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3. MUSĀVĀDAGARULAHUBHĀVAPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena, bhāsitampetaṃ bhagavatā: ‘Sampajāna-
musāvāde pārājiko hotī ’ti. Puna ca bhaṇitaṃ: ‘Sampajānamusāvāde 
lahukaṃ āpattiṃ āpajjati ekassa santike desanāvatthukan ’ti. 
Bhante nāgasena ko panettha viseso? Kiṃ kāraṇaṃ yaṃ cekena musāvādena 
ucchijjati, yaṃ cekena musāvādena satekiccho hoti? Yadi bhante nāgasena 
bhagavatā bhaṇitaṃ: ‘Sampajānamusāvāde pārājiko hotī ’ti, tena hi 
‘sampajānamusāvāde lahukaṃ āpattiṃ āpajjati ekassa santike desanā-
vatthukan ’ti yaṃ vacanaṃ, taṃ micchā. Yadi tathāgatena bhaṇitaṃ: 
‘Sampajānamusāvāde lahukaṃ āpattiṃ āpajjati ekassa santike 
desanāvatthukan ’ti, tena hi ‘sampajānamusāvāde pārājiko hotī ’ti tampi 
vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So tayā 
nibbāhitabbo ”ti.  
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā: ‘Sampajānamusāvāde pārājiko 
hotī ’ti. Bhaṇitañca: ‘Sampajānamusāvāde lahukaṃ āpattiṃ āpajjati ekassa 
santike desanāvatthukan ’ti. Tañca pana vatthuvasena garukalahukaṃ hoti. 
Taṃ kimmaññasi mahārāja, idha koci puriso parassa pāṇinā pahāraṃ 
dadeyya, tassa tumhe kiṃ daṇḍaṃ dhārethā ”ti?  

“Yadi so bhante āha: ‘Nakkhamāmī ’ti, tassa mayaṃ akkhamamānassa1 
kahāpaṇaṃ harāpemā ”ti.  
 

“Idha pana mahārāja so yeva puriso tava pāṇinā pahāraṃ dadeyya, tassa 
pana ko daṇḍo ”ti?  

“Hatthampi ’ssa bhante chedāpeyyāma, pādampi chedāpeyyāma, 
yāvasīsaṃ kaḷīracchejjaṃ chedāpeyyāma, sabbampi ’ssa gehaṃ2 vilum-
pāpeyyāma, ubhatopakkhe3 yāva sattamakulā samugghātāpeyyāmā ”ti.  
 

“Ko panettha mahārāja viseso, kiṃ kāraṇaṃ yaṃ ekassa pāṇippahāre 
sukhumo kahāpaṇo daṇḍo, yaṃ tava pāṇippahāre hatthacchejjaṃ 
pādacchejjaṃ yāvakaḷīracchejjaṃ sabbagehādānaṃ, ubhatopakkhe yāva 
sattamakulā samugghāto ”ti?  

“Manussantarena bhante ”ti.  
 

“Evameva kho mahārāja sampajānamusāvādo vatthuvasena 
garukalahuko hotī ”ti.  
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 

Musāvādagarulahubhāvapañho tatiyo.  
 

***** 
 

                                                   
1 akkhamamāne - Ma, PTS. 
2 sabbampi taṃ gehaṃ - Ma, PTS, Sīmu. 
3 ubhatopasse - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo      Các Câu Hỏi Nghịch Lý 
 

3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT NẶNG NHẸ CỦA LỜI NÓI DỐI:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
‘Khi cố tình nói dối thì phạm tội pārājika.’ Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: ‘Khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong 
sự hiện diện của một vị.’ Thưa ngài Nāgasena, vậy thì ở đây có điều gì 
khác nhau? Lý do gì mà do một lời nói dối thì bị đứt đoạn và do một lời nói 
dối lại có được sự sửa chữa? Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Thế Tôn đã nói 
rằng: ‘Khi cố tình nói dối thì phạm tội pārājika,’ như thế thì lời nói rằng: ‘Khi 
cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một 
vị’ là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói rằng: ‘Khi cố tình nói dối thì phạm tội 
nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị,’ như thế thì lời nói rằng: 
‘Khi cố tình nói dối thì phạm tội pārājika’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Khi cố 
tình nói dối thì phạm tội pārājika.’ Và Ngài đã nói rằng: ‘Khi cố tình nói dối 
thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị.’ Và điều ấy 
là nặng hay nhẹ tùy theo mức độ của sự việc. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về 
điều này? Ở đây, có kẻ tung cú đấm bằng bàn tay vào người khác, ngài xét xử 
hình phạt gì đối với kẻ ấy?”  

“Thưa ngài, nếu người kia nói: ‘Tôi không tha thứ,’ thì trẫm sẽ bảo kẻ 
không được tha thứ ấy mang lại một đồng tiền.”  
 

“Tâu đại vương, trái lại ở đây nếu chính kẻ ấy tung cú đấm bằng bàn tay 
vào ngài, thì kẻ ấy chịu hình phạt gì?”  

“Thưa ngài, đối với kẻ ấy trẫm có thể bảo chặt bàn tay, cũng có thể bảo 
chặt bàn chân, có thể bảo chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, cũng có thể 
cho tịch thu toàn bộ nhà cửa của kẻ ấy, và thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến 
bảy đời.”  
 

“Tâu đại vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gì mà trong 
việc đấm bằng bàn tay vào một người thì chịu hình phạt nhẹ một đồng tiền, 
còn trong việc đấm bằng bàn tay vào ngài thì chịu sự bị chặt bàn tay, sự bị 
chặt bàn chân, cho đến việc bị chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, sự tịch 
thu toàn bộ nhà cửa, sự thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời.”  

“Thưa ngài, do sự cách biệt giữa loài người.”  
 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc cố tình nói dối là nặng hay nhẹ 
tùy theo mức độ của sự việc.”  
 

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

Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối là thứ ba.  
 

***** 
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