
mừng loan truyền rằng: ‘Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.’” Các tỳ 
khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Mahāmoggallāna 
lại phát biểu như vầy: ‘Này các đại đức, đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan 
tác. Và trong trận chiến có sự vui mừng loan truyền rằng: Các vị Licchavi đã 
bị đức vua đánh tan tác’? Đại đức Mahāmoggallāna khoác lác về pháp thượng 
nhân.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trước 
tiên đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Sau đó, khi đã gom góp lại đội 
binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Này các tỳ khưu, 
Moggallāna đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallāna không phạm tội.” 
(58) 



Pārājikapāḷi                 Catutthapārājikaṃ 
 

 
 

254

54. Atha kho āyasmā mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi: “Idāhaṃ āvuso 
sappinikāya nadiyā tīre āneñjaṃ samādhiṃ samāpanno nāgānaṃ ogayha 
uttarantānaṃ koñcaṃ karontānaṃ saddaṃ assosin ”ti. Bhikkhū ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma āyasmā mahāmoggallāno āneñjaṃ 
samādhiṃ samāpanno saddaṃ sossati? Uttarimanussadhammaṃ āyasmā 
mahāmoggallāno ullapatī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Attheso 
bhikkhave samādhi, so ca kho aparisuddho. Saccaṃ bhikkhave moggallāno 
āha. Anāpatti bhikkhave moggallānassā ”ti. (59)  
 
 

55. Atha kho āyasmā sobhito bhikkhū āmantesi: “Ahaṃ āvuso 
pañcakappasatāni anussarāmī ”ti. Bhikkhū ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā sobhito evaṃ vakkhati: ‘Ahaṃ āvuso 
pañcakappasatāni anussarāmī ’ti? Uttarimanussadhammaṃ āyasmā sobhito 
ullapatī ”ti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Atthesā bhikkhave 
sobhitassa, sā ca kho ekāyeva jāti. Saccaṃ bhikkhave sobhito āha. Anāpatti 
bhikkhave sobhitassā ”ti. (60) 
 

Catutthapārājikaṃ samattaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
 

Uddiṭṭhā kho āyasmanto cattāro pārājikā dhammā, yesaṃ bhikkhu 
aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā na labhati bhikkhūhi saddhiṃ 
saṃvāsaṃ, yathā pure tathā pacchā pārājiko hoti asaṃvāso.  
 
 
 

Tatthāyasmante pucchāmi kaccittha parisuddhā? Dutiyampi pucchāmi 
kaccittha parisuddhā? Tatiyampi pucchāmi kaccittha parisuddhā? 
Parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ”ti.  
 
 

Pārājikaṃ niṭṭhitaṃ. 
 

--ooOoo--  
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

 Methunādinnadānañca manussaviggahuttari, 
 pārājikāni cattāri chejjavatthu asaṃsayā ”ti.  

 
Pārājikakaṇḍo niṭṭhito. 

 

--ooOoo--  
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54. Sau đó, đại đức Mahāmoggallāna đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này 
các đại đức, được thể nhập định bất thối, tôi đây ở nơi bờ sông Sappinikā đã 
nghe tiếng động của các con rồng đang hụp xuống rồi trồi lên và gầm lên 
tiếng rống.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Làm sao đại 
đức Mahāmoggallāna, được thể nhập định bất thối, lại có thể nghe tiếng 
động? Đại đức Mahāmoggallāna khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, có loại định này và vị ấy 
chưa được thuần thục lắm. Này các tỳ khưu, Moggallāna đã nói sự thật. Này 
các tỳ khưu, Moggallāna không phạm tội.” (59) 
 

55. Khi ấy, đại đức Sobhita đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các đại 
đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp.” Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Sobhita lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi nhớ được 
năm trăm kiếp’? Đại đức Sobhita khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, Sobhita đã sống kiếp 
sống ấy, và kiếp sống ấy chính là một kiếp sống của Sobhita. Này các tỳ khưu, 
Sobhita đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Sobhita không phạm tội.” (60) 
 

Điều pārājika thứ tư được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
 
 

Bạch chư đại đức, bốn điều pārājika đã được đọc tụng xong. Vị tỳ khưu vi 
phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không đạt được sự cộng 
trú cùng với các vị tỳ khưu,[*] trước đây như thế nào thì sau này là như vậy;[*] 
(vị ấy) là vị phạm tội pārājika không được cộng trú.  
 

Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức ở đây được thanh tịnh nên 
mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
 

Dứt Điều Học Pārājika. 
 

--ooOoo-- 
 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

Bốn điều pārājika là: việc đôi lứa, vật không được cho, mạng người, pháp 
thượng nhân. Sự việc nên được phân tích, không còn sự nghi vấn. 
 

Dứt Chương Pārājika. 
 

--ooOoo-- 




