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6. 9. RĀJAVAGGO 
 

6. 9. 1. RĀJANTEPURASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo 
uyyānapālaṃ āṇāpesi: “Gaccha bhaṇe uyyānaṃ sodhehi, uyyānaṃ 
gamissāmā ”ti.1 “Evaṃ devā ”ti kho so uyyānapālo rañño pasenadissa 
kosalassa paṭissutvā uyyānaṃ sodhento addasa bhagavantaṃ aññatarasmiṃ 
rukkhamūle nisinnaṃ, disvāna yena rājā pasenadi kosalo tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca: “Suddhaṃ deva 
uyyānaṃ, api ca bhagavā tattha nisinno ”ti. “Hotu bhaṇe, mayaṃ 
bhagavantaṃ payirupāsissāmā ”ti.  
 
 
 
 
 

2. Atha kho rājā pasenadi kosalo uyyānaṃ gantvā yena bhagavā 
tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena aññataro upāsako bhagavantaṃ 
payirupāsanto nisinno hoti. Addasā kho rājā pasenadi kosalo taṃ upāsakaṃ 
bhagavantaṃ payirupāsantaṃ nisinnaṃ, disvāna bhīto aṭṭhāsi. Atha kho 
rañño pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nārahatāyaṃ puriso pāpo hotuṃ 
yathābhagavantaṃ payirupāsatī ’ti yena bhagavā tenupasaṅkami, 
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Atha kho so 
upāsako bhagavato gāravena rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ neva abhivādesi 
na paccuṭṭhāsi. Atha kho rājā pasenadi kosalo anattamano ahosi: “Kathaṃ hi 
nāmāyaṃ puriso mayi āgate neva abhivādessati na paccuṭṭhessatī ”ti? Atha 
kho bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ anattamanaṃ viditvā rājānaṃ 
pasenadiṃ kosalaṃ etadavoca: “Eso kho mahārāja upāsako bahussuto 
āgatāgamo kāmesu vītarāgo ”ti.  
 
 
 

3. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nārahatāyaṃ 
upāsako orako hotuṃ, bhagavāpi imassa vaṇṇaṃ bhāsatī ’ti taṃ upāsakaṃ 
etadavoca: “Vadeyyāsi upāsaka yena attho ”ti. “Suṭṭhu devā ”ti. Atha kho 
bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ dhammiyā kathāya sandassesi 
samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi. Atha kho rājā pasenadi kosalo 
bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito samādapito samuttejito 
sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā 
pakkāmi.  
 

                                                   
1 gamissāmī ti - Sīmu. 
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6. 9. PHẨM ĐỨC VUA:  
 

6. 9. 1. ĐIỀU HỌC VỀ HẬU CUNG CỦA ĐỨC VUA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên rằng: - “Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công 
viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi người giữ 
công viên nghe lệnh đức vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc làm sạch sẽ công 
viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với đức vua 
Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy 
nhiên, đức Thế Tôn đang ngồi ở đó.” - “Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ 
thăm viếng đức Thế Tôn.”  
 
 
 
 

2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 
gần đức Thế Tôn. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngồi thăm viếng đức 
Thế Tôn. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy đang ngồi 
thăm viếng đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Theo như việc người đàn ông 
này thăm viếng đức Thế Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi đến gần đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, nam cư sĩ ấy do sự tôn kính đức Thế Tôn đã không cúi lạy đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã không được hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao người đàn ông này lại 
không cúi lạy cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhận biết đức vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng của nên đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu đại vương, vị nam cư sĩ này 
là vị nghe nhiều, kinh điển đã được truyền thừa, đã lìa khỏi tham ái trong các 
dục.”  
 
 
 

3. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Nam cư sĩ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thế Tôn còn khen ngợi người này” rồi đã 
nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này nam cư sĩ, khanh có thể nói lên điều có 
lợi ích.” - “Tâu bệ hạ, rất đúng.” Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 
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4. Tena kho pana samaneya rājā pasenadi kosalo uparipāsādā varagato 
hoti. Addasā kho rājā sasenadi kosalo taṃ upāsakaṃ rathikāya1 chattapāṇiṃ 
gacchantaṃ, disvāna pakkosāpetvā etadavoca: “Tvaṃ kira upāsaka 
bahussuto āgatāgamo, sādhu upāsaka amhākaṃ itthāgāraṃ dhammaṃ 
vācehī ”ti. “Yampāhaṃ2 deva jānāmi ayyānaṃ vāhasā, ayyāva devassa 
itthāgāraṃ dhammaṃ vācessantī ”ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo ‘saccaṃ 
kho upāsako āhā ’ti yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā 
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho rājā 
pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca: “Sādhu bhante bhagavā ekaṃ 
bhikkhuṃ āṇāpetu, yo amhākaṃ itthāgāraṃ dhammaṃ vācessatī ”ti. Atha 
kho bhagavā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ dhammiyā kathāya sandassesi 
―pe― padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi: “Tena hānanda 
rañño itthāgāraṃ dhammaṃ vācehī ”ti. “Evaṃ bhante ”ti kho āyasmā 
ānando bhagavato paṭissutvā3 kālena kālaṃ pavisitvā rañño itthāgāraṃ 
dhammaṃ vāceti. Atha kho āyasmā ānando pubbanhasamayaṃ nivāsetvā 
pattacīvaraṃ ādāya yena rañño pasenadissa kosalassa nivesanaṃ 
tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena rājā pasenadi kosalo mallikāya 
deviyā saddhiṃ sayanagato hoti. Addasā kho mallikā devī āyasmantaṃ 
ānandaṃ dūratova āgacchantaṃ, disvāna sahasā vuṭṭhāsi, pītakamassā4 
dussaṃ pahassittha. Atha kho āyasmā ānando tatova paṭinivattitvā ārāmaṃ 
gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.  
 
 
 
 

6. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: 
“Kathaṃ hi nāma āyasmā ānando pubbe appaṭisaṃvidito rañño antepuraṃ 
paṭisissatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ ānanda, pubbe appaṭisaṃvidito 
rañño antepuraṃ pavisasī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tvaṃ ānanda, pubbe appaṭisaṃvidito 
rañño antepuraṃ pavisissasi? Netaṃ ānanda, appasannānaṃ vā pasādāya 
―pe― Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
  

                                                   
1 rathiyāha - Syā, PTS.     3 paṭissuṇitvā - Syā, Sīmu.  
2 yamahaṃ - Ma, Syā, PTS.     4 pitakamaṭṭhaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự ở tầng trên của 
tòa lâu đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy tay cầm dù 
đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thấy đã ra lệnh mời đến rồi đã nói điều 
này: - “Này nam cư sĩ, nghe nói khanh nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa. Này nam cư sĩ, tốt thay khanh hãy nói Pháp cho các cung phi của 
trẫm.” - “Tâu bệ hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài đại đức. 
Chính các ngài đại đức sẽ nói Pháp cho các cung phi của bệ hạ.” Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala (nghĩ rằng): “Nam cư sĩ đã nói đúng” nên 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, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn hãy chỉ thị một vị tỳ 
khưu là vị sẽ nói Pháp cho các cung phi của trẫm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, ―(như trên)― cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng bài Pháp thoại. 
―(như trên)― hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ānanda rằng: - “Này Ānanda, như 
thế thì ngươi hãy nói Pháp cho các cung phi của đức vua.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ānanda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này lần khác 
và đã nói Pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Ānanda đã mặc y cầm y bát đi đến chỗ ngụ của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang nằm cùng với hoàng hậu 
Mallikā. Hoàng hậu Mallikā đã nhìn thấy đại đức Ānanda từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã vội vàng đứng lên. Tấm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuống. Khi ấy, đại đức Ānanda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở về tu viện, và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ānanda khi chưa được báo tin trước lại đi vào 
hậu cung của đức vua?” ―(như trên)― “Này Ānanda, nghe nói ngươi khi 
chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung của đức vua, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
―(như trên)― Này Ānanda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi 
vào hậu cung của đức vua vậy? Này Ānanda, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
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7. Dasa ime1 bhikkhave ādīnavā rājantepurappavesane. Katame dasa? 
Idha bhikkhave rājā mahesiyā saddhiṃ nipanno2 hoti, tattha bhikkhu 
pavisati, mahesī vā bhikkhuṃ disvā sitaṃ pātukaroti, bhikkhu vā mahesiṃ 
disvā sitaṃ pātukaroti. Tattha rañño evaṃ hoti: “Addhā imesaṃ kataṃ vā 
karissanti vā ”ti. Ayaṃ bhikkhave paṭhama ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rājā bahukicco bahukaraṇīyo aññataraṃ itthiṃ 

gantvā nassarati, sā tena gabhaṃ gaṇhāti.2 Tattha rañño evaṃ hoti: “Na kho 
idha añño koci pavisati aññatra pabbajitena, siyā nu kho pabbajitassa 
kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave dutiyo ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rañño antepure aññataraṃ ratanaṃ nassati. 

Tattha rañño evaṃ hoti: “Na kho idha añño koci pavisati aññatra 
pabbajitena, siyā nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave tatiyo 
ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rañño antepure abbhantarā guyhamantā 

bahiddhā sambhedaṃ. Tattha rañño evaṃ hoti: “Na kho idha añño koci 
pavisati aññatra pabbajitena, siyā nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ 
bhikkhave catuttho ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rañño antepure putto vā pitaraṃ pattheti, pitā 

vā puttaṃ pattheti. Tesaṃ evaṃ hoti: “Na kho idha añño koci pavisati 
aññatra pabbajitena, siyā nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave 
pañcamo ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rājā nīcaṭṭhāniyaṃ ucce ṭhāne4 ṭhapeti. Yesaṃ 

taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti: “Rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho, siyā nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave chaṭṭho ādīnavo 
rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rājā uccaṭṭhāniyaṃ nīce ṭhāne5 ṭhapeti. Yesaṃ 

taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti: “Rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho, siyā nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave sattamo ādīnavo 
rājantepurappavesane.  
 

                                                   
1 dasayime - Ma, Syā; das’ ime - PTS.  3 gaṇhi - Ma, PTS.  
2 nisinno - Ma, PTS; sayanagato - Syā.   4 uccaṭṭhāne - PTS. 5 nīcaṭṭhāne - PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Thế nào là mười? Này các tỳ khưu, trường hợp đức vua 
đang nằm với hoàng hậu. Vị tỳ khưu đi vào nơi ấy. Hoặc là khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là khi nhìn thấy hoàng hậu vị tỳ khưu nở 
nụ cười. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Rõ ràng giữa những 
người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ làm ra chuyện.” Này các tỳ khưu, đây 
là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiều phận sự có nhiều 
công việc cần phải làm, sau khi đi đến với người đàn bà nào đó rồi không 
nhớ. Do việc ấy, cô ấy mang thai. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như 
vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là 
việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì 
trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ ba trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại bị tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ 
vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mưu giết cha hoặc là cha âm mưu giết con. Họ khởi ý như vầy: “Ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị thấp 
lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức 
vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ 
khưu, đây là điều nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị cao 
xuống địa vị thấp. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: 
“Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các 
tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức 
vua. 
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Punacaparaṃ bhikkhave rājā akāle senaṃ uyyojeti. Yesaṃ taṃ 
amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti: “Rājā kho pabbajitena saṃsaṭṭho, siyā nu kho 
pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave aṭṭhamo ādīnavo 
rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rājā kāle senaṃ uyyojetvā antarāmaggato 

nivattāpeti. Yesaṃ taṃ amanāpaṃ tesaṃ evaṃ hoti: “Rājā kho pabbajitena 
saṃsaṭṭho, siyā nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayaṃ bhikkhave navamo 
ādīnavo rājantepurappavesane.  
 

 
Punacaparaṃ bhikkhave rañño rājantepuraṃ hatthisammaddaṃ 

assasammaddaṃ rathasammaddaṃ rajanīyāni1 rūpasaddagandharasa-
phoṭṭhabbāni yāni na pabbajitassa sāruppāni. Ayaṃ bhikkhave dasamo 
ādīnavo rājantepurappavesane. Ime kho bhikkhave dasa ādīnavā 
rājantepurappavesane ”ti.  
 

 
8. Atha kho bhagavā ayasmantaṃ ānandaṃ anekapariyāyena vigarahitvā 

dubharatāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 

 
“Yo pana bhikkhu rañño khattiyassa muddhāvasittassa2 

anikkhantarājake anīhataratanake3 pubbe appaṭisaṃvidito indakhīlaṃ 
atikkāmeyya pācittiyan ”ti.  
 

 
9. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  

 

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

 

 
Khattiyo nāma ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca 

saṃsuddhagahaṇiko yāvasattamā pitāmahayugā akkhitto anupakkuṭṭho 
jātivādena.  
 

 
Muddhāvasitto nāma khattiyābhisekena abhisitto hoti.  

                                                   
1 rajjanīyāni - Ma.  2 muddhābhisittassa - Syā.  3 aniggataratanake - Ma, Syā, PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội không 
đúng thời. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức vua 
thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 
 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở về. Những người không hài lòng với điều ấy 
khởi ý như vầy: “Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị 
xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua. 
 

 
 

Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, hậu cung của đức vua là đông đúc 
với những voi, đông đúc với những ngựa, đông đúc với những xe, các sắc 
thinh hương vị xúc đều gợi lên sự đắm nhiễm không thích hợp cho vị xuất 
gia. Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 
 

 
 

8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Ānanda bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc 
ăn uống, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

 
 

“Vị tỳ khưu nào khi chưa được báo tin trước mà vượt qua ngưỡng cửa 
(phòng ngủ) của đức vua dòng Sát-đế-lỵ đã được đội lên vương miện trong 
lúc đức vua chưa đi khỏi trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thì 
phạm tội pācittiya.”  
 
 

9. 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. 
 
 

Dòng Sát-đế-lỵ nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả 
hai bên là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thế hệ tổ tiên, 
không bị gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguồn gốc. 
 
 

Đã được đội lên vương miện: đã được đăng quang với lễ phong 
vương của dòng Sát-đế-lỵ. 
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Anikkhantarājake ’ti rājā sayanigharā1 anikkhatto hoti.  
 

Anīhataratanake ’ti mahesī sayanigharā anikkhattā hoti. Ubho vā 
anikkhattā honti.  
 

Pubbe appaṭisaṃvidito ’ti pubbe animantito.2  
 

Indakhīlo nāma sayanigharassa ummāro vuccati.  
 

Sayanigharaṃ nāma yattha katthaci rañño sayanaṃ paññattaṃ hoti 
antamaso sānipākāraparikkhittampi.  
 

Indakhīlaṃ atikkāmeyyā ’ti paṭhamaṃ pādaṃ ummāraṃ atikkāmeti, 
āpatti dukkaṭassa. Dutiyaṃ pādaṃ atikkāmeti, āpatti pācittiyassa.  

 
Appaṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī indakhīlaṃ atikkāmeti, āpatti 

pācittiyassa. Appaṭisaṃvidite vematiko indakhīlaṃ atikkāmeti, āpatti 
pācittiyassa. Appaṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī indakhīlaṃ atikkāmeti, 
āpatti pācittiyassa.  
 

Paṭisaṃvidite appaṭisaṃviditasaññī, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite 
vematiko, āpatti dukkaṭassa. Paṭisaṃvidite paṭisaṃviditasaññī, anāpatti.  
 

Anāpatti paṭisaṃvidite, na khattiyo hoti, na khattiyābhisekena abhisitto 
hoti, rājā vā3 sayanigharā nikkhanto hoti, mahesī vā3 sayanigharā nikkhantā 
hoti, ubho vā nikkhantā4 ca honti, na sayanighare, ummattakassa, 
ādikammikassā ”ti.  
 

Rājantepurasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ.5  
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 sayanīgharā - Syā.  3 vā - adhikaṃ.   4 ubho vā sayanīgharā nikkhantā - Ma. 
2 anāmantetvā - Ma, PTS.    5 antepurasikkhāpadaṃ paṭhamaṃ - Ma.  
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Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ.  
 

Trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra: hoàng hậu chưa ra khỏi 
phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi.  
 

Chưa được báo tin trước: chưa được thỉnh mời (đi vào).  
 

Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được đề cập đến.  
 

Phòng ngủ nghĩa là bất cứ nơi nào được quy định là chỗ nằm của đức 
vua, thậm chí chỉ được bao quanh bằng khung màn che.  
 

Vượt qua ngưỡng cửa: vị vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm 
tội dukkaṭa. Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pācittiya. 
 

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội pācittiya. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, vị 
vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pācittiya. Khi chưa được báo tin, (lầm) 
tưởng là đã được báo tin, vị vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pācittiya. 
 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkaṭa. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 
 

Khi đã được báo tin, (đức vua) không phải là dòng Sát-đế-lỵ, chưa được 
đăng quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-lỵ, hoặc là đức vua đã ra 
khỏi phòng ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra 
khỏi phòng ngủ, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về hậu cung của đức vua là thứ nhất. 
 

--ooOoo-- 
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6. 9. 2. RATANASIKKHĀPADAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
aciravatiyā nadiyā nahāyati. Aññataropi brāhmaṇo pañcasatānaṃ thavikaṃ 
thale nikkhipitvā aciravatiyā nadiyā nahāyitvā1 vissaritvā agamāsi. Atha kho 
so bhikkhu tassāyaṃ brāhmaṇassa thavikā ‘mā idha nassī ’ti2 aggahesi. Atha 
kho so brāhmaṇo saritvā turitaturito3 ādhāvitvā taṃ bhikkhuṃ etadavoca: 
“Api me bho thavikaṃ passeyyāsī ”ti. “Handa brāhmaṇā ”ti adāsi. Atha kho 
tassa brāhmaṇassa etadahosi: ‘Kena nu kho ahaṃ upāyena imassa 
bhikkhuno puṇṇapattaṃ na dadeyyan ’ti? “Na me bho pañcasatāni sahassaṃ 
me ”ti palibuddhitvā muñci.  
 
 
 

2. Atha kho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi. 
Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma bhikkhu ratanaṃ uggahessatī ”ti? ―pe― “Saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu 
ratanaṃ uggahesī ”ti? “Saccaṃ bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― 
Kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa ratanaṃ uggahessasi? Netaṃ 
moghapurisa, appasannānaṃ vā pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave 
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā uggaṇheyya vā 
uggaṇhāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 

3. Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ ussavo hoti, manussā 
alaṃkatapaṭiyattā uyyānaṃ gacchanti. Visākhāpi migāramātā 
alaṃkatapaṭiyattā ‘uyyānaṃ gamissāmī ’ti gāmato nikkhamitvā “Kyāhaṃ 
karissāmi uyyānaṃ gantvā, yannūnāhaṃ bhagavantaṃ payirupāseyyan ”ti? 
Ābharaṇaṃ omuñcitvā uttarāsaṅgena bhaṇḍikaṃ khandhitvā dāsiyā adāsi: 
“Handa je imaṃ bhaṇḍikaṃ gaṇhāhī ”ti. Atha kho visākhā migāramātā yena 
bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā 
ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ 
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi 
sampahaṃsesi. Atha kho visākhā migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya 
sandassitā samādapitā samuttejitā sampahaṃsitā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ 
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. Atha kho sā dāsī taṃ bhaṇḍikaṃ 
vissaritvā agamāsi. Bhikkhū passitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. 
“Tena hi bhikkhave uggahetvā nikkhipathā ”ti.  
 

                                                   
1 nahāyanto - Ma;       2 mā nassī ti - Syā, PTS. 
   nhāyanto - PTS; nhāyitvā - Syā.     3 turito - Ma, Syā, PTS.  
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6. 9. 2. ĐIỀU HỌC VỀ VẬT QUÝ GIÁ:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ tắm ở dòng sông 
Aciravatī. Có người Bà-la-môn nọ sau khi bỏ xuống trên bờ túi xách có năm 
trăm (đồng tiền) rồi cũng đã tắm ở dòng sông Aciravatī, sau đó đã quên lửng 
rồi ra đi. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Túi xách này là của người Bà-la-
môn ấy, chớ để bị mất cắp ở chỗ này” rồi đã giữ lấy. Sau đó, người Bà-la-môn 
ấy sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này ông, vậy ông có nhìn thấy túi xách của tôi không?” - “Này Bà-la-môn, 
đây này,” rồi đã trao cho. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: 
“Bằng phương kế gì để ta khỏi phải biếu vị tỳ khưu này một bình bát đầy?” 
(nên đã nói rằng): - “Này ông, của tôi không phải là năm trăm, của tôi là một 
ngàn,” sau khi giữ (vị tỳ khưu) lại rồi đã thả ra.  
 
 
 

2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại nhặt lấy vật quý giá?” ―(như trên)― 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhặt lấy vật quý giá, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như 
trên)― Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhặt lấy vật quý giá vậy? Này 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 nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 
 

3. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sāvatthī có lễ hội. Dân chúng chưng diện 
trang điểm đi đến công viên. Bà Visākhā mẹ của Migāra cũng chưng diện 
trang điểm (nghĩ rằng): “Ta sẽ đi đến công viên.” Sau khi đi ra khỏi làng 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ làm gì sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm viếng 
đức Thế Tôn?” rồi đã tháo ra đồ trang sức, dùng thượng y buộc lại thành gói 
rồi trao cho người tớ gái (nói rằng): - “Này em, hãy cầm lấy gói đồ này.” Sau 
đó, bà Visākhā mẹ của Migāra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà Visākhā mẹ của Migāra 
đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, bà 
Visākhā mẹ của Migāra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Khi ấy, cô tớ gái ấy đã quên lửng gói đồ ấy và 
ra đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra.”  
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4. Atha kho bhagavā etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū 
āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme 
vā ajjhāvasathe vā,1 uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipituṃ ‘yassa 
bhavissati so harissatī ’ti. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā aññatra ajjhārāmā 
vā ajjhāvasathā vā1 uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā pācittiyan ”ti.  
 
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 

5. Tena kho pana samayena kāsīsu janapadesu2 anāthapiṇḍikassa 
gahapatissa kammantagāmo hoti. Tena ca gahapatinā antevāsi āṇatto hoti: 
“Sace bhadantā āgacchanti bhattaṃ kareyyāsī ”ti. Tena kho pana samayena 
sambahulā bhikkhū kāsīsu janapadesu cārikaṃ caramānā yena 
anāthapiṇḍikassa gahapatissa kammantagāmo tenupasaṅkamiṃsu. Addasā 
kho so puriso te bhikkhū dūratova āgacchante, disvāna yena te bhikkhū 
tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā te bhikkhū abhivādetvā etadavoca: 
“Adhivāsentu bhante ayyā svātanāya gahapatino bhattan ”ti. Adhivāsesuṃ 
kho te bhikkhū tuṇhībhāvena. Atha kho so puriso tassā rattiyā accayena 
paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā kālaṃ ārocāpetvā 
aṅgulimuddikaṃ omuñcitvā te bhikkhū bhattena parivisitvā: “Ayyā 
bhuñjitvā gacchantu, ahampi kammantaṃ gamissāmī ”ti aṅgulimuddikaṃ 
vissaritvā agamāsi. Bhikkhū passitvā ‘sace mayaṃ gamissāma nassissatāyaṃ 
aṅgulimuddikā ’ti tattheva acchiṃsu. Atha kho so puriso kammantā 
āgacchanto te bhikkhū passitvā etadavoca: “Kissa bhante ayyā idheva 
acchantī ”ti? Atha kho te bhikkhū tassa purisassa etamatthaṃ ārocetvā 
sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato 
etamatthaṃ ārocesuṃ.  
 

6. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave ratanaṃ vā 
ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā, uggahetvā vā 
uggahāpetvā vā nikkhipituṃ ‘yassa bhavissati so harissatī ’ti. Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā aññatra ajjhārāmā 
vā ajjhāvasathā vā uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā pācittiyaṃ. 
Ratanaṃ vā pana bhikkhunā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā 
ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā3 vā nikkhipitabbaṃ, ‘yassa 
bhavissati so harissatī ’ti. Ayaṃ tattha sāmīcī ”ti.  

                                                   
1 vā ajjhāvasathe vā - Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 
2 janapade - Ma.       3 uggaṇhāpetvā - Sīmu. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo 
nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đi.’ Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pācittiya ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 

5. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kāsī có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anāthapiṇḍika. Và vị gia chủ ấy đã dặn dò viên quản lý rằng: “Nếu các 
ngài đại đức đi đến, ngươi có thể dọn bữa ăn.” Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ 
khưu trong khi đi du hành ở xứ Kāsī đã đi đến ngôi làng là nơi thương mãi 
của gia chủ Anāthapiṇḍika. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin 
các ngài đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào ngày mai.” Các vị tỳ 
khưu ấy đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người 
đàn ông ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm 
rồi cho người thông báo thời giờ. Vị ấy sau khi tháo ra chiếc nhẫn đeo ngón 
tay rồi đã dâng bữa ăn đến các vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Các ngài đại đức 
sau khi thọ thực xin cứ việc ra đi. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.” Rồi đã quên 
lửng chiếc nhẫn đeo ngón tay và ra đi. Các vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy (nghĩ 
rằng): “Nếu chúng ta đi, chiếc nhẫn đeo ngón tay này sẽ bị mất trộm” nên đã 
ngồi lại ngay tại chỗ ấy. Sau đó, người đàn ông ấy khi xong công việc quay trở 
lại đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy nên đã nói điều này: - “Thưa các ngài, tại 
sao các ngài đại đức ngồi lại ngay tại chỗ này?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho người đàn ông ấy, rồi sau khi đi đến thành Sāvatthī đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.  
 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lấy hoặc bảo 
nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đi.’ Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trong khuôn viên tu viện 
hoặc trong khuôn viên chỗ ngụ. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt 
lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ nên để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của ai, 
người ấy sẽ đem đi.’ Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy.”  
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7. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 

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

Ratanaṃ nāma muttā maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ 
jātarūpaṃ lohitaṅko masāragallaṃ.1  
 

Ratanasammataṃ nāma yaṃ manussānaṃ upabhogaparibhogaṃ, 
etaṃ ratanasammataṃ nāma.  
 

Aññatra ajjhārāmā vā ajjhāvasathā vā ’ti ṭhapetvā ajjhārāmaṃ 
ajjhāvasathaṃ.  
 

Ajjhārāmo nāma parikkhittassa ārāmassa anto ārāmo, aparikkhattassa 
upacāro.  
 

Ajjhāvasatho nāma parikkhittassa āvasathassa anto āvasatho, 
aparikkhattassa upacāro.  
 

Uggaṇheyyā ’ti sayaṃ gaṇhāti, āpatti pācittiyassa.  
 

Uggaṇhāpeyyā ’ti aññaṃ gaṇhāpeti, āpatti pācittiyassa.  
 
 

8. Ratanaṃ vā pana ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā 
ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipitabban ’ti 
rūpena vā nimittena vā saññāṇaṃ katvā nikkhipitvā ācikkhitabbaṃ: “Yassa 
bhaṇḍaṃ naṭṭhaṃ so āgacchatū ”ti. Sace tattha āgacchati, so vattabbo: 
“Āvuso kīdisaṃ te bhaṇḍan ”ti? Sace rūpena vā nimittena vā sampādeti 
dātabbaṃ. No ce sampādeti, “vicināhi āvuso ”ti vattabbo. Tamhā āvāsā 
pakkamantena ye tattha honti bhikkhū patirūpā tesaṃ hatthe nikkhipitvā 
pakkamitabbaṃ. No ce honti bhikkhū patirūpā, ye tattha honti gahapatikā 
patirūpā tesaṃ hatthe nikkhipitvā pakkamitabbaṃ.  
 
 

Ayaṃ tattha sāmīcī ’ti ayaṃ tattha anudhammatā.  
 
 

Anāpatti ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā 
uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipati ‘yassa bhavissati so harissatī ’ti, 
ratanasammataṃ vissāsaṃ gaṇhāti, tāvakālikaṃ gaṇhāti, paṃsukūla-
saññissa, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Ratanasikkhāpadaṃ dutiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 etaṃ ratanaṃ nāma - Syā adhikaṃ.  
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7. 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. 
 

Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 
quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo. 
 

Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và 
bảo quản, vật này gọi là vật được xem là quý giá. 
 

Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngụ: trừ ra khuôn viên tu viện (và) khuôn viên chỗ ngụ. 
 

Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 
 

Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã 
được rào lại, là vùng phụ cận đối với chỗ ngụ không được rào lại. 
 

Nhặt lấy: tự mình nhặt lấy thì phạm tội pācittiya.  
 
Bảo nhặt lấy: bảo người khác nhặt lấy thì phạm tội pācittiya. 

 
 

8. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc 
vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong 
khuôn viên chỗ ngụ nên để riêng ra: Sau khi ghi nhận hình dáng hoặc 
đặc điểm rồi để riêng ra và nên thông báo rằng: “Ai có vật bị mất, người ấy 
hãy đi đến.” Nếu có người đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: “Này 
đạo hữu, đồ vật của đạo hữu như thế nào?” Nếu mô tả đúng hình dáng hoặc 
đặc điểm thì nên trao cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói rằng: “Này đạo 
hữu, hãy tìm kiếm.” Vị sắp sửa rời khỏi trú xứ ấy, nên trao lại tận tay của 
những vị tỳ khưu thích hợp ở tại nơi ấy rồi ra đi. Nếu không có những vị tỳ 
khưu thích hợp, nên trao lại tận tay của những vị gia chủ thích hợp ở tại nơi 
ấy rồi ra đi.  
 

Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 
 

Vị sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng 
ra (nghĩ rằng): ‘Là của ai, người ấy sẽ đem đi,’ vị lấy vật được xem là quý giá 
theo lối thân thiết, vị lấy trong một thời hạn, vị nghĩ là vật quăng bỏ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
 

Điều học về vật quý giá là thứ nhì. 
 

--ooOoo-- 
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6. 9. 3. VIKĀLE GĀMAPPAVESANASIKKHĀPADAṂ 
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū 
vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ 
kathenti, seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ 
senākathaṃ bhayakhathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ pānakathaṃ 
vatthakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ñātikathaṃ 
yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ 
itthīkathaṃ purisakathaṃ1 sūrakathaṃ2 visikhākathaṃ 
kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānatthakathaṃ lokakkhāyikaṃ 
samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā. Manussā ujjhāyanti 
khīyantī vipācenti: “Kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā vikāle gāmaṃ 
pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathessanti, 
seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― itibhavābhavakathaṃ iti vā, 
seyyathāpi gihī kāmabhogino ”ti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ 
khīyantānaṃ vipācentānaṃ. Ye te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti 
khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū vikāle gāmaṃ 
pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathessanti, 
seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― itibhavābhavakathaṃ iti vā ”ti? 
―pe― “Saccaṃ kira tumhe bhikkhave vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ 
nisīditvā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathentha, seyyathīdaṃ 
rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― itibhavābhavakathaṃ iti vā ”ti? “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. Vigarahi buddho bhagavā: ―pe― Kathaṃ hi nāma tumhe 
moghapurisā vikāle gāmaṃ pavisitvā sabhāyaṃ nisīditvā anekavihitaṃ 
tiracchānakathaṃ kathessatha, seyyathīdaṃ rājakathaṃ corakathaṃ ―pe― 
itibhavābhavakathaṃ iti vā? Netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā 
pasādāya ―pe― Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 
 

“Yo pana bhikkhu vikāle gāmaṃ paviseyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
  

                                                   
1 purisakathaṃ - Ma, Syā, PTS potthake na dissate.  2 surākathaṃ - Sīmu 1, Sīmu 2. 
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6. 9. 3. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁI THỜI:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthī, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện binh lính, chuyện kinh dị, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ (của cải 
chôn giấu), chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, 
chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay 
là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-
môn Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện 
nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, ―(như trên)― 
chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy giống như các 
người tại gia hưởng dục vậy?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời rồi 
ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: 
chuyện đức vua, ―(như trên)― chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy 
hay là như vầy?” ―(như trên)― “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, ―(như trên)― chuyện sẽ xảy ra và sẽ 
không xảy ra như vầy hay là như vầy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói 
chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, ―(như 
trên)― chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy? 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 đi vào làng lúc sái thời thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
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3. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu janapadesu 
sāvatthiṃ gacchantā sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagacchiṃsu. Manussā te 
bhikkhū passitvā etadavocuṃ: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho te bhikkhū 
‘bhagavatā paṭikkhittaṃ vikāle gāmaṃ pavisitun ’ti kukkuccāyanto na 
pāvisiṃsu. Corā te bhikkhū acchindiṃsu. Atha kho te bhikkhū sāvatthiṃ 
gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave āpucchā vikāle 
gāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ 
uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu anāpucchā vikāle gāmaṃ paviseyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kosalesu janapadesu 
sāvatthiṃ gacchanto sāyaṃ aññataraṃ gāmaṃ upagañchi. Manussā taṃ 
bhikkhuṃ passitvā etadavocuṃ: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatā paṭikkhittaṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisitun ’ti 
kukkuccāyanto na pāvisi. Corā taṃ bhikkhuṃ acchindiṃsu. Atha kho so 
bhikkhu sāvatthiṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne 
etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi 
bhikkhave santaṃ bhikkhuṃ āpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ. Evañca pana 
bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ 
paviseyya pācittiyan ”ti.  
 

Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.  
 
 
 
 

5. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahinā daṭṭho hoti. 
Aññataro bhikkhu ‘aggiṃ āharissāmī ’ti gāmaṃ gacchati. Atha kho so 
bhikkhu ‘bhagavatā paṭikkhittaṃ santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle 
gāmaṃ pavisitun ’ti kukkuccāyanto na pāvisi. Bhagavato etamatthaṃ 
ārocesuṃ. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ 
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave tathārūpe accāyike 
karaṇīye santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ pavisituṃ. Evañca 
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha:  
 

“Yo pana bhikkhu santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā vikāle gāmaṃ 
paviseyya aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā pācittiyan ”ti.  
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3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi đến thành Sāvatthī thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy vào.” 
Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái 
thời” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc các vị 
tỳ khưu ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthī và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo thì phạm tội 
pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến thành Sāvatthī thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin hãy vào.” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời không 
thông báo” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthī và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo vị tỳ khưu hiện diện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pācittiya.”  
 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.  
 
 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn. Vị tỳ khưu khác (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ mang lại lửa” rồi đi đến làng. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện” rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, trong trường hợp có việc cần làm 
khẩn cấp như thế ta cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ 
khưu hiện diện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy:  
 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp 
như thế.”  
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6. Yo panā ’ti yo yādiso ―pe―  
 
 

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

Santo nāma bhikkhu sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.  
 
 

Asanto nāma bhikkhu na sakkā hoti āpucchā pavisituṃ.  
 
 

Vikālo nāma majjhantike vītivatte yāva aruṇuggamanā.  
 
 

Gāmaṃ paviseyyā ’ti parikkhittassa gāmassa parikkhepaṃ 
atikkamantassa āpatti pācittiyassa. Aparikkhittassa gāmassa upacāraṃ 
okkamantassa āpatti pācittiyassa.  
 
 

Aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā ’ti ṭhapetvā tathārūpaṃ 
accāyikaṃ karaṇīyaṃ.  
 
 

Vikāle vikālasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati aññatra 
tathārūpā accāyikā karaṇīyā, āpatti pācittiyassa. Vikāle vematiko santaṃ 
bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ pavisati aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, 
āpatti pācittiyassa. Vikāle kālasaññī santaṃ bhikkhuṃ anāpucchā gāmaṃ 
pavisati aññatra tathārūpā accāyikā karaṇīyā, āpatti pācittiyassa.  
 
 

Kāle vikālasaññī, āpatti dukkaṭassa. Kāle vematiko, āpatti dukkaṭassa. 
Kāle kālasaññī, anāpatti.  
 
 

Anāpatti tathārūpe accāyike karaṇīye santaṃ bhikkhuṃ āpucchā pavisati, 
asantaṃ bhikkhuṃ anāpucchā pavisati, antarārāmaṃ1 gacchati, 
bhikkhunūpassayaṃ gacchati, titthiyaseyyaṃ gacchati, paṭikkamanaṃ 
gacchati, gāmena maggo hoti, āpadāsu, ummattakassa, ādikammikassā ”ti.  
 

Vikāle gāmappavesanasikkhāpadaṃ2 tatiyaṃ.  
 

--ooOoo-- 
 
  

                                                   
1 antarāgāmaṃ - PTS.    2 vikālagāmappavesanasikkhāpadaṃ - Ma. 
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6. 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. 
 

Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào (làng). 
 

Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào 
(làng). 
 

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 
 

Đi vào làng: vị vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 
pācittiya. Vị đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội pācittiya.  
 

Ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế: trừ ra 
trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 
 

Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông 
báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trường hợp có việc 
cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, (lầm) tưởng là vào lúc 
hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội 
pācittiya ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 
 

Vào lúc hợp thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaṭa. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội.  
 

Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị 
tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng) không có thông báo, vị đi bên trong tu viện, vị đi đến chỗ ngụ của tỳ 
khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường đi 
ngang qua ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 
 

Điều học về việc vào làng lúc sái thời là thứ ba. 
 

--ooOoo-- 




