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8. AMARĀDEVĪPAÑHO 
 

1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā:  
 ‘Sace labhetha khaṇaṃ vā raho vā 
 nimantakaṃ vāpi labhetha tādisaṃ, 
 sabbā ’pi itthiyo kareyyuṃ pāpaṃ1

 aññaṃ aladdhā pīṭhasappinā saddhin ’ti.  
Puna ca kathīyati: ‘Mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake 

ṭhapitā pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapaṭisamaṃ sāmikaṃ karitvā 
sahassena nimantīyamānā pāpaṃ nākāsī ’ti.  
 

Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaṇitaṃ:  
 ‘Sace labhetha khaṇaṃ vā raho vā 
 nimantakaṃ vāpi labhetha tādisaṃ, 
 sabbā ’pi itthiyo kareyyuṃ pāpaṃ 
 aññaṃ aladdhā pīṭhasappinā saddhin ’ti.  

Tena hi ‘mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake ṭhapitā 
pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapaṭisamaṃ sāmikaṃ karitvā 
sahassena nimantīyamānā pāpaṃ nākāsī ’ti yaṃ vacanaṃ, taṃ micchā.  
 

Yadi mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake ṭhapitā pavuttha-
patikā raho nisinnā vivittā rājapaṭisamaṃ sāmikaṃ karitvā sahassena 
nimantīyamānā pāpaṃ nākāsi, tena hi:  
 ‘Sace labhetha khaṇaṃ vā raho vā 
 nimantakaṃ vāpi labhetha tādisaṃ, 
 sabbā ’pi itthiyo kareyyuṃ pāpaṃ 
 aññaṃ aladdhā pīṭhasappinā saddhin ’ti.  
 

Tampi vacanaṃ micchā. Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So 
tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā:  
 ‘Sace labhetha khaṇaṃ vā raho vā 
 nimantakaṃ vāpi labhetha tādisaṃ, 
 sabbā ’pi itthiyo kareyyuṃ pāpaṃ 
 aññaṃ aladdhā pīṭhasappinā saddhin ’ti.  
 

Kathīyati ca: ‘Mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake ṭhapitā 
pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapaṭisamaṃ sāmikaṃ karitvā 
sahassena nimantīyamānā pāpaṃ nākāsī ’ti.  

Kareyya sā mahārāja itthī sahassaṃ labhamānā tādisena purisena 
saddhiṃ pāpakammaṃ, na sā kareyya, sace khaṇaṃ vā raho vā nimantakaṃ 
vāpi tādisaṃ labheyya.  

                                                   
1 sabbāva itthī kayiruṃ nu pāpaṃ - Ma. 
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8. CÂU HỎI VỀ HOÀNG HẬU AMARĀ :  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
‘Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được 
kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm 
điều xấu xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào 
khác.’ 

Và thêm nữa được thuật lại rằng: ‘Người đàn bà tên Amarā, vợ của 
Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, 
cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa 
trong khi được mời mọc với một ngàn đồng.’  
 

Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: ‘Nếu có 
thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu 
xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác,’ như thế 
thì lời nói rằng: ‘Người đàn bà tên Amarā, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong 
thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem 
chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 
một ngàn đồng’ là sai trái.  
 

Nếu người đàn bà tên Amarā, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi 
chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như 
là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với một ngàn 
đồng, như thế thì lời nói rằng: ‘Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc 
chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ 
nhân cũng có thể làm điều xấu xa, với cả người què quặt khi không 
đạt được kẻ nào khác’ 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: ‘Nếu có 
thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu 
xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác.’  

Và được thuật lại rằng: ‘Người đàn bà tên Amarā, vợ của Mahosadha, đã 
ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng 
đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời 
mọc với một ngàn đồng.’  

Tâu đại vương, người đàn bà ấy trong khi nhận được một ngàn đồng có 
thể làm hành động xấu xa với người nam vừa ý, (hay) nàng ấy có thể không 
làm nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý? 
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Vicinantī sā mahārāja amarā itthī nāddasa khanaṃ vā raho vā 
nimantakaṃ vāpi tādisaṃ. Idha loke garahabhayā khaṇaṃ na passi, 
paraloke nirayabhayā khaṇaṃ na passi, ‘kaṭukavipākaṃ pāpan ’ti khaṇaṃ na 
passi, piyaṃ na muñcitukāmā khaṇaṃ na passi, sāmikassa garukatāya 
khaṇaṃ na passi, dhammaṃ apacāyantī khaṇaṃ na passi, anariyaṃ 
garahantī khaṇaṃ na passi, kiriyaṃ na bhinditukāmā khaṇaṃ na passi. 
Evarūpehi bahukehi kāraṇehi khaṇaṃ na passi.  
 
 
 
 
 

Raho ’pi sā loke vicinitvā apassantī pāpaṃ nākāsi. Sace sā manussehi 
raho labheyya, atha amanusasehi raho na labheyya. Sace amanussehi raho 
labheyya, atha paracittavidūhi pabbajitehi raho na labheyya. Sace 
paracittavidūhi pabbajitehi raho labheyya, atha paracittavidūhi1 devatāhi 
raho na labheyya. Sace paracittavidūhi1 devatāhi raho labheyya atha attanā 
’va pāpehi raho na labheyya. Sace attanā ’va pāpehi raho labheyya, atha 
adhammena raho na labheyya. Evarūpehi bahukehi2 kāraṇehi raho alabhitvā 
pāpaṃ nākāsi.  
 
 
 
 
 
 

Nimantakampi sā loke vicinitvā tādisaṃ alabhantī pāpaṃ nākāsi.  
 
 

3. Mahosadho mahārāja paṇḍito aṭṭhavīsatiyā aṅgehi samannāgato. 
Katamehi aṭṭhavīsatiyā aṅgehi samannāgato? Mahosadho mahārāja sūro, 
hirimā, ottāpī, sapakkho, ottappasampanno,3 khamo, sīlavā, saccavādī, 
soceyyasampanno, akkodhano, anatimānī, anusuyyako, viriyavā, āyūhako, 
saṅgāhako, saṃvibhāgī, sakhilo, nivātavutti, saṇho, asaṭho, amāyāvī, 
atibuddhisampanno, kittimā, vijjāsampanno, hitesī upanissitānaṃ, patthito 
sabbajanassa, dhanavā, yasavā. Mahosadho mahārāja paṇḍito imehi 
aṭṭhavīsatiyā aṅgehi samannāgato. Sā aññaṃ tādisaṃ nimantakaṃ alabhitvā 
pāpaṃ nākāsī ”ti.  
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 

Amarādevīpañho aṭṭhamo.  
 

***** 

                                                   
1 paracittavidūnīhi - Ma, PTS. 
2 bahuvidhehi - Ma, PTS. 
3 mittasampanno - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, người đàn bà Amarā ấy, trong khi suy xét, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. 
Nàng đã không nhìn thấy do sợ hãi về sự chê trách ở đời này, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện (vì nghĩ rằng): ‘Việc xấu xa có quả thành tựu đắng cay,’ đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn buông bỏ người yêu, đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện do sự kính trọng đối với chồng, đã không nhìn thấy 
lúc thuận tiện trong khi tôn kính Giáo Pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận 
tiện trong khi đang chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện vì không có ý muốn đổ bể việc làm. Nàng đã không nhìn thấy vì 
nhiều lý do có hình thức như thế.  
 

Còn về chỗ kín đáo, sau khi suy xét ở thế gian, nàng ấy trong khi không 
nhìn thấy nên đã không làm điều xấu xa. Nếu nàng ấy có thể đạt được chỗ 
kín đáo đối với loài người, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với phi 
nhân. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân, thì có thể không đạt 
được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. 
Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của 
người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với chư Thiên biết 
được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với chư Thiên 
biết được tâm của người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với 
các điều xấu xa bởi chính mình. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với các 
điều xấu xa bởi chính mình, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với 
điều phi pháp. Sau khi không đạt được chỗ kín đáo vì nhiều lý do có hình 
thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa.  
 

Còn về kẻ mời mọc, sau khi suy xét ở thể gian, trong khi không đạt được 
người vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. 
 

3. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha được hội đủ với hai mươi tám 
yếu tố. Được hội đủ với hai mươi tám yếu tố nào? Tâu đại vương, Mahosadha 
là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhẫn nại, có 
giới hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không 
ngã mạn thái quá, không ganh tỵ, có sự tinh tấn, năng nổ (làm phước thiện), 
hào phóng, rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, tế nhị, không gian 
trá, không xảo quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được 
kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người 
mong mỏi, có tài sản, có danh vọng. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha 
được hội đủ với hai mươi tám yếu tố này. Nàng ấy sau khi không đạt được kẻ 
mời mọc nào khác vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa.”  
 

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

Câu hỏi về hoàng hậu Amarā là thứ tám.  
 

***** 
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