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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

 Sau khi nhận thấy tính thực tế, gần gũi, dễ hiểu và trí 

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

được tiếp cận và áp dụng trong cộng đồng Phật tử thì 

thật là một thiệt thòi cho những người con của Phật.  

 Ví như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 

hiện công việc này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành 

sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 

được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm được 

chân đứng trong bộ kinh này.    

 Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng 

đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quý đạo 

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

bản vi tính này chúng tôi đã mạo muội cẩn thận đánh 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 

các bài kinh để quý đọc giả có thể nhanh chóng nắm 

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 

lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 

thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 

Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

 Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 

pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

 Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 

kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 

đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

 Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần về trí tuệ 

thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chất vấn của 

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

khác nhau. Học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều 

phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong 

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

 Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 

Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 

hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

 Trong khi  đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 

kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 

tham sân si được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 

trú vào trong Chánh Pháp. 
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 Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 

tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 

thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 

tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 

tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 

chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 

tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đầy đủ, 

Giới Hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, ba kiết sử Thân 

Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ được đoạn tận, 

chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 

sanh tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 

nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 

tiếp tục tu tập trong vòng tối đa bảy lần tái sanh là sẽ 

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

 Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 

chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh phúc tri ân sự 

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

người đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm 

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 10 địa ngục và thọ mạng trong địa 

ngục - Kinh TỶ KHEO KOKÀLIKA – 

Tăng IV, 467 

 

TỶ KHEO KOKÀLIKA – Tăng IV, 467 

 

 

1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau 

khi đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, 

bị ác dục chinh phục. 

- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 

có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 

Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 

Moggallàna. 

Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: "Bạch 

Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối 

với con Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục 

chinh phục." 
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- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ 

có nói vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với 

Sàriputta và Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và 

Moggallàna. 

Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn... (như 

trên) 

2. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi 

ra.  

Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thân của 

Tỷ-kheo Kokàlika nổi lên những mụt to bằng hạt cải: 

sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu; 

sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hạt 

đậu lớn; sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên 

bằng hòn sỏi; sau khi lớn bằng hòn sỏi Kolatthi, 

chúng lớn lên bằng hột táo; sau khi lớn lên bằng hột 

táo, chúng lớn lên bằng trái Àmala, chúng lớn lên 

bằng trái dưa (trái vilva); sau khi lớn lên bằng trái 

dưa vilva, chúng lớn lên bằng trái billa (trái dưa đã 

chín); sau khi lớn lên bằng trái billa, chúng bị phá 

vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đây, nó nằm trên lá chuối, 

như con cá ăn phải đồ độc. 
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3. Lúc ấy có độc giác Phạm thiên Tudu đi đến Tỷ-

kheo Kokàlika, sau khi đến, đứng trên hư không và 

nói với Tỷ-kheo Kokàlika:  

- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàriputta và 

Moggallàna! Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 

- Ông là ai?  

- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 

- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế 

Tôn trả lời là đã chứng Bất lai? Sao người lại đến 

đây? Hãy xem như thế nào người đã lầm lạc trong 

vấn đề này. 

Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo 

Kokàlika bài kệ này:  

-Con người được sanh ra,  

Sanh với búa trong miệng,  

Người ngu nói điều xấu,  

Là tự chém vào mình. 

-Ai khen người đáng chê,  

Ai chê người đáng khen,  

Đều chất chứa bất hạnh,  

Do từ miệng tạo thành,  

Và chính do bất hạnh,  
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Nên không được an lạc. 

-Nhỏ thay, bất hạnh này,  

Chính do cờ bạc sanh,  

Khiến tài sản tiêu hao,  

-Bất hạnh này lớn hơn,  

Không những mất tất cả,  

Lại mất cả tự mình,  

Là người khởi ác ý 

Đối với chư Thiện Thệ. 

-Ai chỉ trích bậc Thánh,  

Với lời, với ác ý,  

Trải qua trăm ngàn thời,  

Với ni-rab-bu-đa,  

Còn thêm ba mươi sáu,  

Với năm a-bu-đa,  

Phải sanh vào địa ngục 

Chịu khổ đau tại đấy. 

4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh 

chung. Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa 

ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và 

Moggallàna.  

Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, 

với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, 

đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
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đứng một bên, đứng một bên, Phạm thiên Sahampati 

bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã 

mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika mệnh 

chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi 

ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna". Phạm thiên 

Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 

Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 

mất tại chỗ. 

5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-

kheo:  

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati 

khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 

sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, 

đảnh lễ Ta rồi đứng một bên, đứng một bên, này các 

Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati thưa với Ta: "Bạch 

Thế Tôn, Tỷ-kheo, Kokàlika đã mệnh chung, phải 

sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý đối với 

Sàripuuta và Moggallàna". Này các Tỷ-kheo, Phạm 

thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, 

đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mất 

tại chỗ. 

6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa 

ngục sen hồng?  
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- Này Tỷ-kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng, rất khó 

mà tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy 

trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng 

ấy trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng?  

- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cỗ xe chở hai mươi 

cân kosala chở đầy hột mè. Rồi một người cứ sau 

một trăm năm, một trăm năm lấy lên một hột mè.  

1. Mau hơn, này Tỷ-kheo, là cỗ xe chở hai mươi cân 

kosala chở đầy hột mè, do phương pháp này, đi 

đến tận sạch, không còn gì nữa, cũng chưa đủ là 

một Abbuda địa ngục. 

2. Ví như, hai mươi Abbuda địa ngục bằng một 

Nirabbuda địa ngục. 

3. Ví như, hai mươi Nirabbuda địa ngục bằng một 

Ababà địa ngục.  

4. Ví như, hai mươi Ababà địa ngục bằng một 

Ahaha địa ngục.  

5. Ví như, hai mươi Ahaha địa ngục bằng một Atato 

địa ngục.  

6. Ví như, hai mươi Atato địa ngục bằng một 

Kumodo địa ngục.  

7. Ví như, hai mươi Kumodo địa ngục bằng một 

Sogandhika địa ngục.  
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8. Ví như, hai mươi Sogandhika địa ngục bằng một 

Uppalako (Sen xanh) địa ngục.  

9. Ví như, hai mươi Uppalako địa ngục bằng một 

Pundarika (Sen trắng) địa ngục. 

10. Ví như, hai mươi Pundarika địa ngục bằng một 

Paduma (Sen hồng) địa ngục. 

Này Tỷ kheo, Tỷ kheo Kokàlika phải sanh vào địa 

ngục Paduma (sen hồng), vì khởi lên ác ý đối với 

Sàriputta và Moggallàna. 

Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 

bậc Đạo Sư lại nói thêm:  

Con người được sanh ra 

Sanh với búa trong miệng,  

Người ngu nói điều xấu,  

Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đáng chê,  

Ai chê người đáng khen,  

Đều chất chứa bất hạnh,  

Do từ miệng tạo thành,  

Và chính do bất hạnh,  

Nên không được an lạc. 

Nhỏ thay bất hạnh này,  

Chính do cờ bạc sanh,   
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Khiến tài sản tiêu hao,  

Bất hạnh này lớn hơn,  

Không những mất tất cả,  

Lại mất cả tự mình. 

Là người khởi ác ý,  

Đối với chư Thiện thệ. 

Ai chỉ trích bậc Thánh,  

Với lời, với ác ý,  

Trải qua trăm ngàn thời,  

Với ni-rab-bu-da,  

Còn thêm ba mươi sáu,  

Với năm a-bu-đa,  

Phải sanh vào địa ngục,  

Chịu khổ đau tại đấy. 
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2 10 địa ngục và tuổi thọ của các địa 

ngục - Kinh Kokàlika – Tương I, 329  

 

Kokàlika – Tương I, 329 

1) Tại Sàvatthi. 

2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng 

ác dục. Họ bị ác dục chi phối. 

4) Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 

Kokàlika: 

 - Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 

chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 

vào Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và 

Moggallàna thật là hòa ái. 

5) Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 
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 Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng 

tin cậy; nhưng Sàriputta và Moggallàna là hạng ác 

dục. Họ bị ác dục chi phối. 

6) Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 

-- Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, 

chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng 

vào Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và 

Moggallàna thật là hòa ái. 

7) Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 

--.. Họ bị ác dục chi phối. 

8) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tỷ-kheo Kokàlika: 

--.. Sariputta và Moggallàna thật là hòa ái. 

9) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 

lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. 

10) Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không được bao lâu, 

toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. 

Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh 

(mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột 

đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng 

rolatthi (hột cây jujube, cây táo?). Từ hột rolatthi, 

chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột kolama, 
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chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả 

amala, chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. Từ 

quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. 

Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy 

máu và mủ. 

11) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh 

chung. Bị mệnh chung, Tỷ-kheo Kokàlika sanh trong 

địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 

Sàriputta và Moggallàna. 

12) Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm đã gần 

mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 

Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 

Tôn và đứng một bên. 

13) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế 

Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. 

Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung Tỷ-kheo 

Kokàlika phải sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm 

hận thù đối với Tôn giả Sàriputta và Moggallàna. 

14) Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 

xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 

rồi biến mất tại chỗ ấy. 
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15) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 

Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, hồi hôm, Phạm thiên Sahampati, 

khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 

sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh 

lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ 

kheo, Phạm thiên Sahampati bạch với Ta: "Bạch Thế 

Tôn, Tỳ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Và bạch Thế 

Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika sau khi mệnh chung đã sanh 

vào địa ngục Sen hồng với tâm thù hận đối với Tôn 

giả Sàriputta và Moggattàna". Này các Tỷ-kheo, 

Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 

xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi 

biến mất tại chỗ. 

16) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa 

ngục Sen hồng? 

17) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa 

ngục Sen hồng. Không dễ gì tính được là bao nhiêu 

năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao 

nhiêu trăm ngàn năm. 

18) -- Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng 

một ví dụ? 
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19) Thế Tôn đáp: 

-- Có thể được, này Tỷ-kheo.  

Này Tỷ-kheo, ví như có một bao hột đậu mè, nặng 

hai mươi khàrika, theo đo lường ở nước Kosala. Ví 

dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một lần một 

hột mè.  

 1. Này Tỷ-kheo, còn mau hơn là bao hột mè, nặng 

hai mươi khàrika ấy, theo đo lường của nước 

Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn do 

phương tiện ấy, so sánh (với tuổi thọ) ở địa ngục 

Abhuda.  

 2. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Abhuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirabbuda.  

 3. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Nirabbuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa.  

 4. Này-Tỷ kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ababa 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Atata.  

 5. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Atata 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ahaha.  

 6. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Ahaha 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda.  

 7. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục 

Sogandhika.  
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 8. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục 

Sogandhika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Uppala 

(Sen xanh).  
 9. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Uppala 

bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pundarika (Sen 

trắng).  
 10. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen 

trắng bằng một tuổi thọ ở địa ngục Pudumà (Sen 

hồng).  

Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Kokàlika sanh tại địa ngục 

Sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sàriputta 

và Moggallàna. 

20) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 

Thiện Thệ lại nói thêm: 

Phàm con người đã sanh,  

Sanh với búa trong miệng,  

Kẻ ngu khi nói bậy,  

Tự chặt đứt lấy thân.  

Ai khen kẻ làm bậy,  

Ai chê người làm hay,  

Tự nhen nhúm bất hạnh,  

Do nơi miệng của mình,  

Chính do bất hạnh ấy,  

Nên không được an lạc.  
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Nhỏ thay bất hạnh này,  

Trong canh bạc rủi may,  

Bị tan hoang tài sản,  

Trong giờ phút đỏ đen.  

Lớn hơn sự bất hạnh,  

Hơn mọi bất hạnh khác,  

Do tự mình gây nên,  

Cho tự ngã của mình.  

Ai đối xử ác ý,  

Với chư Phật, Thiện Thệ,  

Phải trải qua thời gian,  

Trăm ngàn nhiều hơn nữa,  

Ba mươi sáu và năm,  

Trải thời gian thật dài.  

Ai với lời và ý,  

Phỉ báng bậc Hiền Thánh,  

Dùng ác tâm chống đối,  

Sẽ sa đọa địa ngục.  
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3 3 hạng người rơi vào đọa xứ địa ngục 

- Kinh RƠI VÀO ĐỌA XỨ – Tăng I, 

482 

 

RƠI VÀO ĐỌA XỨ – Tăng I, 482 

 

 Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa 

xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. 

Thế nào là ba?  

- Ai sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sống 

Phạm hạnh;  

- Đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, 

hành Phạm hạnh thật thanh tịnh, ai công kích 

là không Phạm hạnh một cách không căn cứ.  

- Ai chủ trương như sau: "Không có lỗi lầm 

trong các dục vọng" và rơi vào say đắm trong 

các dục vọng.  

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người rơi vào đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ 

đoạn bỏ pháp này. 
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4 3 địa ngục - Kinh HÀNG MA – 50 

Trung I, 727 

 

KINH HÀNG MA 

(Maratajjaniya suttam) 

 – Bài kinh số 50 – Trung I, 727 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Mahamoggallana trú giữa dân 

chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng 

Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn 

giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 

Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 

ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamoggallana nghĩ 

như sau: "Nay sao bụng của Ta lại nặng nặng như 

có gì chồng chất quá đầy?" Rồi Tôn giả 

Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 

vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 

ngồi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 

giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 

trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 

liền nói với Ác ma: 

– Hãy đi ra, Ác ma! Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có 
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phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có khiến 

cho Ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài! 

Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 

ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài". Chính vị Bổn sư cũng chưa biết ta mau 

như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta được?" 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana lại nói với Ác ma 

như sau: 

– Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 

"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 

Ngươi nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này không biết ta, 

không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 

mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thể biết ta 

được?" 

Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 

biết ta, thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! 

Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 

tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 

khổ lâu dài"". Rồi Ác ma từ miệng Tôn giả 
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Mahamoggallana bước ra, và đứng dựa nơi cửa 

(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 

đứng dựa nơi cửa thấy vậy, bèn nói Ác ma: 

– Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 

có nghĩ rằng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay 

Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?).  

Này Ác ma, thuở xưa, ta là Ác ma tên là Dusi, 

và chị ta tên là Kali. Ngươi con trai chị ta. Như vậy 

Ngươi là cháu ta.  

Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ra 

đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 

Đẳng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và Sanjiva, 

hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả.  

Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không 

một ai ở đây có thể bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 

pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 

được gọi là Vidhura (Vô song).  

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 

các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 

không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 

Sanjiva đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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gốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 

làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 

ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 

thấy vậy liền nói với nhau như sau: "Thật vị diệu 

thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 

giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn ngồi. Chúng ta hãy 

hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 

chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, 

củi và phân bò chồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 

lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 

đếm ấy đã tàn, liền xuất định, phủi áo, vào buổi sáng 

đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 

người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 

Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liền nghĩ: 

"Thật vi diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 

thay, này các Tôn giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn 

ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 

Tôn giả Sanjiva được xưng danh là Sanjiva, Sanjiva. 

Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 

không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 

giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 

vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 

đến phỉ báng, mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại các vị 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 

mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 

ấy có thể đổi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 

Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà-

la-môn gia chủ và phỉ báng, mạ lỵ, thống trách và 

nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 

như sau: "Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện 

nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: "Chúng tôi 

tu thiền, chúng tôi tu thiền" và với hai vai thụt xuống, 

với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, 

si thiền, dại thiền. Ví như con cú đậu trên cành cây, 

khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 

thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 

tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 

"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 

vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 

thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 

trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, si 

thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 

trên)... dại thiền. Ví như con mèo ngồi bên đống rác, 

khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại 

thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như trên)... dại 

thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 

đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 

những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 

sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 

chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt 

cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, 
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dại thiền". Này Ác ma lúc bấy giờ, phần lớn những 

người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 

"– Này các Tỷ-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 

bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phỉ báng, 

mạ lỵ, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 

hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 

trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đổi 

tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 

họ". 

Này các Tỷ-kheo, hãy đến biến mãn một 

phương với tâm câu hữu với từ, rồi an trú, cũng 

vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 

vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 

dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 

biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 

quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 

câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu với 

hỷ... (như trên)..., biến mãn một phương với tâm câu 

hữu với xả, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 

cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến 

mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 

không hận, không sân". 

Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 

khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến 

khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 

biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 

trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 

ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 

giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 

khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 

với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 

hữu với hỷ... (như trên)...biến mãn một phương với 

tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 

hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 

tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 

hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 

biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 

không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 

"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 

của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy ta 

hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 

thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, các vị ấy có thể 

đổi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp để chi 

phối họ". 

Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà-

la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 

đảnh lễ, cúng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 

thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 

tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đổi tâm, và như 

vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 

Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 

xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 

các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 

sau một thời gian những vị này mạng chung và phần 

lớn sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 

thiện thú, Thiên giới và đời này. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 

"– Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 

Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 

hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 

Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 

được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thể đổi tâm và như vậy Ác ma Dusi mới có 

dịp để chi phối họ". Này các Tỷ-kheo, các Người 

hãy sống quán bất tịnh trên thân, (quán) tưởng 

nhàm chán đối với các món ăn, (quán) tưởng bất 

khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh vô 

thường đối với tất cả hành". 

Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 

Kakusandha khuyến khích như vậy, khuyến giáo như 

vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 

trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 

(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 

tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 

vô thường đối với tất cả hành. 

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 

với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 

thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào một đứa 

trẻ, cầm một hòn đá, đánh trên đầu Tôn giả Vidhura 

khiến bể đầu. Rồi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 

đầu bị bể và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 

Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Rồi 

này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác nhìn xung quanh với cái nhìn 

con voi chúa và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 

Dusi không biết sự vừa phải".  
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 

Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 

địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 

Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 

khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 

nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 

trong tim của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 

sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục.'' Và 

ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 

năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 

ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 

ấy, ta bị nấu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 

Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 

vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 

như con cá. 

Địa ngục ấy thế nào 

Dusi bị nấu sôi 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha. 

Có trăm loại cọc sắt, 

Tự cảm thọ riêng biệt 

Địa ngục là như vậy, 

Dusi bị nấu sôi. 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ, 

 

Dựng lên giữa biển cả, 

Cung điện trải nhiều kiếp, 

Bằng ngọc chói lưu ly, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 

Tiên nữ múa tại đây, 

Trang sức màu dị biệt. 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ Thọ. 

 

Ai Thế Tôn khuyến khích, 

Được chư Tăng chứng kiến, 

Với ngón chân rung chuyển, 

Lâu đài Vijayanta! 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Với ngón chân rung chuyển 

Lâu đài Vijayanta? 

Đầy đủ thần thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vijayanta, 

Hiền giả, Người có biết, 

Chứng ái tận giải thoát? 

Sakka đã chân thành, 

Trả lời câu được hỏi. 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Ai từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 

Hiền giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 

Phạm thiên cảnh Thiên giới? 

Brahmà đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 

Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 

Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ! 

 

Ai với sự giải thoát, 

Cảm xúc Cao sơ đảnh, 

Rừng Đông Videha, 

Và người nằm trên đất, 

Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 

Kanha chịu khổ thọ. 

 

Thật sự lửa không nghĩ: 

"Ta đốt cháy kẻ ngu", 

Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 

Cũng vậy, này Ác ma, 

Ngươi đột kích Như Lai. 

Tự mình đốt cháy mình 

Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 

Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 

"Ác quả không đến ta". 

Điều ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 

Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 

 

Tỷ-kheo chống Ác ma, 

Tại rừng Bhesakala, 

Vị Dạ xoa, thất vọng, 

Biến mất tại chỗ ấy. 
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5 Cận tử nghiệp đưa đến tái sanh ntn  - 

Kinh ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT – 

136 Trung III, 483  

 

KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT 

(Mahakammavibhanga suttam) 

 – Bài kinh số 136 – Trung III, 48 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc 

bấy giờ Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong 

rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, 

tuần tự du hành, đi đến Tôn giả Samiddhi; sau khi 

đến, nói lên với Tôn giả Samiddhi những lời chào 

đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 

thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một 

bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với Tôn giả 

Samiddhi: 

– Này Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, 

tôi tự thân nghe, tự thân ghi nhận như sau: "Hư vọng 

là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý 

nghiệp là chân thật. Và có một Thiền chứng 
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(samapatti), do thành tựu Thiền chứng này, sẽ không 

có cảm giác gì". 

– Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này 

Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Chớ có phỉ báng 

Thế Tôn; phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 

không có nói như vậy: "Hư vọng là thân nghiệp, hư 

vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật". 

Và Hiền giả, có một Thiền Chứng, do thành tựu thiền 

chứng này, sẽ không có cảm giác gì. 

– Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiền giả 

Samiddhi? 

– Không lâu, thưa Hiền giả. Có ba năm. 

– Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các Tỷ-kheo 

trưởng lão làm gì khi một tân Tỷ-kheo nghĩ rằng cần 

phải bảo vệ vị Đạo sư như vậy. Thưa Hiền giả 

Samiddhi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, 

khẩu nghiệp, ý nghiệp thời người ấy có cảm giác gì? 

– Này Hiền giả Potaliputta, khi một người có 

dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thời 

người ấy cảm giác khổ đau. 

Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta, không tán thán 

cũng không phản đối lời nói của Tôn giả Samiddhi. 
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Không tán thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo 

Potaliputta từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 

Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi du sĩ ngoại đạo 

Potaliputta ra đi không bao lâu, liền đi đến Tôn giả 

Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda 

những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 

lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 

bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi kể lại 

cho Tôn giả Ananda tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ 

ngoại đạo Potaliputta. Sau khi nghe nói vậy, Tôn giả 

Ananda nói với Tôn giả Samiddhi: 

– Này Hiền giả Samiddhi, đây là đề tài một câu 

chuyện cần phải yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả 

Samiddhi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến 

hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn 

trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy 

thọ trì. 

– Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Samiddhi vâng đáp Tôn giả Ananda. 

Rồi Tôn giả Ananda và Tôn giả Samiddhi đi đến Thế 

Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 

bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda, trình lên 

Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa Tôn giả Samiddhi 

với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. 
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Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả 

Ananda: 

– Này Ananda, Ta chưa từng thấy du sĩ ngoại 

đạo Potaliputta, thời câu chuyện này từ đây xảy ra? 

Này Ananda, câu hỏi đáng lý phải trả lời phân tích 

rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta, lại được kẻ 

ngu si Samiddhi này trả lời theo một chiều. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của Tôn giả 

Samiddhi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ 

là cảm giác khổ đau. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

– Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của 

kẻ ngu si Samiddhi này. Này Ananda, Ta biết rằng, 

nếu nay kẻ ngu si Samiddhi này mở miệng ra (đề cập 

vấn đề gì), ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách 

không như lý (ayoniso). Này Ananda, thật sự chỗ 

khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là về ba 

cảm thọ.  

Này Ananda, nếu kẻ ngu si Samiddhi này được 

du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy và trả lời như 

sau:  
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 "Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có 

dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 

nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người 

ấy sẽ cảm giác lạc thọ.  

 « Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có 

dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 

nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người 

ấy sẽ cảm giác khổ thọ.  

 "Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có 

dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 

nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc 

thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ".  

Nếu trả lời như vậy, này Ananda, kẻ ngu si 

Samiddhi đã trả lời một cách chơn chánh cho du sĩ 

ngoại đạo Potaliputta.  

Và lại nữa, này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại 

đạo ngu si, kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt 

về nghiệp của Như Lai, này Ananda, nếu Ông nghe 

Như Lai phân tích Đại phân biệt về nghiệp". 

– Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện 

Thệ nay đã đến thời, Thế Tôn hãy phân tích đại phân 

biệt về nghiệp! Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
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sẽ thọ trì. 

– Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 

sẽ nói: 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 

như sau: 

– Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở 

đời. Thế nào là bốn?  

1. Ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy 

của không cho, sống tà hạnh trong các dục, 

nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời 

phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà 

kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

2. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát 

sanh... (như trên)... có tà kiến; sau khi thân 

hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này. 

3. Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 

các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ 
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bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ 

bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến; 

sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được 

sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

4. Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát 

sanh, ... (như trên)... có chánh kiến; sau khi 

thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi 

dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Ở đây, này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-

môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 

không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập 

định. Khi tâm nhập định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh 

siêu nhân, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh, lấy của 

không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 

hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, 

có sân tâm, có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 

người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Vị ấy nói như sau: "Thật sự có những ác nghiệp, có 

quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây sát 

sanh, lấy của không cho... nói hai lưỡi... có tà kiến, 

sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Vị ấy nói như sau: 

"Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không 

cho ... (như trên) ... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng 

chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục". Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một 
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cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của 

họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự 

mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, 

chấp trước và tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, 

ngoài ra đều là hư vọng". 

Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, 

nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, ... (như trên).. vị ấy thấy 

có người sát sanh, lấy của không cho... (như trên).. 

có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được 

sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói 

như sau: "Thật sự không có những ác nghiệp, không 

có quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây 

sát sanh, lấy của không cho... (như trên).... có tà 

kiến; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Vị ấy nói như sau: 

"Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không 

cho.. (như trên)... có tà kiến; "sau khi thân hoại mạng 

chung, họ đều được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 

cõi đời này". Những ai biết như vậy, những vị ấy biết 

một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, 

trí của họ thuộc tà kiến". Như vậy, điều vị ấy tự mình 

biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm 

giữ, chấp trước và tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chân 

thực, ngoài ra đều là hư vọng". 

Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
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nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, ... (như trên).. vị ấy thấy 

có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho... (như trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại 

mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, 

cõi đời này. Vị ấy nói như sau: "Thật sự có những 

thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy 

có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho... có chánh kiến sau khi thân hoại mạng chung, 

sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Vị ấy 

nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát 

sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên)... có 

chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, họ đều 

sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Những ai 

biết như vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí". 

Như vậy, điều này vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, 

tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều 

là hư vọng". 

Ở đây, này Ananda, có Sa-môn ... (như trên) ... 

vị ấy thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 

không cho... (như trên)... có chánh kiến; sau khi thân 

hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau: "Thật sự 

không có những thiện nghiệp, không có quả báo 

thiện hạnh. Và Ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát 
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sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên).... có 

chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 

bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Vị ấy 

nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát 

sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên)... có 

chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, họ đều bị 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai 

biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến". 

Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự 

mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều 

là hư vọng". 

 Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

nói như sau:  

 "Chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác 

nghiệp". Như vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy.  

 Vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có 

người sát sanh, lấy của không cho.. (như 

trên)... có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 

chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục". Như vậy, Ta cũng 

chấp nhận cho vị ấy.  

 Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả 
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những ai sát sanh, lấy của không cho (như 

trên)....; sau khi thân hoại mạng chung, họ 

đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục", như vậy, Ta không chấp nhận cho vị 

ấy.  

 Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như 

vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc 

tà kiến"; như vậy, Ta không chấp nhận cho vị 

ấy.  

 Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình 

hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài 

ra đều là hư vọng". Như vậy, Ta cũng không 

chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như 

vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về Đại 

phân biệt về nghiệp. 

 Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

nói như sau:  

 "Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả 

báo ác hạnh". Như vậy, Ta không chấp nhận 

cho vị ấy.  

 Và vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có 
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người sát sanh, lấy của không cho... (như 

trên)... có ta kiến; sau khi thân hoại mạng 

chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này". Như vậy, Ta chấp 

nhận cho vị ấy.  

 Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả 

những ai sát sanh, lấy của không cho... (như 

trên)... tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ 

đều sanh vào thiện thú Thiên giới, cõi đời này"; 

như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy.  

 Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như 

vậy, những vị ấy biết một cách chơn chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà 

kiến"; như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy.  

 Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình 

hiểu rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài 

ra đều là hư vọng". Như vậy Ta cũng không 

chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, 

này Ananda, là trí của Như Lai về Đại phân biệt 

về nghiệp. 

 Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

nói như sau:  
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 "Chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo thiện 

hạnh". Như vậy Ta chấp nhận cho vị ấy.  

 Và vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có 

người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... 

(như trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại 

mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này". Như vậy, Ta cũng 

chấp nhận cho vị ấy.  

 Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn tất cả 

những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho ... (như trên) ... tất cả sau khi thân hoại 

mạng chung; họ đều sanh vào thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này"; như vậy, Ta không chấp 

nhận cho vị ấy.  

 Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như 

vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà 

kiến", như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho 

vị ấy.  

 Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình 

hiểu rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài 

ra đều là hư vọng". Như vậy, Ta cũng không 

chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, 
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này Ananda, là trí của Như Lai về Đại phân biệt 

về nghiệp. 

 Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào 

nói như sau: 

 "Chắc chắn không có thiện nghiệp, không có 

quả báo thiện hạnh ". Như vậy, Ta không chấp 

nhận cho vị ấy.  

 Và vị ấy nói như sau: "Tôi đã thấy ở đây có 

người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... 

(như trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại 

mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục". Như vậy, Ta chấp 

nhận cho vị ấy.  

 Còn nếu vị ấy nói như sau: "Chắc chắn những 

ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho.. (như 

trên)... có chánh kiến, tất cả sau khi thân hoại 

mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục"; như vậy, Ta cũng không 

chấp nhận cho vị ấy.  

 Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như 

vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. 

Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà 

kiến"; như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho 
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vị ấy.  

 Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình 

hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và 

tuyên bố: "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài 

ra đều là hư vọng". Như vậy, Ta cũng không 

chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, 

này Ananda, là trí của Như Lai về Đại phân 

biệt về nghiệp. 

1. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy 

của không cho.. (như trên)... có tà kiến; sau khi thân 

hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục.... Hoặc là một ác nghiệp đưa 

đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước, hay 

một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy 

làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến 

được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau 

khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây sát sanh, lấy của 

không cho.. (như trên)... có tà kiến, người ấy phải 

lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay 

trong một đời khác. 

2. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy 

của không cho.. (như trên)... có tà kiến; sau khi thân 

hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này... Hoặc là một thiện nghiệp 
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đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước, 

hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do 

người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một 

chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. 

Do vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 

vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát 

sanh, lấy của không cho.. (như trên)... có tà kiến, 

người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên 

ngay hiện tại hay trong một đời khác. 

3. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho.. (như trên)... có chánh kiến; 

sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Hoặc là một thiện 

nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ 

trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ 

do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, 

một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp 

chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 

ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Và ai 

ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như 

trên)... có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo 

được khởi lên ngay hiện tại, hay trong một đời khác. 

4. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho.. (như trên)... có chánh kiến; 

sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào 
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cói dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là một ác 

nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ 

trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ 

do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, 

một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. 

Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 

vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ 

bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên)... 

có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được 

khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 

Như vậy, này Ananda,  

 Có nghiệp vô hữu tợ vô hữu,  

 Có nghiệp vô hữu tợ hữu,  

 Có nghiệp hữu tợ hữu,  

 Có nghiệp hữu tợ vô hữu. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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6 Hình phạt ở địa ngục - Kinh HIỀN 

NGU – 129 Trung III, 397 

 

KINH HIỀN NGU 

(Balapandita suttam) 

 – Bài kinh số 129 – Trung III, 397 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 

(Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika. Tại đấy, 

Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo".  

– "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

 Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và 

đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, 

nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỷ-

kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, 

không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời 

làm sao kẻ trí biết được người ấy: "Người này là 
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người ngu, không phải là Chân nhân". Và vì rằng, 

này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói 

lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết 

người ấy: "Người này là người ngu, không phải là 

Chân nhân". Người ngu ấy, này các Tỷ-kheo, 

ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ ưu.  

Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ngồi giữa hội 

chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại 

ngã (ba, ngã tư) đường, tại đấy (nếu) có người nghĩ 

đến câu chuyện thích hợp về người ấy. Nếu người 

ngu, này các Tỷ-kheo, sát sanh, lấy của không cho, 

theo tà hạnh trong dâm dục, nói láo, say rượu men, 

rượu nấu, thường ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu 

ấy suy nghĩ như sau: "Các người ấy nghĩ đến câu 

chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi 

ta và ta có những pháp ấy". Này các Tỷ-kheo, đây là 

loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong 

hiện tại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ngu thấy các 

vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền 

áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, 

họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ 

chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, 

họ xẻo tai cắt mũi; họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 

dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình 
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con sò) họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, hỏa man 

hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa), chúc thủ hình (đốt 

tay), khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) bì 

y hình (lấy vỏ cây làm áo), linh dương hình (hình 

phạt con dê núi), câu nhục hình (lấy câu móc vào 

thịt), tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền), khối 

trấp hình, chuyển hình, cao đạp đài, họ tưới bằng dầu 

sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, 

họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

người ngu nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như 

vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm 

tội, liền áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh 

bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ 

chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân.. họ lấy gươm 

chặt đầu. Những pháp ấy có thật nơi ta và ta có những 

pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa 

ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai 

khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh 

bằng côn... họ lấy gươm chặt đầu". Này các Tỷ-kheo, 

đây là loại khổ ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay 

trong hiện tại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người ngu leo 

ngồi trên ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc 

bấy giờ, những ác nghiệp người ấy làm từ trước, như 

thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo 

áp, treo đè lên người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
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vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, 

treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 

khi người ngu ngồi trên ghế, hay ngồi trên giường, 

hay nằm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ 

của người ấy, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác 

hành, treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, người ngu suy nghĩ như sau: "Thật 

sự ta không làm điều phước, không làm điều thiện, 

không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm 

điều hung bạo, làm điều tội lỗi. Do không làm điều 

phước, không làm điều thiện, không làm điều chống 

lại sợ hãi, do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm 

điều tội lỗi nên phải đi đến ác thú; ác thú ấy sau khi 

chết ta phải đi". Người ấy sầu muộn, than van, than 

khóc, đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các 

Tỷ-kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay trong hiện 

tại, người ngu (phải) cảm thọ. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân 

ác hành, sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác 

hành, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai 

nói một cách đúng đắn về người ấy, phải nói rằng 

người ấy hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không 

khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như muốn nói 

một cách đúng đắn về Địa ngục, phải nói rằng Địa 

ngục, hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả 
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ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các 

Tỷ-kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất 

nhiều là sự đau khổ của Địa ngục. 

Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 

Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví 

dụ được không? 

Thế Tôn đáp: 

– Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ-

kheo, có người bắt được một tên trộm cắp, dẫn đến 

trước mặt vua và thưa: "Tâu Đại vương, đây là một 

tên trộm cướp phạm tội cho Ngài! Hãy hình phạt nó 

như Đại vương muốn". Và vị vua ấy nói như sau về 

tên trộm cướp ấy: "Này các Ông hãy đi và vào buổi 

sáng hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo". 

Và vào buổi sáng, họ đâm người ấy với một trăm 

ngọn giáo. Rồi đến trưa, vua nói như sau: "Này các 

Ông, người ấy ra sao?" – "Tâu Đại vương, nó vẫn 

còn sống". Rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp 

ấy: "Này các Ông, hãy đi và vào buổi trưa, hãy đâm 

người này với một trăm ngọn giáo". Và vào buổi 

trưa, họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. Rồi 

đến chiều, vua nói như sau: "Này các Ông, người ấy 

ra sao?" – "Tâu Đại vương, nó vẫn còn sống". Rồi 
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vua lại nói như sau về người kia: "Này các Ông, vào 

buổi chiều, họ đâm người này với một trăm ngọn 

giáo". Và vào buổi chiều, họ đâm người ấy với một 

trăm ngọn giáo. 

Này các Tỷ-kheo, Ông nghĩ thế nào? Người ấy 

bị đâm ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ấy, có cảm 

thọ khổ ưu không? 

– Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, 

người kia do nhân duyên ấy cũng cảm thấy khổ ưu, 

còn nói gì đến ba trăm ngọn giáo! 

Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng 

bàn tay và nói với các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái 

gì lớn hơn, hòn đá này, to bằng bàn tay do ta lượm 

lên, hay núi Tuyết Sơn (Himava) vua các loại núi? 

– Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn 

bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên. So sánh với 

Tuyết Sơn vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó 

không bằng một phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết) 

nó không thể so sánh được! 

– Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy bị 

đâm bởi ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ấy 
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cảm thọ khổ ưu. Khổ ưu ấy so sánh với khổ ưu ở 

Địa ngục không đáng kể gì, không bằng một phần 

ngàn vạn lần, không thể so sánh được.  

 Này các Tỷ-kheo, các người giữ địa ngục bắt 

người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc 

(pancavidhabandhanam). Họ lấy cọc sắt 

nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt 

nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc 

sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt 

nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy 

cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người 

ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 

thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 

có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 

người ấy chưa được tiêu trừ.  

 Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục bắt 

người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người 

ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau 

đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 

không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 

của người ấy chưa được tiêu trừ.  

 Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 

dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu 

phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy 

ở đây cảm thọ... (như trên)... chưa được tiêu 
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trừ.  

 Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục cột 

người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy 

tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy 

thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm 

thọ... chưa được tiêu trừ.  

 Rồi này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 

đẩy người ấy lên kéo người ấy xuống trên 

một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy 

thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm 

thọ... (như trên)... chưa được tiêu trừ.  

 Rồi này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 

dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu 

phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu 

bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành 

ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với 

bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc 

nước sôi sùng sục; khi thì nổi lên trên, khi thì 

chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người 

ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 

thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 

có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 

người ấy chưa được tiêu trừ.  

 Rồi này các Tỷ-kheo, những người giữ Địa 

ngục quăng người ấy vào Đại địa ngục. Này 

các Tỷ-kheo, Đại địa ngục ấy, có bốn góc, 
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bốn cửa, chia thành phần bằng nhau; xung 

quanh có tường sắt; mái sắt lợp lên trên. Nền 

Địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực; đứng 

thẳng, luôn có mặt, rộng một trăm do tuần. 

Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta 

nói về Địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đầy 

đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở Địa ngục quá 

nhiều. 

Này các Tỷ-kheo, có những loại sanh vật thuộc 

loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Chúng ăn những cỏ 

ướt và khô, với răng nhai nghiền, cỏ ấy. Này các Tỷ-

kheo, những sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi 

thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai 

hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi 

thở, ăn cỏ. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước 

kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp, 

ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng 

trú với các loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn 

cỏ. 

Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loại 

bàng sanh, có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được 

mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: 

"Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Ví như 

các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được mùi lễ tế sanh, 
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nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở 

đây". Cũng vậy này các Tỷ-kheo, có các loại sanh 

vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phân. 

Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy 

tới, nghĩ rằng: "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn 

ở đây". Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, thuộc 

loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại 

gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh 

vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phân. 

Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng 

thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau 

khi thân hoại mạng chung sanh ra cọng trú với các 

loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân. 

Này các Tỷ-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại 

bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già 

trong bóng tối và chết trong bóng tối. Này các Tỷ-

kheo, những sanh vật ấy, thuộc loại bàng sanh, có 

hơi thở, sanh ra trong bóng tối, già trong bóng tối và 

chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con 

sùng, con dòi, con sâu đôm đốm và các loại sanh vật 

khác thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sống trong 

bóng tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước 

kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp 

ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cọng 

trú với các loài hữu tình ấy tức là các loại hữu tình 

sinh ra trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong 
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bóng tối. 

Này các Tỷ-kheo, có những sanh vật, thuộc loại 

bàng sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước, già trong 

nước, chết trong nước. Và này các Tỷ-kheo, các sanh 

vật ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra 

trong nước, già trong nước, chết trong nước là gì? 

Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các sanh vật khác, 

thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, 

già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ-kheo, 

người ngu ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 

kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng 

chung sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức 

là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong 

nước, chết trong nước. 

Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật thuộc loài 

bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già 

trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. Và này các Tỷ-

kheo, các sanh vật ấy, các loại thuộc bàng sanh, có 

hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, 

chết trong bất tịnh là gì? Này các Tỷ-kheo, các loài 

hữu tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cá 

thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay 

trong đồ ăn thúi, hay trong vũng nước, hay sinh ra 

trong đầm nước (nhớp)... già... hay chết trong đầm 

nước (nhớp). Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do 
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trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác 

nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 

cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu 

tình sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, chết 

trong bất tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều pháp môn, Ta 

nói về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho 

được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở loài 

bàng sanh quá nhiều. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một 

khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ 

phương Đông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió 

từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn 

gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một 

ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. 

Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi 

đầu lên một lần. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế 

nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ 

cây này được không? 

– Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời 

chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài. 

– Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù 

ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng 

này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được 
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làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa 

xứ. Vì sao vây? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không 

có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. 

Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt 

kẻ yếu.  

Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một 

thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời 

người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia 

đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình 

kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia 

đình người đổ phân, trong những gia đình nghèo 

khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng 

vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy 

thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, 

què hay bị bại, người ấy không có thể được các đồ 

ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường 

nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác 

hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân ác hành, 

khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng 

chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa ngục. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, 

trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất 

cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Nhưng này các 

Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc 

đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả 
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tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Và canh bạc này to 

lớn hơn, với canh bạc ấy người ngu, do thân ác hành, 

khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, Địa 

ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn 

viên mãn của kẻ ngu. 

 Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và 

đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, 

này các Tỷ-kheo, người trí tư duy thiện tư duy, 

nói lời thiện ngữ, và hành các thiện hành. Này 

các Tỷ-kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư 

duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các 

thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: 

"Vị này là người trí, là bậc Chân nhân". Và vì 

rằng, này các Tỷ-kheo, người trí tư duy thiện tư 

duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy 

người trí biết người ấy: "Vị này là người có trí, là 

bậc Chân nhân". Người trí ấy, này các Tỷ-kheo, 

ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc hỷ.  

Này các Tỷ-kheo, nếu người trí ngồi giữa hội 

chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại 

ngã (ba, ngã tư) đường, tại đấy (nếu) có người nghĩ 

đến câu chuyện thích hợp về người ấy; nếu người trí, 

này các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho, từ bỏ tà hành trong dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
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say rượu men rượu nấu, thời ở đây này các Tỷ-kheo, 

người trí ấy suy nghĩ như sau: "Các người ấy nghĩ 

đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy 

thật có nơi ta và ta có những pháp ấy". Này các Tỷ-

kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ 

ngay trong hiện tại. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, người trí thấy các vua 

chúa, sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội, liền áp 

dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ 

đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn... (như trên)... họ 

lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo người trí 

suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác hành như vậy, các 

vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền 

áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, 

họ đánh bằng gậy... (như trên)... họ lấy gươm chặt 

đầu, những pháp ấy thật không có nơi ta, và ta không 

có những pháp ấy". Này các Tỷ-kheo, đây là loại lạc 

hỷ thứ hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại.  

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người trí leo ngồi 

trên ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc bấy 

giờ những thiện nghiệp người ấy làm từ trước, như 

thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành treo 

nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ví như, này các 

Tỷ-kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi 

treo nằm, treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này các 
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Tỷ-kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay ngồi trên 

giường, hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp quá 

khứ của người ấy tức là thân ác hành, khẩu ác hành, 

ý ác hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở 

đây, này các Tỷ-kheo, người trí suy nghĩ như sau: 

"Thật sự ta không làm điều ác, không làm điều hung 

bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, làm 

điều thiện, làm điều chống sợ hãi. Do không làm điều 

ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, 

do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống 

sợ hãi, được đi đến (thiện) thú nào, (thiện) thú ấy sau 

khi chết, ta được đi". Vị ấy không sầu muộn, không 

than van, không than khóc, không đấm ngực, rên la 

và rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lạc 

hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người trí được cảm thọ.  

Này các Tỷ-kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân 

thiện hành, sau khi làm khẩu thiện hành, sau khi làm 

ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 

trong thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-

kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy phải 

nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, 

hoàn toàn thích ý. Cũng như muốn nói một cách 

đúng đắn về Thiên giới phải nói rằng Thiên giới 

hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích 

ý. Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, cho đến một ví 

dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự (an) lạc của 
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Thiên giới. 

Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế 

Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho con 

một ví dụ được không? 

– Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này các 

Tỷ-kheo, vị vua Chuyển luân có đầy đủ bảy món báu 

và bốn như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ. 

Thế nào là bảy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát đế 

lỵ, đã làm lễ quán đảnh, vào ngày Bố-tát trăng rằm 

sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới, thời 

Thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn cọng xa, với 

vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua 

Sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: "Ta nghe như 

vầy: Khi một vị vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh 

vào ngày Bố-tát trăng rằm, sau khi gội đầu, lên cao 

điện để trai giới, nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ 

một ngàn cọng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi 

bộ phận, thời vị vua ấy là Chuyển luân vương. Như 

vậy ta có thể là Chuyển luân vương". 

Này các Tỷ-kheo, rồi vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên 

một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới 

nước trên xe báu và nói: "Này xe báu hãy lăn khắp. 
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Này xe báu hãy chinh phục!" Và này các Tỷ-kheo, 

xe báu lăn về hướng Đông và vua Sát-đế-lỵ đã làm 

lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo 

sau. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, 

chỗ ấy vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, an trú cùng 

với bốn loại binh chủng. 

Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương 

Đông đến yết kiến vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, 

và nói: "Hãy đến đây, Đại vương!" Hoan nghênh, 

đón mừng Đại vương! Tâu Đại vương, tất cả đều 

thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng 

tôi!" 

Vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, nói rằng: 

"Không được sát sanh. Không được lấy của không 

cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. 

Không được uống rượu. Hãy ăn uống cho thích 

nghi". 

Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương 

Đông đều trở thành chư hầu vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh. 

Này các Tỷ-kheo, rồi xe báu ấy lặn xuống biển 

lớn ở phương Đông rồi nổi lên và lặn về phương 

Nam... lặn xuống biển lớn ở phương Nam, rồi nổi lên 

và lặn về phương Tây... lặn xuống biển lớn ở phương 
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Tây.. , rồi nổi lên và lặn về phương Bắc và vua Sát-

đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh 

chủng đi theo sau. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu 

dừng lại, chỗ ấy vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh 

an trú cùng với bốn loại binh chủng. 

Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Bắc 

đến yết kiến vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh và 

nói: "Hãy đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón 

mừng Đại vương! Tâu Đại vương; tất cả đều thuộc 

của Ngài, tất cả đều thuộc của Ngài. Đại vương hãy 

giáo huấn cho chúng tôi!" 

Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương 

Bắc đều trở thành chư hầu vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh. 

Này các Tỷ-kheo, xe báu ấy sau khi chinh phục 

trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati, 

và đứng trước pháp đình, trên cửa nội cung như một 

trang bảo cho nội cung của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện 

của xe báu của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, voi báu xuất hiện cho 

vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, bảy 

xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không 

và tên là Uposatha (Bố-tát). Thấy (voi báu), vua Sát-
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đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: 

"Lành thay được cỡi con voi này, nếu nó chịu sự điều 

ngự" Và này các Tỷ-kheo, như một con hiền tượng 

quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báu ấy 

tự đến để chịu điều ngự. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, 

vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, để thử voi báu 

này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải 

biên rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này 

các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua 

Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngựa báu xuất hiện 

cho vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, 

đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, 

phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy 

(ngựa báu), vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, sanh 

tâm hoan hỷ và nghĩ: "Tốt đẹp thay được cỡi con 

ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự". Và này các Tỷ-

kheo, như một con hiền mã quý phái, chịu sự điều 

ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều 

ngự. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-lỵ đã 

làm lễ quán đảnh để thử con ngựa báu này, sáng sớm 

liền cỡi ngựa, đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi 

về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các Tỷ-

kheo, như vậy là xuất hiện ngựa báu của vua Sát-đế-

lỵ đã làm lễ quán đảnh. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu lại xuất hiện 

cho vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy 

là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó 

dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi 

phương diện. Này các Tỷ-kheo, hào quang châu báu 

này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các Tỷ-

kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh 

để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, 

đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân 

trong đêm tối âm u. Này các Tỷ-kheo, mọi người 

trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng 

rằng trời đã sáng rồi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 

sự xuất hiện châu báu của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh. 

Này các Tỷ-kheo, nữ báu lại xuất hiện cho vua 

Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử 

chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, 

không quá thấp, không béo, không gầy, không quá 

đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài Người, 

ánh sáng bằng dung sắc chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, 

thân xác nữ báu này là (êm mịn) như bông, như 

nhung. Này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ 

báu này trở thanh ấm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh 

mát. Này các Tỷ-kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm 

chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các Tỷ-

kheo, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát-đế-
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lỵ đã làm lễ quán đảnh, mọi hành động làm vua thỏa 

thích, yên lành khả ái. Này các Tỷ-kheo, nữ báu này 

không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Sát đế 

lỵ đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của 

vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cư sĩ báu xuất hiện 

cho vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, chứng được 

thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn 

này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không 

có chủ. Cư sĩ báu này đến vua Sát-đế-lỵ đã làm quán 

đảnh và nói: 

– "Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thần 

sẽ xử lý thích nghi tài sản Đại vương". 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa vua Sát-đế-lỵ đã làm 

lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này, liền cỡi 

thuyền, chèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báu: 

"- Này cư sĩ, ta cần vàng. 

"- Tâu Đại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ 

nào cũng được. 

"- Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. 
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Này các Tỷ-kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay 

xuống nước nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng rồi 

tâu với vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh: 

"- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu Đại 

vương, làm như vậy đã được chưa?" 

Vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh trả lời: 

"- Này Cư sĩ, như vậy là đủ. Này Cư sĩ, làm như 

vậy là được rồi. Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là 

được rồi". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ 

báu của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tướng quân báu xuất 

hiện cho vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, có học 

thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo 

vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, khi đáng tiến thì 

tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng: 

Vị này đến tâu vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 

đảnh: 

"- Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thần 

sẽ cố vấn Đại vương". 
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Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng 

quân báu của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 

đảnh có đầy đủ bảy báu như vậy. 

 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm 

lễ quán đảnh có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào 

là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 

đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt 

luân, thấy xa hơn mọi người. Này các Tỷ-kheo, đó là 

như ý đức thứ nhất của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 

đảnh. 

Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vua Sát-đế-lỵ đã làm 

lễ quán đảnh sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người 

khác. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ hai của 

vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm 

lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương thể nhiệt không 

quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều 

hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các 

Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sát-đế-lỵ 

đã làm lễ quán đảnh. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ, đã làm 

lễ quán đảnh được các Bà-la-môn và Gia chủ ái kính 

và yêu mến. Này các Tỷ-kheo, như người cha được 

các người con ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các 

Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh được các 

Bà-la-môn và Gia chủ ái kính và yêu mến. Này các 

Tỷ-kheo, các vị Bà-la-môn và Gia chủ được vua Sát-

đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. Này 

các Tỷ-kheo, như những người con được người cha 

ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các 

Bà-la-môn và Gia chủ được vua Sát-đế-lỵ, đã làm lễ 

quán đảnh ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này các 

Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh đi đến 

hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Này các Tỷ-

kheo, các Bà-la-môn và Gia chủ đến vua Sát-đế-lỵ 

đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng: 

"- Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm để 

chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. ". 

Này các Tỷ-kheo nhưng vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe: 

"- Này anh Đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ 

để ta có thể thấy các vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu dài 

hơn". 

Này các Tỷ-kheo, như vậy là như ý đức thứ tư 
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của vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh. 

Và này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh suy nghĩ: "Nay ta hãy cho xây những hồ 

sen giữa các hàng cây tala, cứ cách khoảng một trăm 

cung tầm!" 

Này các Tỷ-kheo, vua Chuyển luân có đầy đủ 

bốn như ý đức này. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vua 

Chuyển luân, đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức; 

do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ không? 

– Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân chỉ đầy đủ 

một món báu, do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ; 

còn nói gì đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức. 

Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng 

bàn tay và nói với các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái 

gì lớn hơn? Hòn đá này, to bằng bàn tay do Ta lượm 

lên hay núi Tuyết Sơn, vua các loại núi? 

– Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn là hòn đá này, 

lớn bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với 

Tuyết Sơn vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó 
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không bằng một phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), 

nó không thể so sánh được. 

– Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển luân 

với bảy món báu và bốn như ý đức, do nhân duyên 

ấy cảm thọ lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh với Thiên lạc 

không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn 

lần, không thể so sánh được.  

Này các Tỷ-kheo, người có trí ấy, nếu sau một 

thời gian rất lâu dài, được sinh làm người, người ấy 

sẽ sinh ra trong một gia đình cao quí Sát-đế-lỵ đại 

gia, hay Bà-la-môn đại gia, hay Cư sĩ đại gia giàu có, 

tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong 

phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn nữa, 

vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối 

thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 

cộ, vòng hoa, hương liệu, giường, trú xứ và ánh sáng. 

Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý 

thiện hành. Sống với thân thiện hành, khẩu thiện 

hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị 

ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới. Ví như, này 

các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, chính trong canh 

bạc thứ nhất (đổ xúc sắc) được tiền bạc rất nhiều. 

Thật là quá nhỏ, này các Tỷ-kheo, là canh bạc ấy, 

nhờ canh bạc đầu tiên này người đánh bạc ấy được 

tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc 
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nhờ đó người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu 

thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, đây là địa vức hoàn toàn viên mãn 

của bậc có trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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7 Hình phạt ở địa ngục và 3 Thiên sứ - 

Kinh DIÊM VƯƠNG – Tăng I, 247 

 

DIÊM VƯƠNG – Tăng I, 247 

1-6 

1. Có ba Thiên sứ này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là 

ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, miệng 

nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, 

ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 

vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các Tỷ 

kheo, những người lính địa ngục, với hai cánh tay bắt 

người ấy dẫn đến Vua Yama (Diêm vương) và thưa: 

   - "Thưa Đại vương, người này không kính mẹ, 

không kính cha, không kính Sa-môn, không kính Bà-

la-môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia 

đình, Đại vương hãy hình phạt nó" 

Rồi vua Yama chất vấn người ấy, cật vấn, nạn vấn 

người ấy về Thiên sứ thứ nhất: 

   - "Này người kia, Ngươi có thấy vị Thiên sứ thứ 

nhất hiện ra giữa loài Người không?" 

Người ấy trả lời: 

   - "Con không thấy, thưa Ngài" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 
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   - "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài 

Người, một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi, hay 

90 tuổi, hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, 

lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, 

tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư rụng, sói đầu, 

da nhăn, đầu rung, tay chân da mồi, khô đét?" 

Người ấy nói như sau: 

   - "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy 

như sau: 

   - "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn 

tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị già, ta 

không vượt qua tuổi già. Vậy ta hãy làm điều lành, 

về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

   - "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa 

Ngài, con phóng dật" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

   - "Này Người kia, chính vì do phóng dật, Ngươi đã 

không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. 

Thật vậy, này Người kia, chúng ta sẽ làm cho Ngươi, 

đúng theo sự phóng dật của Ngươi. Ác nghiệp ấy của 

Ngươi, không phải mẹ làm, không phải cha làm, 

không phải anh làm, không phải chị làm, không phải 

bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống 
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làm, không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn 

làm, Bà la môn làm. Ác nghiệp ấy, chính do Ngươi 

làm và Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp 

ấy''. 

--------- 

2. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 

cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ nhất, 

liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên 

sứ thứ hai: 

- "Này Người kia, Ngươi có thấy vị Thiên sứ thứ 

hai hiện ra giữa loài Người không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa Ngài" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài 

Người, một người đàn bà hay đàn ông, bệnh hoạn, 

khổ não nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện 

của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác 

dìu nằm xuống?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy 

như sau: 
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- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn 

tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị bệnh, ta 

không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, 

về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 

con phóng dật" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này Người kia, chính vì do phóng dật, Ngươi đã 

không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. 

Thật vậy, này người kia … ngươi sẽ thọ lãnh quả dị 

thục của các nghiệp ấy." 

--------- 

3. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 

cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai, liền 

chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ 

thứ ba: 

- "Này Người kia, Người có thấy vị Thiên sứ thứ 

ba hiện ra giữa loài Người không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa Ngài" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này Người kia, Ngươi có bao giờ thấy giữa loài 

Người, một người đàn bà hay một người đàn ông, 
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chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay 

chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát 

rữa ra?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy 

như sau: 

- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn 

tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị chết, ta 

không vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành, về 

thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 

con phóng dật" 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã 

không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. 

Thật vậy, này người kia …ngươi sẽ thọ lãnh quả dị 

thục của các nghiệp ấy." 

---------- 

4. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 

cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba, rồi 

giữ im lặng. 
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- Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa 

ngục, bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm 

cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn 

tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay 

thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một 

bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn 

chân thứ hai, Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 

giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm 

giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. 

Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 

đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu 

trừ. 

- Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục 

bắt người ấy nằm xuống và lấy cái rìu chặt 

người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh … chưa 

được tiêu trừ. 

- Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục 

dựng ngược người ấy chân trên, đầu dưới và 

lấy dao sắc chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ 

lãnh … chưa được tiêu trừ. 

- Này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục, cột 

người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy 

tới, kéo người ấy chạy lui, trên đất được đốt 

cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người 

ấy ở đây thọ lãnh … chưa được tiêu trừ. 

- Rồi này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục 

đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một 
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sườn núi đầy than hồng, cháy đỏ, cháy thành 

ngọn, cháy đỏ rực, Người ấy ở đây thọ lãnh … 

chưa được tiêu trừ. 

- Rồi này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục 

nắm ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía 

dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng 

đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy 

đỏ rực, Người ấy ở đây, bị nấu với bọt nước sôi 

sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm 

xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở 

đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, 

thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 

thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 

người ấy được tiêu trừ. 

- Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa 

ngục quăng người ấy vào Đại địa ngục. Này 

các Tỷ-kheo, Đại địa ngục ấy: 

Có bốn góc, bốn cửa, 

Chia thành phần bằng nhau,  

Xung quanh có tường sắt,  

Mái sắt lợp lên trên.  

Nền địa ngục bằng sắt, 

Nung đỏ cháy, đỏ rực,  

Đứng thẳng luôn có mặt,  

Rộng một trăm do tuần.  

5. Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy 

nghĩ như sau: "Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải 
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thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong 

rằng ta được làm người, và Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu hạ 

Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể 

thông hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng". 

Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói, không phải Ta 

nghe từ một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào khác; 

những điều ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ 

được Ta thấy mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 

6. Dầu Thiên sứ báo động,  

   Thanh niên vẫn phóng dật, 

   Họ ưu buồn lâu dài, 

   Sanh làm người hạ liệt.  

 

   Ở đây, bậc Chân nhân,  

   Được Thiên sứ báo động,  

   Không bao giờ phóng dật  

   Trong diệu pháp bậc Thánh. 

 

   Thấy sợ trong chấp thủ, 

   Trong hiện hữu sanh tử, 

   Được giải thoát, không thủ, 

   Sanh tử được đoạn trừ,  

   Được yên ổn, không lạc, 

   Ngay hiện tại tịch tịnh.  

   Mọi oán hận, sợ hãi, 

   Các vị ấy vượt qua,  
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   Mọi đau đớn, khổ sầu  

   Thảy đều được siêu thoát.  
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8 Hình phạt ở địa ngục và 5 Thiên sứ - 

Kinh THIÊN SỨ – 130 Trung III, 425 

 

KINH THIÊN SỨ 

(Devaduta suttam) 

 – Bài kinh số 130 – Trung III, 425 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 

(Kỳ-đa-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô 

Độc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo".  

– "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo 

ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

– Ví như, này các Tỷ-kheo, có hai nhà có cửa; ở 

đây, một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy 

những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta với thiên nhãn thanh 

tịnh, siêu nhân, thấy các chúng hữu tình chết đi sanh 

lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác 

thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ, (và Ta nghĩ): "Các 
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bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu 

thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc 

Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh 

kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được 

sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời này. Hay các vị 

hữu tình này, do thành tựu thân thiện hành, khẩu 

thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc 

Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với 

chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, 

được sanh ra giữa loài Người.  

Còn các hữu tình, do thành tựu thân ác hành, 

khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, 

có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị 

ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi ngạ 

quỹ (pettivisaya). Hay các hữu tình này, do thành tựu 

thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các 

bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến, 

các hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 

vào các loại bàng sanh. Hay các hữu tình này, do 

thành tựu thân ác hành... (như trên)... Sau khi thân 

hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

Địa ngục". 

Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục, 

sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn 

người ấy đến trước vua Yama (và thưa): 
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"- Tâu Đại vương, người này không có từ tâm, 

không xứng là Sa-môn, không xứng là Bà-la-môn, 

không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình. Đại 

vương hãy trừng phạt nó! 

 Này các Tỷ-kheo, vua Yama, chất vấn người ấy, 

cật vấn, thẩm vấn người ấy về Thiên sứ thứ nhất: 

"Này người kia, Ngươi có thấy Thiên sứ thứ nhất 

đã hiện ra giữa loài Người không?" 

 Người ấy nói: "Thưa Ngài, không thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, Ngươi có thấy giữa loài 

Người có đứa con nít nhỏ, yếu ớt, nằm ngửa, 

nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay 

không?"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, có thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này người kia, tuy Ngươi là người có ý 

thức và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ: 

"Ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh; 

ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 

làm, vì tôi phóng dật".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 
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ấy: "Này người kia, nếu vì phóng dật nên 

Ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý; 

chắc chắn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người 

kia, tùy theo sự phóng dật ấy của Ngươi. Vì 

rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, không 

phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không 

phải do anh làm, không phải do chị làm, không 

phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà 

con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, 

Bà-la-môn làm, không phải do chư Thiên làm. 

Ác nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính 

Người phải cảm thọ quả báo việc làm ấy". 

 Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn và 

thẩm vấn người kia về Thiên sứ thứ nhất, vua 

Yama mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về Thiên 

sứ thứ hai: "Này người kia, Ngươi có thấy giữa 

loài Người, Thiên sứ thứ hai hiện ra không?"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

kia: "Này Người kia, Ngươi có thấy người đàn 

bà hay người đàn ông tám mươi tuổi, hay chín 

mươi tuổi, hay một trăm tuổi, già yếu, cong như 

nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run, 

bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mất, răng rụng, tóc 

sói, da nhăn, run rẩy, với tay chân bạc màu?"  
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 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, có thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý 

thức và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ: 

"Ta bị già chi phối, ta không thoát khỏi già; ta 

hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 

làm, vì tôi phóng dật, thưa Ngài".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên 

Ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý; 

chắc chắn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người 

kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì rằng 

đây là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do 

mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do 

anh làm, không phải do chị làm, không phải do 

bạn và thân hữu làm, không phải do bà con 

huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-

la-môn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 

nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi 

phải cảm thọ quả báo sự làm ấy". 

 Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm 

vấn người kia về Thiên sứ thứ hai, vua Yama mới 

chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về Thiên sứ thứ ba: 

"Này Người kia, Ngươi có thấy giữa loài Người, 
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Thiên sứ thứ ba hiện ra không?"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài không thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

kia: "Này Người kia, Người có thấy người đàn 

bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn, khổ não, 

bị bệnh trầm trọng rơi nằm vào trong nước tiểu 

và phân của mình, cần người khác nâng dậy, 

cần người khác dìu nằm xuống?"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, có thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với nó: 

"Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức 

và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ: "Ta 

bị bệnh chi phối, ta không thoát khỏi bệnh; ta 

hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý". "  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 

làm, vì tôi phóng dật, thưa Ngài".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên 

Ngươi không làm điều thiện, về thân, khẩu, ý; 

chắc chắn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người 

kia, tùy theo sự phóng dật của Ngươi. Vì rằng 

đây là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do 

mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do 

anh làm, không phải do chị làm, không phải do 
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bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con 

huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-

la-môn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 

nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi 

phải cảm thọ quả báo việc làm ấy". 

 Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn thẩm 

vấn người kia về Thiên giới thứ ba, vua Yama mới 

chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về Thiên sứ thứ tư: 

"Này người kia, Ngươi có thấy giữa loài Người 

Thiên sứ thứ tư hiện ra không?"  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

kia: "Này người kia, Ngươi có thấy giữa loài 

Người, các vua chúa sau khi bắt được tên trộm 

cướp có phạm tội, liền áp dụng nhiều hình phạt 

sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy... 

(như trên)... họ lấy gươm chặt đầu".  

 Người ấy nói: "Thưa Ngài, có thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý 

thức và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ: 

"Thật sự những ai làm các ác nghiệp, họ phải 

chịu những hình phạt sai khác, ngay trong hiện 

tại như vậy, huống nữa là về đời sau! Ta hãy 
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làm điều thiện về thân, khẩu, ý".  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 

làm, vì tôi phóng dật, thưa Ngài".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với nó: 

"Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi 

không làm điều thiện về thân, khẩu, ý; chắc 

chắn họ sẽ làm cho Ngươi, này người kia, tùy 

theo sự phóng dật của Ngươi. Vì rằng đây là 

một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ 

làm, không phải do cha làm, không phải do anh 

làm, không phải do chị làm, không phải do bạn 

bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết 

thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn 

làm, không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp 

ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi phải cảm 

thọ quả báo việc làm ấy". 

 Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm 

vấn người kia về Thiên giới thứ tư, vua Yama mới 

chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về Thiên sứ thứ năm: 

"Này Người kia, Ngươi có thấy giữa loài Người 

Thiên sư thứ năm hiện ra không?  

 "Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, Ngươi có thấy giữa loài 
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Người, người đàn bà hay người đàn ông chết 

đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng 

phồng lên, xanh xám lại, rữa nát ra?"  

 Người ấy nói: "Thưa Ngài, có thấy".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý 

thức và lớn tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ: 

"Ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết; 

ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý".  

 Người ấy đáp: "Thưa Ngài, tôi không có thể 

làm, vì tôi phóng dật, thưa Ngài".  

 Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người 

ấy: "Này Người kia, nếu vì phóng dật nên 

Ngươi không làm điều thiện, về thân, khẩu ý; 

chắc chắn chúng sẽ làm cho Ngươi, này Người 

kia, tùy theo phóng dật của Ngươi. Vì rằng đây 

là một ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ 

làm, không phải do cha làm, không phải do anh 

làm, không phải do chị làm, không phải do bạn 

bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết 

thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn 

làm, không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp 

ấy chính là Ngươi làm, chính Ngươi phải cảm 

thọ quả báo việc làm ấy". 

 Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, 
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thẩm vấn, người ấy về Thiên sứ thứ năm, vua 

Yama giữ im lặng. 

Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa 

ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc 

(Pancavidhabandhanam), họ lấy cọc sắt nung đỏ 

đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 

vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 

bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân 

thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực, 

Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống 

khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh 

chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa 

được tiêu trừ.  

Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục 

bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. 

Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống 

khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh 

chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 

tiêu trừ.  

Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng 

ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy 

búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ.. chưa 

tiêu trừ.  

Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục cột 
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người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới 

chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, 

cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được 

tiêu trừ.  

Rồi này các Tỷ-kheo các người giữ Địa ngục 

đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi 

đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ 

rực. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ.  

Rồi này các Tỷ-kheo các người giữ Địa ngục 

dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới 

và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung 

đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy 

ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu 

với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, 

khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người 

ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đơn, thống khổ, 

khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung 

cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu 

trừ.  

Rồi này các Tỷ-kheo, những người giữ Địa ngục 

quăng vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa 

ngục ấy có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng 

nhau, xung quanh có tường sắt mái sắt lợp lên trên. 

Nền Địa ngục bằng sắt nung đỏ, chảy đỏ rực, đứng 
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thẳng, luôn có mặt, rộng một trăm do tuần. 

Này các Tỷ-kheo, từ tường phía Đông của Đại 

địa ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi 

tạt đến tường phía Tây. Những ngọn lửa bừng cháy 

lên từ tường phía Tây được thổi tạt đến tường phía 

Đông. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía 

Bắc được thổi tạt đến tường phía Nam. Những ngọn 

lửa bừng cháy lên từ tường phía Nam được thổi tạt 

đến tường phía Bắc. Những ngọn lửa bừng cháy lên 

từ phía Dưới, được thổi tạt lên phía Trên. Những 

ngọn lửa bừng cháy lên từ phía Trên, được thổi tạt 

xuống phía Dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những 

cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người 

ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 

của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi 

cửa phía Đông của Đại địa ngục được mở ra. Người 

ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy 

chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong 

bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói 

xông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này 

các Tỷ-kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, 

cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây người ấy 

cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc 

liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 



 

107 ĐỊA NGỤC 

 

đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi 

cửa phía Tây được mở... (như trên)... cửa phía Bắc 

được mở... (như trên)... cửa phía Nam được mở. 

Người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi 

người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, 

da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương 

bị khói xông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như 

vậy. Này các Tỷ-kheo, dầu cho người ấy có cố gắng 

rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây 

người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống 

khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh 

chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa 

được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, có một thời rất 

lâu dài, khi cửa phía Đông được mở ra, người ấy liền 

chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ... (như trên)... sự 

trốn thoát của người ấy là như vậy. 

Người ấy đi ra khỏi cửa Địa ngục ấy. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục là 

Đại Phấn nị Địa ngục (Guthaniraya). Người ấy rơi 

vào Địa ngục này. Này các Tỷ-kheo, tại Phấn nị Địa 

ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt 

đứt da ngoài; sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt 

da trong; sau khi cắt dứt da trong, chúng cắt đứt thịt; 
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sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân; sau khi 

cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương; sau khi cắt đứt 

xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, người ấy 

cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc 

liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 

đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục 

Phấn nị ấy là Đại địa ngục Nhiệt khôi (Than hừng-

Kukkulaniraya). Người ấy rơi vào ở đấy. Ở đấy, 

người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống 

khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh 

chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 

tiêu trừ. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục 

Nhiệt khôi là Đại Châm thọ lâm (Sambalivanam) 

cao một do tuần, với những gai nhọn dài mười sáu 

ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ 

bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy người ấy cảm 

thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 

Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến 

khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Châm thọ lâm 

là Đại Kiếm diệp lâm (Rừng lá gươm-

Asipattavanta). Người ấy vào trong ấy. Ở đấy, các lá 
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cây, do gió lay động, cắt đứt tay của người ấy, cắt 

đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, cắt đứt mũi, 

cắt đứt tai mũi. Ở đây, người ấy cảm thọ những cảm 

giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 

không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của 

người ấy chưa được tiêu trừ. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Kiếm diệp lâm 

là Đại Khôi hà (Sông vôi-Kharodakanadi). Người 

ấy rơi vào trong ấy. Tại đấy người ấy bị trôi thuận 

theo dòng nước, người ấy bị trôi ngược lại dòng nước 

người ấy trôi thuận theo, ngược lại dòng nước. Tại 

đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, 

thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể 

mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp của người ấy 

chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, những người coi giữ Địa 

ngục, câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy 

trên đất và nói với người ấy: "Này Người kia, Ngươi 

muốn gì?" Người ấy nói: "Thưa các Ngài, tôi đói 

bụng". Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa 

ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét 

vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy 

đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị 

cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. 

Và kéo theo một ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy 
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rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy, người ấy cảm thọ 

những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 

Nhưng người ấy không có thể mạng chung, cho đến 

khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa 

ngục nói với người ấy: "Này Người kia, Ngươi muốn 

gì?" Người ấy nói: "Thưa các Ngài, tôi khát nước". 

Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục lấy 

cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy ra, và đổ vào 

miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy 

thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi ngươi ấy bị cháy, 

miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và 

kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ (nước đồng sôi ấy) chảy 

ra ngoài từ phía dưới. Người ấy ở đấy cảm thọ những 

cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người 

ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp 

của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa 

ngục lại quăng người ấy vào Đại địa ngục. 

Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama 

suy nghĩ như sau: "Những ai làm ác nghiệp ở đời, 

phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. 

Mong rằng ta được làm người, và Như lai, bậc A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, và ta có 
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thể hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho 

ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết 

giảng". 

Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói không phải 

Ta nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; 

nhưng điều Ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ 

được Ta thấy mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện 

thệ nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau: 

Dầu Thiên sứ báo động, 

Thanh niên vẫn phóng dật, 

Họ ưu buồn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt. 

 

Ở đây bậc Chân nhân, 

Được Thiên sứ báo động, 

Không bao giờ phóng dật, 

Trong diệu pháp bậc Thánh. 

 

Thấy sợ trong chấp thủ, 

Trong hiện hữu sanh tử. 

Được giải thoát chấp thủ, 

Sanh tử được đoạn trừ, 

Được yên ổn an lạc, 



 

112 ĐỊA NGỤC 

 

Ngay hiện tại tịch tịnh, 

Mọi oán hận sợ hãi, 

Các vị ấy vượt qua; 

Mọi đau đớn sầu khổ, 

Họ đều được siêu thoát. 
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9 Khi Ta đã tuyên bố một chiều - Kinh 

LỜI CẢM HỨNG – Tăng III, 197 

 

LỜI CẢM HỨNG –Tăng III, 197 

 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 

Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn 

của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka.  

Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống 

chỗ đã được sửa soạn dưới một gốc cây; còn các Tỷ-

kheo ấy đi vào Dandakappaka để tìm chỗ ở.  

Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông Tỷ-

kheo, đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 

rửa tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, 

đứng trên bờ đắp một y để phơi tay chân cho khô. 

2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 

đến, thưa với Tôn giả Ananda:  

- Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả 

Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau: 

"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 

ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được" hay 

có phải nhờ một Thiên nhân?  

- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. 
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Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 

một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tỷ-kheo, 

con đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 

rửa tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, 

đứng trên bờ đắp một tấm y để phơi tay chân cho 

khô. Rồi bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đi đến con, sau 

khi đến thưa với con: "Có phải Thế Tôn tập trung tất 

cả tâm, thưa Tôn giả Ànanda, để tuyên bố về 

Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, 

phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể 

cứu hộ được" hay có phải nhờ một Thiên nhân? " 

Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời Tỷ-kheo 

ấy: "Thưa Hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên 

bố". 

-Này Ànanda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất 

gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là Tỷ-kheo trưởng 

lão ngu si, không thông minh. Làm sao khi ta đã 

tuyên bố một chiều, ở đây lại có thể có trường hợp 

thứ hai được? Ta không thấy về một người nào khác, 

này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, Ta đã tuyên 

bố như vậy, trừ với Devadatta! 

Cho đến khi nào, này Ànanda, Ta thấy một pháp 

trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, 

thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: 
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"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 

ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được".  

Cho đến khi nào, này Ànanda, Ta không thấy một 

pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

Devadatta, cho nên Ta đã tuyên bố về Devadatta như 

sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào 

địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được".  

Ví như, này Ànanda, một hố phân cao hơn đầu 

người, đầy cả phân, và một người rơi vào hố phân 

cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi 

ích, muốn hạnh phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các 

khổ ách, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. 

Người này đi vòng quanh hố phân và không thấy cho 

đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy 

chỗ ấy và kéo lên.  

Cũng vậy, này Ànanda, cho đến khi nào, Ta thấy một 

pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta 

như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh 

vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ 

được".  

Nếu thầy muốn nghe, này Ànanda, Như Lai sẽ 

phân tích về căn trí của con người. 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, 

bạch Thiện Thệ, để Thế Tôn phân tích các căn trí của 
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con người, sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 

trì. 

Vậy này Ànanda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 

nói:  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  

3. - Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của một người khác: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp 

thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, 

nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt. Và pháp 

thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy". Như vậy người 

này sẽ không bị thối đọa trong tương lai.  

Ví như, này Ànanda, các hột giống chưa bị bể vụn, 

chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 

còn giữ được sức sống bám sâu trong cánh đồng, 

được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này 

Ànanda, Thầy có thể biết những hột giống này sẽ 

được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh 

không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của một người khác: "Trong người này, 

có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp 

thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu. 

Nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt. Và 

thiện pháp sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy". Như vậy 

người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai.  

 Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được tâm của loài Người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được các căn trí của người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

4. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của một người khác: "Trong người này, có những 

pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 

gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người ấy: "Trong người này, các pháp bất thiện 

đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng 

còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp 

bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy". Như 

vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương lai.  

Ví như, này Ànanda, các hột giống chưa bị bể vụn, 

chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 
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còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh 

đồng, được gieo trên mảnh đất đầy sỏi đá. Này 

Ànanda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ 

không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được 

lớn mạnh không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 

thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 

thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, 

nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt 

và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện 

ấy. Như vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương 

lai".  

Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình, đã 

biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình biết được các căn 

trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với 

tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương 

lai. 

5. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác: "Trong người này, có những pháp 

thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời gian, 

cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
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ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ 

như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với 

những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi 

thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục".  

Ví như, này Ànanda, các hột giống bị bể vụn, bị hư 

thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu 

trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa 

soạn. Này Ananda, Thầy có thể rõ biết những hột 

giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, 

được lớn mạnh không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác: "Trong người này, có những 

pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 

gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 

người ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến 

nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành 

tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, 

sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục".  

Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 
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với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác 

đồng loại với ba người này hay không?  

- Có thể được, này Ànanda. 

Thế Tôn nói như sau:  

6. - Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp thiện 

đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện khởi; và 

cội gốc thiện chưa bị cắt đứt và nhưng đi đến hoàn 

toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 

đi đến thối đọa trong tương lai".  

- Ví như, này Ànanda, các cục than cháy đỏ, rực 

cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đất sỏi. Này 

Ànanda, Thầy có biết không, đống than này không 

có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, vào buổi chiều, mặt trời 

đang lặn, Thầy có thể biết được chăng, này 

Ànanda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng 

tối đã xuất hiện"?  
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, khi đêm đã qua một phần, 

trong thời gian ăn cơm, Thầy có biết chăng, này 

Ànanda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng 

tối đã xuất hiện"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy, biết rằng: "Trong người này, 

các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đã 

hiện khởi. Và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến 

hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người 

này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai".  

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người, với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

7. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 
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thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi; cội gốc 

bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị 

nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không 

phải bị thối đọa trong tương lai".  

- Ví như, này Ànanda, đống than cháy đỏ, rực cháy, 

cháy lửa ngọn, quăng trên một đống cỏ khô, hay 

trên đống củi khô. Này Ànanda, Thầy có biết 

chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng 

trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, đêm đã gần mãn, mặt trời 

đang mọc; này Ànanda, Thầy có biết chăng bóng 

tối sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, trong một thời gian sau, vào 

giữa trưa, vào giờ ăn cơm, Thầy có biết chăng, 

này Ànanda, bóng tối đã biến mất, ánh sáng sẽ 

hiện ra"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, 

Ta rõ biết tâm của người ấy: "Trong người này, pháp 

bất thiện đã biến mất, các pháp thiện được hiện khởi; 
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cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn 

toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 

không phải bị thối đọa trong tương lai".  

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

8. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 

pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi 

ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 

trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 

tại, sẽ được nhập Niết-bàn".  

Ví như, này Ànanda, những cục than nguội lạnh, đã 

dập tắt, bị quăng trên đống cỏ hay trên đống củi khô. 

Này Ànanda, Thầy có biết chăng, đống than này 

không thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 
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Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 

pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi 

ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 

trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 

tại, sẽ được nhập Niết-bàn".  

 Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được tâm của loài Người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

đã biết được các căn trí của người. 

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

Ở đây, này Ànanda, ba hạng người trước, một trong 

ba người ấy không phải bị thối đọa, một phải bị thối 

đọa, một bị rơi vào đọa xứ, địa ngục.  

Ở đây, này Ànanda, trong ba hạng người sau, một 

trong ba hạng người này không phải bị thối đọa, một 

phải bị thối đọa, một được nhập Niết-bàn. 
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10 Kinh ĐỊA NGỤC – Tăng I, 686 

 

ĐỊA NGỤC – Tăng I, 686 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Với bốn pháp 

gì?  

- Sát sanh,  

- Lấy của không cho,  

- Tà hạnh trong các dục,  

- Nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Sát sanh và trộm cắp, 

Cái được gọi nói láo, 

Và đi đến vợ người, 

Bậc trí không tán thán. 
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11 Kinh ĐỊA NGỤC – Tăng II, 640 

 

ĐỊA NGỤC – Tăng II, 640 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 

sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào 

là năm? 

- Sát sanh, 

- Lấy của không cho, 

- Tà hạnh trong các dục,  

- Nói dối, 

- Đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 

sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 

sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế 

nào là năm? 

- Từ bỏ sát sanh,  

- Từ bỏ lấy của không cho,  

- Từ bỏ tà hạnh trong các dục, 

- Từ bỏ nói dối,  

- Từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 

sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.  
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12 Nhân đồng, quả khác, tuỳ theo phước 

- Kinh HẠT MUỐI – Tăng I, 451 

 

HẠT MUỐI – Tăng I, 451 

 

1. - Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm 

nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ 

như vậy, như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-

kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có 

cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn chánh đoạn 

diệt.  

Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người này làm 

nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, 

người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy". 

Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 

Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn 

chánh đoạn diệt.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 

nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 

ngục.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 

nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 

cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 

nhiều. 
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2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 

oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 

ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 

ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì 

là nhiều?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 

tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được 

tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời 

vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 

đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), 

nói gì là nhiều. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 

muối vào trong một chén nước nhỏ. Các Thầy nghĩ 

như thế nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ấy có 
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vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải 

không?  

- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước 

trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở 

thành mặn, không uống được. 

- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 

muối vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, 

này các Tỷ-kheo, sông Hằng ấy có vì nắm muối này 

trở thành mặn và không uống được, phải không?  

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả 

khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm 

muối này trở thành mặn và không uống được. 

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có người làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì 

là nhiều. 

4. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo có người thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 
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oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 

ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 

ngục.  

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì 

là nhiều?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 

tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 

tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 

lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa 

đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một 

trăm đồng tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 

người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù 

tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm 

đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng 

tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm 

đồng tiền?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 

sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các Tỷ-
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kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 

đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa 

đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị 

tù tội vì một trăm đồng tiền?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền 

của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các 

Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không 

bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một 

trăm đồng tiền.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người 

ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 

cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

6. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 

oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 

ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 

ngục.  
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Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 

tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 

tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 

lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

7. Ví dụ một người đồ tể hay người giết dê, này các 

Tỷ-kheo, đối với một số người đánh cắp dê, có thể 

giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 

muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp dê, 

không có thể giết, không có thể trói, không có thể 

tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn.  

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tể hay người 

giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, 

có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như 

ý người ấy muốn?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 

sở hữu, ít tài sản. Kẻ đồ tể hay người giết dê, đối 

với kẻ đánh cắp dê như vậy có thể giết, hay trói, 

hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý 

người ấy muốn. 
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Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tể hay người 

giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê, không có thể giết, 

không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay 

không có thể làm như ý người ấy muốn?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có sở 

hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần 

của nhà vua. Người đồ tể hay người giết dê, đối 

với kẻ đánh cắp dê như vậy không có thể giết, 

không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, 

hay không có thể làm như ý người ấy muốn. 

Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu 

xin như sau: "Thưa ngài, hãy cho con lại con dê 

hay giá tiền con dê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các 

Tỷ-kheo, đối với một số người, có làm nghiệp ác nhỏ 

mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm 

thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 

thấy được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 

vào địa ngục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có người thân 

không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 

tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
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chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 

làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy vào địa ngục.  

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 

đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 

nhiều?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 

tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 

tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 

lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 

chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 

Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm 

nghiệp ác như thế nào, như thế nào người ấy sẽ cảm 

thọ (quả) như vậy, như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này 

các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, 

không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn chánh 

đoạn diệt.  

Và này các Tỷ-kheo, có ai nói như sau: "Người này 

làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, 

người ấy sẽ cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy". 

Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
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Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 

chánh đoạn diệt. 
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13 Phần lớn nữ nhân sanh vào địa ngục - 

Kinh ANURUDDHA 1 – Tăng I, 513 

 

ANURUDDHA 1 – Tăng I, 513 

 

1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn:  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 

nhân, con thấy phần lớn các nữ nhân, sau khi thân 

hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch 

Thế Tôn, các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục?  

2. - Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, 

sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba?  

Ở đây, này Anuruddha: 

 Nữ nhân vào buổi sáng, sống ở trong nhà, tâm 

bị ám ảnh bởi cấu uế của xan lẫn;  

 Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 

bởi cấu uế của tật đố. 
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 Vào buổi chiều, sống ở trong nhà, tâm bị ám 

ảnh bởi cấu uế của dục tham.  

Do đầy đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, 

sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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14 Thế giới thuần nhất khổ - Kinh VỚI 

CHI TIẾT – Tăng II, 259 

 

VỚI CHI TIẾT – Tăng II, 259 

1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là 

bốn? 

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen;  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng quả trắng;  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen 

trắng,  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 

trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa 

đến đoạn diệt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 

đen? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm 

ý hành có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm 

khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, 

sanh ra ở thế giới có tổn hại.  
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- Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các 

cảm xúc có tổn hại được cảm xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 

tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, 

thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong 

địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 

đen quả đen.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 

trắng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành không có tổn hại, làm khẩu hành không 

có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, 

do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý 

hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không 

có tổn hại.  

- Do người ấy sanh ra ở thế giới có không tổn 

hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm 

xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 

không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ 

không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư 

Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.  
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng 

quả đen trắng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành có tổn hại và không có tổn hại, làm khẩu 

hành có tổn hại và không có tổn hại, làm ý hành 

có tổn hại và không có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và 

không có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại 

và không có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại 

và không có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn 

hại và không có tổn hại.  

- Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và 

không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và 

không tổn hại được cảm xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 

tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những 

cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, 

pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và 

chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 

quả đen trắng.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 

không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa 

đến đoạn diệt? 
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- Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở 

nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; 
phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng 

quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn 

tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các 

Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen 

không trắng quả không đen không trắng, 

nghiệp đưa đến đoạn diệt.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng.  
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15 Triệu phú không con đang bị nung nấu 

trong địa ngục - Kinh Không Có Con 

– Tương I, 204  

 

Không Có Con – Tương I, 204 

1) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến 

Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 

một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala 

đang ngồi một bên: 

- Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa 

như thế này?. 

2) Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở 

Sàvatthi bị mệnh chung. Và con đến để xem tài sản 

của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch 

Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiền vàng, không nói 

đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của 

vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua 

ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 

may thành ba tấm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư 

nát, có gắn tán che bằng lá. 

3) Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa 

Đại vương. Thưa Đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy 

thuở xưa, đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-
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chi Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: "Hãy bố thí 

cho vị Sa-môn". Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng 

dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng: 

"Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đồ 

ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống 

người con độc nhất của người anh, vì tài sản của 

người ấy. 

4) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có 

bố thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là 

Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được 

sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư 

hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú bảy lần 

ở Sàvatthi này. 

5) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau 

khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: "Tốt hơn, các 

người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này". 

Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng 

về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy 

hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị 

ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của 

vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức 

không được tốt đẹp. 

6) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy 

đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, 

vì tài sản của người ấy. Do kết quả hành động của vị 



 

145 ĐỊA NGỤC 

 

ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều 

trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư 

hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 

vào công khố của vua.  

- Thưa Đại vương, đối với người triệu phú gia chủ 

này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới 

chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 

người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa 

ngục Mahàroruva. 

7) - Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ 

đã sanh vào địa ngục Mahàroruva? 

8) - Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia 

chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva. 

9) Lúa, tài sản, vàng bạc,  

Hay mọi vật sở hữu,  

Nô tỳ và lao công,  

Các mạng sống tùy thuộc,  

Vị ấy phải ra đi,  

Không đem theo được ai,  

Tất cả phải bỏ lại,  

Khi ra đi một mình. 

  

10) Chỉ có các hành động,  

Về thân, miệng và ý.  
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Mới thật thuộc vị ấy,  

Mang theo khi ra đi,  

Nghiệp ấy theo vị ấy,  

Như bóng không rời hình. 

  

11) Do vậy hãy làm lành,  

Tích lũy cho đời sau,  

Công đức cho đời sau,  

Làm hậu cứ cho người.  
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16 Địa ngục và bàng sanh - Người có 

hành động che đậy, tà kiến, ác giới - 

Kinh PHẨM NGƯỜI NGU – Tăng I, 

114 

 

PHẨM NGƯỜI NGU – Tăng I, 114 

----------------------- 

7. Với người có hành động che đậy, này các Tỷ-

kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: địa ngục 

hay bàng sanh.  

Với người không có hành động che đậy, này các Tỷ-

kheo, một trong hai sanh thú được chờ đợi: chư 

Thiên hay loài Người. 

------------------------ 

8. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, một trong 

hai sanh thú được chờ đợi: địa ngục hay loại bàng 

sanh. 

Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, một 

trong hai sanh thú được chờ đợi: chư Thiên hay loài 

Người. 

Người theo ác giới, này các Tỷ-kheo, có hai chấp 

nhận: địa ngục hay loài bàng sanh.  

Người đầy đủ thiện giới, này các Tỷ-kheo, có hai 

chấp nhận: chư Thiên hay loài Người. 
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17 Địa ngục và thiên giới - 40 nghiệp - 

Kinh MƯỜI PHÁP – Tăng IV, 634 

 

MƯỜI PHÁP – Tăng IV, 634 

1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục  

2. Thế nào là mười? 

1. Sát sanh. 

2. Lấy của không cho. 

3. Tà hạnh trong các dục. 

4. Nói láo. 

5. Nói hai lưỡi. 

6. Nói lời thô ác. 

7. Nói lời phù phiếm. 

8. Tham ái. 

9. Sân tâm. 

10. Tà kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là mười? 
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1. Từ bỏ sát sanh. 

2. Từ bỏ lấy của không cho. 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

4. Từ bỏ nói láo. 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi. 

6. Từ bỏ nói lời thô ác. 

7. Từ bỏ nói lời phù phiếm. 

8. Không tham. 

9. Không sân. 

10. Tâm chánh kiến. 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

 

HAI MƯƠI PHÁP – Tăng IV,635 

1. Thành tựu hai mươi pháp, như vậy tương xứng bị 

rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là hai mươi? 

- Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác 

sát sanh;  

- Tự mình lấy của không cho, khuyến khích 

người khác lấy của không cho;  



 

150 ĐỊA NGỤC 

 

- Tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích 

người khác tà hạnh trong các dục;  

- Tự mình nói láo và khuyến khích người khác 

nói láo;  

- Tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người 

khác nói hai lưỡi;  

- Tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người 

khác nói lời thô ác;  

- Tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích 

người khác nói lời phù phiếm;  

- Tự mình tham và khuyến khích người khác 

tham;  

- Tự mình có sân tâm và khuyến khích người 

khác có sân tâm;  

- Tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác 

có tà kiến. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là hai mươi? 

- Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người 

khác từ bỏ sát sanh;  
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- Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến 

khích người khác từ bỏ lấy của không cho;  

- Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyến 

khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục;  

- Tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người 

khác từ bỏ nói láo;  

- Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích 

người khã từ bỏ nói hai lưỡi;  

- Tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích 

người khác từ bỏ nói lời thô ác;  

- Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến 

khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm;  

- Tự mình không tham và khuyến khích người 

khác không tham;  

- Tự mình không có sân tâm và khuyến khích 

người khác không có sân tâm;  

- Tự mình có chánh kiến và khuyến khích người 

khác có chánh kiến. 

Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

 

BA MƯƠI PHÁP – Tăng IV,636 
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1. Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là ba mươi? 

1. Tự mình sát sanh. 

2. Khuyến khích người khác sát sanh. 

3. Và tùy thuận sát sanh. 

4. Tự mình lấy của không cho. 

5. Khuyến khích người khác lấy của không cho. 

6. Và tùy thuận lấy của không cho. 

7. Tự mình tà hạnh trong các dục. 

8. Khuyến khích người khác tà hạnh trong các 

dục. 

9. Và tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

10. Tự mình nói láo. 

11. Khuyến khích người khác nói láo. 

12. Và tùy thuận nói láo. 

13. Tự mình nói hai lưỡi. 

14. Khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 

15. Và tùy thuận nói hai lưỡi. 

16. Tự mình nói lời thô ác. 

17. Khuyến khích người khác nói lời thô ác. 

18. Và tùy thuận nói lời thô ác. 

19. Tự mình nói lời phù phiếm. 

20. Khuyến khích người khác nói lời phù phiếm. 

21. Và tùy thuận nói lời phù phiếm. 
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22. Tự mình có tham. 

23. Khuyến khích người khác có tham. 

24. Và tùy thuận có tham. 

25. Tự mình có sân tâm. 

26. Khuyến khích người khác có sân tâm. 

27. Và tùy thuận sân tâm. 

28. Tự mình có tà kiến. 

29. Khuyến khích người khác có tà kiến. 

30. Và tùy thuận tà kiến. 

Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-

kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là ba mươi? 

1. Tự mình từ bỏ sát sanh. 

2. Khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh. 

3. Và không tùy thuận sát sanh. 

4. Tự mình từ bỏ lấy của không cho. 

5. Khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không 

cho. 

6. Và không tùy thuận lấy của không cho. 

7. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

8. Khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong 

các dục. 
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9. Và không tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

10. Tự mình từ bỏ nói láo. 

11. Khuyến khích người khác từ bỏ nói láo. 

12. Và không tùy thuận nói láo. 

13. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi. 

14. Khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi. 

15. Và không tùy thuận nói hai lưỡi. 

16. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác. 

17. Khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. 

18. Và không tùy thuận nói lời thô ác. 

19. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm. 

20. Khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù 

phiếm. 

21. Và không tùy thuận nói lời phù phiếm. 

22. Tự mình từ bỏ tham. 

23. Khuyến khích người khác từ bỏ tham. 

24. Và không tùy thuận tham. 

25. Tự mình từ bỏ sân tâm. 

26. Khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm. 

27. Và không tùy thuận sân tâm. 

28. Tự mình có chánh kiến. 

29. Khuyến khích người khác có chánh kiến. 

30. Và tùy thuận chánh kiến. 

Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 
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BỐN MƯƠI PHÁP – Tăng IV,639 

1. Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là bốn mươi? 

1. Tự mình sát sanh. 

2. Khuyến khích người khác sát sanh. 

3. Tùy thuận sát sanh. 

4. Và tán thán sát sanh. 

5. Tự mình lấy của không cho. 

6. Khuyến khích người khác lấy của không cho. 

7. Tùy thuận lấy của không cho. 

8. Và tán thán lấy của không cho. 

9. Tự mình tà hạnh trong các dục. 

10. Khuyến khích người khác tà hạnh trong các 

dục. 

11. Tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

12. Và tán thán tà hạnh trong các dục. 

13. Tự mình nói láo. 

14. Khuyến khích người khác nói láo. 

15. Tùy thuận nói láo. 

16. Và tán thán nói láo. 

17. Tự mình nói hai lưỡi. 

18. Khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 
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19. Tùy thuận nói hai lưỡi. 

20. Và tán thán nói hai lưỡi. 

21. Tự mình nói lời thô ác. 

22. Khuyến khích người khác nói lời thô ác. 

23. Tùy thuận nói lời thô ác. 

24. Và tán thán nói lời thô ác. 

25. Tự mình nói lời phù phiếm. 

26. Khuyến khích người khác nói lời phù phiếm. 

27. Tùy thuận nói lời phù phiếm. 

28. Và tán thán nói lời phù phiếm. 

29. Tự mình có tham. 

30. Khuyến khích người khác có tham. 

31. Tùy thuận có tham. 

32. Và tán thán có tham. 

33. Tự mình có sân tâm. 

34. Khuyến khích người khác có sân tâm. 

35. Tùy thuận sân tâm. 

36. Và tán thán sân tâm. 

37. Tự mình có tà kiến. 

38. Khuyến khích người khác có tà kiến. 

39. Tùy thuận có tà kiến. 

40. Và tán thán có tà kiến. 

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 
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3. Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương 

xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là bốn mươi? 

1. Không tự mình từ bỏ sát sanh. 

2. Không khuyến khích người khác sát sanh. 

3. Không tùy thuận sát sanh. 

4. Và không tán thán sát sanh. 

5. Tự mình từ bỏ lấy của không cho. 

6. Không khuyến khích người khác lấy của không 

cho. 

7. Không tùy thuận lấy của không cho. 

8. Và không tán thán lấy của không cho. 

9. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

10. Không khuyến khích người khác tà hạnh trong 

các dục. 

11. Không tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

12. Và không tán thán tà hạnh trong các dục. 

13. Tự mình từ bỏ nói láo. 

14. Không khuyến khích người khác nói láo. 

15. Không tùy thuận nói láo. 

16. Và không tán thán nói láo. 

17. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi. 

18. Không khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 

19. Không tùy thuận nói hai lưỡi. 

20. Và không tán thán nói hai lưỡi. 
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21. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác. 

22. Không khuyến khích người khác nói lời thô ác. 

23. Không tùy thuận nói lời thô ác. 

24. Và không tán thán nói lời thô ác. 

25. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm. 

26. Không khuyến khích người khác nói lời phù 

phiếm. 

27. Không tùy thuận nói lời phù phiếm. 

28. Và không tán thán nói lời phù phiếm. 

29. Tự mình từ bỏ tham. 

30. Không khuyến khích người khác tham. 

31. Không tùy thuận tham. 

32. Và không tán thán tham. 

33. Tự mình từ bỏ sân tâm. 

34. Không khuyến khích người khác sân tâm. 

35. Không tùy thuận sân tâm. 

36. Và không tán thán sân tâm. 

37. Tự mình có chánh kiến. 

38. Khuyến khích người khác có chánh kiến. 

39. Tùy thuận có chánh kiến. 

40. Và tán thán có chánh kiến. 

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

 

TỔN HẠI – Tăng IV,641 
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- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, đem 

theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại... đem 

theo mình một tự ngã không bị tổn hại... không bị 

hủy hoại...  

Thành tựu với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  

Thành tựu với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  

Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, 

đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy hoại... 

không đem theo mình một tự ngã bị tổn hại, bị hủy 

hoại. 

 

SAU KHI CHẾT 1 – Tăng IV,642 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây 

có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này...  

Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  

Với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  
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Với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây có 

người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi 

dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người, sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này... 

 

SAU KHI CHẾT 2 – Tăng IV,642 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, người 

ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải 

được biết...  

Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  

Với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo...  

Với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu cần 

phải được biết... người hiền trí cần phải được biết. 

Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 

người hiền trí cần phải được biết... 
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18 Địa ngục và thiên giới - Kinh CON 

ĐƯỜNG ĐẾN ĐỊA NGỤC – Tăng II, 

588 

 

CON ĐƯỜNG ĐẾN ĐỊA NGỤC – Tăng II, 588 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Sát sanh,  

- Lấy của không cho,  

- Tà hạnh trong các dục,  

- Nói láo,  

- Đắm say trong rượu men, rượu nấy. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị quăng vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là năm? 

- Từ bỏ sát sanh,  

- Từ bỏ lấy của không cho,  
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- Từ bỏ tà hạnh trong các dục,  

- Từ bỏ nói láo,  

- Từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên Thiên giới. 
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19 Địa ngục và thiên giới - Kinh CÁC 

SỨC MẠNH – Tăng I, 102 

 

CÁC SỨC MẠNH – Tăng I, 102 

------------------ 

6. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:  

Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 

đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục?  

 Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, 

này Bà-la-môn, như vậy ở đây, một số các 

chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 

phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!  

Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 

đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này?  

 Do nhân pháp hành và bình đẳng hành, này 

Bà-la-môn, như vậy ở đây, một số các chúng 

sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 

cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này. 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi 

diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 

lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 

gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem 

đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 

thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama 

dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con nay 

xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng 

Tỷ-kheo Tăng! Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 

đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 

ngưỡng!  

----------------- 

7. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 

thăm, sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào 

đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn:  

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 

đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục?  

 Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. 

Như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 

hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục!  
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- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở 

đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này?  

 Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. 

Như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân 

hoại mạng chung, sanh vào cõi Thiện, cõi Trời, 

cõi đời này.  

- Thưa Tôn giả Gotama, lời nói vắn tắt không giảng 

rộng của Tôn giả Gotama, con không được hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả 

Gotama thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt không giảng 

rộng của Tôn giả Gotama.  

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

nói.  

Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn:  

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thế Tôn nói như sau:  

- Ở đây, này Bà-la-môn, có người thân làm ác, thân 

không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói 

thiện, ý nghĩ ác, ý nghĩ không thiện. Như vậy, này 

Bà-la-môn, do làm và do không làm là như vậy, ở 

đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.  
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Lại ở đây, này Bà-la-môn, có một số chúng sanh thân 

làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng 

không nói ác, ý nghĩ thiện, ý nghĩ không ác. Như vậy, 

này Bà-la-môn, do làm và do không làm là như vậy, 

ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng 

chung, được sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này.  

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama … từ nay cho 

đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!  

-------------------------- 
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20 Địa ngục và thiên giới - Kinh CÓ HẠI 

– Tăng II, 269 

 

CÓ HẠI – Tăng II, 269 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, 

như vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp có tổn hại,  

- Với khẩu nghiệp có tổn hại,  

- Với ý nghiệp có tổn hại,  

- Với kiến có tổn hại.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp không có tổn hại,  

- Với khẩu nghiệp không có tổn hại,  

- Với ý nghiệp không có tổn hại,  

- Với kiến không có tổn hại.  
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. 
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21 Địa ngục Địa ngục và thiên giới - Kinh 

KHUYẾT ĐIỂM VÀ VIÊN MÃN – 

Tăng I, 487 

 

KHUYẾT ĐIỂM VÀ VIÊN MÃN – Tăng I, 487 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. 

Thế nào là ba?  

 Khiếm khuyết về giới,  

 Khiếm khuyết về tâm,  

 Khiếm khuyết về tri kiến. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, lấy 

của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 

hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về giới.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về 

tâm?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tham lam, với 

tâm sân hận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm 

khuyết về tâm. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri 

kiến?  
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có 

tri kiến điên đảo: "Không có bố thí, không có lễ 

hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục 

trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, 

không có đời sau, không có mẹ, không có cha, 

không có các loại hóa sanh, ở đời không có các 

hàng Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh 

hạnh, đã tự mình với thắng trí, giác ngộ đời này, 

đời sau và truyền dạy lại". Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là khiếm khuyết về tri kiến. 

4. Này các Tỷ-kheo, 

- Do nhân khiếm khuyết về giới, các loài hữu tình, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

- Do nhân khiếm khuyết về tâm, các loài hữu tình, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

- Do nhân khiếm khuyết về tri kiến, các loài hữu 

tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi 

dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

 Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba khiếm 

khuyết. 

5. Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là 

ba?  

 Viên mãn về giới,  
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 Viên mãn về tâm,  

 Viên mãn về tri kiến.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về giới?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 

dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 

độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là viên mãn về giới.  

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tâm?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham 

lam, không có tâm sân hận. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là viên mãn về tâm. 

7. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tri 

kiến?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, 

không có tri kiến điên đảo: "Có bố thí, có lễ hy 

sinh, có cúng tế, có quả dị thục trong các nghiệp 

thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có 

các loại hóa sanh, ở đời có các hàng Sa-môn, Bà-

la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với 

thắng trí, giác ngộ đời này, đời sau và truyền dạy 

lại". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về tri 

kiến. 

8. Này các Tỷ-kheo, 
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- Do nhân viên mãn về giới, các loại hữu tình, sau 

khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi 

Trời, cõi đời này.  

- Do nhân viên mãn về tâm, các loại hữu tình, sau 

khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi 

Trời, cõi đời này.  

- Do nhân viên mãn về tri kiến, các loại hữu tình, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, 

cõi Trời, cõi đời này.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba viên mãn. 

 

CHÍNH XÁC – Tăng I, 490 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. 

Thế nào là ba?  

- Khiếm khuyết về giới,  

- Khiếm khuyết về tâm,  

- Khiếm khuyết về tri kiến. 

… (...giống như kinh 115, 1-4 ). 

2. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một hột xức xắc chính 

xác, Nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt 

ấy, được nằm khéo đặt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo:  
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- Do nhân khiếm khuyết về giới, các loại hữu tình, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. 

- Do nhân khiếm khuyết về tâm, này các Tỷ-kheo, 

các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

- Do nhân khiếm khuyết về tri kiến, này các Tỷ-

kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba khiếm 

khuyết. 

3. Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là 

ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về 

tri kiến…( giống như kinh 115, 5-8 ) 

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hột xúc xắc chính 

xác, nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt 

ấy, được nằm khéo đặt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo,  

- Do nhân viên mãn về giới, các loại hữu tình, sau 

khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi 

Trời, cõi đời này.  

- Do nhân viên mãn về tâm, này các Tỷ-kheo, các 

loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 

lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này.  
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- Do nhân viên mãn về tri kiến, này các Tỷ-kheo, 

các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 

sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba viên mãn. 
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22 Địa ngục và thiên giới - Kinh KHÔNG 

TÁN THÁN TƯƠNG XỨNG – Tăng 

II, 736 

 

KHÔNG TÁN THÁN TƯƠNG XỨNG – Tăng II, 

736 

1. - Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán 

người không đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 

người đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin 

(làm rõ ràng) vào những chỗ không đáng được 

tịnh tín;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng 

tin vào những chỗ đáng được tịnh tín;  

- Làm rơi rớt các vật tín thí. 

Do thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 



 

176 ĐỊA NGỤC 

 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời.  

4. Thế nào là năm? 

- Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 

được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào 

những chỗ không đáng được tịnh tín;  

- Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những 

chỗ đáng được tịnh tín;  

- Không làm rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 
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23 Địa ngục và thiên giới - Kinh NĂM 

PHÁP 1 – Tăng II, 754 

 

NĂM PHÁP 1 – Tăng II, 754 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị 

Tỳ-kheo như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Sát sanh;  

- Lấy của không cho;  

- Sống không Phạm hạnh;  

- Nói láo;  

- Đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.  

4. Thế nào là năm? 

- Từ bỏ sát sanh;  

- Từ bỏ lấy của không cho;  

- Từ bỏ không Phạm hạnh;  
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- Từ bỏ nói láo;  

- Từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 

vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 

 

NĂM PHÁP 2 – Tăng II, 755 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-

kheo ni...vị chánh học nữ...vị nam Sa-di...vị nữ sa-di, 

vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi 

vào địa ngục. Thế nào là năm? 

Tỷ-kheo (2 - 4) (như trên...#343, với những thay đổi 

cần thiết"). 

 

NĂM PHÁP 3 – Tăng II, 755 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị tà 

mạng ngoại đạo ly hệ...đệ tử trọc đầu...bện tóc...các 

du sĩ...các đệ tử của Magandika...kẻ theo phái cầm 

chỉa ba...người theo phái không phản đối...người 

theo phái Gotama...người theo thiện pháp, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục.  
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2. Thế nào là năm? 

- Sát sanh,  

- Lấy của không cho,  

- Không có Phạm hạnh,  

- Nói láo,  

- Đắm say rượu men, rượu nấu. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người 

theo thiện pháp như vậy tương xứng bị rơi vào địa 

ngục.  
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24 Địa ngục và thiên giới - Kinh SÁT 

SANH – Tăng I, 546 

 

SÁT SANH – Tăng I, 546 

 

 Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba? 

- Tự mình sát sanh,  

- Khích lệ người khác sát sanh,  

- Tùy hỷ sự sát sanh.  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

 Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? 

- Tự mình từ bỏ sát sanh,  

- Khích lệ người khác từ bỏ sát sanh,  

- Tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh.  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, được sanh thiên giới. 

 

LẤY CỦA KHÔNG CHO – Tăng I, 547 
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(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là lấy của không 

cho) ... 

 

 TÀ HẠNH TRONG DỤC VỌNG – Tăng I, 547 

 

(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là tà hạnh trong 

dục vọng) ... 

156-162 ... 

... (Giống như kinh trên, chỉ khác tuần tự các pháp 

sau này: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời 

phù phiếm, tham, san, tà kiến ) ... 
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25 Địa ngục và thiên giới - Kinh TÁN 

THÁN – Tăng I, 713 

 

TÁN THÁN – Tăng I, 713 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

- Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người 

không xứng đáng được tán thán;  

- Không suy tư, không thẩm sát, không tán thán 

người xứng đáng được tán thán;  

- Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin 

tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng  

- Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy 

không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin 

tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

- Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người 

không xứng đáng được tán thán;  
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- Có suy tư, có thẩm sát, tán thán người xứng 

đáng được tán thán;  

- Có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy không tin 

tưởng đối với những chỗ không xứng đáng 

được tin tưởng;  

- Có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng 

đối với những chỗ đáng tin tưởng. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

PHẪN NỘ – Tăng I, 714 

(Như kinh trên, (83), chỉ khác về bốn pháp: Tôn 

trọng phẫn nộ, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng 

gièm pha, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng lợi 

dưỡng, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng cung 

kính, không tôn trọng diệu pháp). 
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26 Địa ngục và thiên giới - Kinh TÁN 

THÁN – Tăng II, 534 

 

TÁN THÁN – Tăng II, 534 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 

người đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào 

những chỗ không đáng được tịnh tín;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng 

tin vào những chỗ đáng được tịnh tín;  

- Bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo-ni như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời.  

Thế nào là năm? 
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- Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 

được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào 

những chỗ không đáng được tịnh tín;  

- Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những 

chỗ đáng được tịnh tín;  

- Không bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-

ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 



 

186 ĐỊA NGỤC 

 

27 Địa ngục và thiên giới - Kinh TỐI 

TĂM – Tăng I, 714 

 

TỐI TĂM – Tăng I, 714 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

- Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối;  

- Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng;  

- Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối;  

- Sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong bóng tối, hướng đến bóng tối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong 

một gia đình hạ tiện, gia đình một người đổ phân, 

hay gia đình một người thợ săn, đan rổ, hay gia 

đình người đan tre, làm bẫy sập, hay gia đình 

người đống xe, hay gia đình người quét rác, hay 

trong một gia đình một người nghèo đói, ăn uống 

thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được 

đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, 

còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay 

bại chân, hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, 

không có được đồ ăn, đồ uống, đò mặc, xe cộ, 
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vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở hay 

đèn.  

- Người ấy sống với thân làm ác, sống với miệng 

nói ác, sống với ý nghĩ ác. Sau khi sống với thân 

làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác, khi thân 

hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong bóng tối hướng đến ánh sáng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong 

một gia đình hạ liệt ... chỗ nằm, chỗ ở hay đèn.  

- Người ấy sống với thân làm lành, sống với miệng 

nói lành, sống với ý nghĩ lành. Sau khi sống với 

thân làm lành, với miệng nói lành, với ý nghĩ lành, 

khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, 

cõi trời, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là hạng người sống trong bóng tối hướng đến ánh 

sáng. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống 

trong ánh sáng hướng đến bóng tối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được sanh 

trong một gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-

lỵ giàu có, hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, 
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hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào có tài 

sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có 

nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. 

Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu 

da tuyệt đẹp, xin xắn. Người ấy lại nhận được đồ 

ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, 

phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc.  

- Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 

Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi 

thân hoại mạng chúng, sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 

hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng 

tối. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống trong 

ánh sáng hướng đến ánh sáng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra trong 

gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-lỵ giàu có, 

hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, hay trong 

gia đình gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, 

có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài 

sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và 

người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da 

tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ 

ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, 

phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc.  
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- Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ 

lành. Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ 

lành, người ấy khi thân hoại mạng chung được 

sanh lê cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Này các Tỷ-

kheo, như vậy là người sống trong ánh sáng 

hướng đến ánh sáng. 
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28 Địa ngục và thiên giới - Kinh VỚI CHI 

TIẾT – Tăng II, 259 

 

VỚI CHI TIẾT – Tăng II, 259 

1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là 

bốn? 

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen;  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng quả trắng;  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen 

trắng,  

 Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 

trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa 

đến đoạn diệt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 

đen? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm 

ý hành có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm 

khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, 

sanh ra ở thế giới có tổn hại.  
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- Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các 

cảm xúc có tổn hại được cảm xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 

tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, 

thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong 

địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 

đen quả đen.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả 

trắng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành không có tổn hại, làm khẩu hành không 

có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, 

do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý 

hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không 

có tổn hại.  

- Do người ấy sanh ra ở thế giới có không tổn 

hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm 

xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 

không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ 

không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư 

Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.  
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng 

quả đen trắng? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

hành có tổn hại và không có tổn hại, làm khẩu 

hành có tổn hại và không có tổn hại, làm ý hành 

có tổn hại và không có tổn hại.  

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và 

không có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại 

và không có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại 

và không có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn 

hại và không có tổn hại.  

- Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và 

không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và 

không tổn hại được cảm xúc.  

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 

tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những 

cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, 

pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và 

chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 

quả đen trắng.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 

không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa 

đến đoạn diệt? 
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- Tại đấy, này các Tỷ-kheo, phàm có tâm tư sở 

nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; 
phàm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trắng 

quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn 

tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này; này các 

Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen 

không trắng quả không đen không trắng, 

nghiệp đưa đến đoạn diệt.  

Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta 

chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng.  
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29 Địa ngục và thiên giới - Kinh XAN 

LẪN – Tăng II, 534 

 

XAN LẪN – Tăng II, 534 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Xan tham về chỗ ở,  

- Xan tham về sự giúp đở các gia đình,  

- Xan tham về các vật dụng được cúng dường,  

- Xan tham tán thán,  

- Xan tham về pháp. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời.  

4. Thế nào là năm? 

- Không xan tham về chỗ ở,  

- Không xan tham về sự giúp đỗ các gia đình,  

- Không xan tham về các vật dụng được cúng 

dường,  
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- Không xan tham về tán thán,  

- Không xan tham về pháp. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. 
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30 Địa ngục và thiên giới - Kinh XAN 

THAM 1 – Tăng II, 738 

 

XAN THAM 1 – Tăng II, 738 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 

người đáng được tán thán;  

- Xan tham trú xứ, tham đắm trú xứ;  

- Xan tham gia đình, tham đắm gia đình;  

- Làm cho rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo trú tại chỗ như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời.  

4. Thế nào là năm? 

- Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 

không đáng được tán thán;  
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- Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 

được tán thán;  

- Không xan tham trú xứ, không tham đắm trú 

xứ;  

- Không xan tham gia đình, không tham đắm gia 

đình;  

- Không làm cho rơi rớt các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 

 

XAN THAM 2 – Tăng II, 739 

(Như kinh trước #237, bỏ "tham đắm trú xứ", bỏ 

"tham đắm gia đình", thay thế "làm cho rơi rớt vật 

thí" bằng "xan tham lợi dưỡng". Phần sau có những 

thay đổi cần thiết.) 

 

XAN THAM 3 – Tăng II, 739 

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 
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- Xan tham chỗ ở,  

- Xan tham gia đình,  

- Xan tham lợi dưỡng,  

- Xan tham tán thán,  

- Làm cho các vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời.  

4. Thế nào là năm? 

- Không xan tham chỗ ở,  

- Không xan tham gia đình,  

- Không xan tham lợi dưỡng,  

- Không xan tham tán thán,  

- Không làm cho vật tín thí rơi rớt. 

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo trú tại chỗ 

như vậy tương xứng sanh lên cõi trời. 

 

XAN THAM 4 – Tăng II, 739 
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(Hoàn toàn giống như kinh #239, chỉ khác pháp thứ 

năm là "xan tham pháp", thế cho "làm cho vật tín thí 

rơi rớt".) 
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31 Địa ngục và thiên giới - Kinh ĂN 

TRỘM – Tăng I, 712 

 

ĂN TRỘM – Tăng I, 712 

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? 

- Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các 

dục, nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

bốn? 

- Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 

hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo. 

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

NÓI LÁO – Tăng I, 713 
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(Như kinh trên, (81), chỉ khác bốn pháp là: nói láo, 

nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.) 
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32 Địa ngục và thiên giới - Kinh ĐÁNG 

QUỞ TRÁCH – Tăng II, 268 

 

ĐÁNG QUỞ TRÁCH – Tăng II, 268 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, 

như vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp có tội,  

- Với ngữ nghiệp có tội,  

- Với ý nghiệp có tội,  

- Với kiến có tội.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp không có tội,  

- Với ngữ nghiệp không có tội,  

- Với ý nghiệp không có tội,  

- Với kiến không có tội.  
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. 

 

CÓ HẠI – Tăng II, 269 

1.- Này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp này, 

như vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp có tổn hại,  

- Với khẩu nghiệp có tổn hại,  

- Với ý nghiệp có tổn hại,  

- Với kiến có tổn hại.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

với bốn? 

- Với thân nghiệp không có tổn hại,  

- Với khẩu nghiệp không có tổn hại,  

- Với ý nghiệp không có tổn hại,  

- Với kiến không có tổn hại.  
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy xứng đáng được sanh lên cõi Trời. 
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33 Địa ngục và thiên giới - Kinh ĐỊA 

NGỤC 1 – Tăng III, 245 

 

ĐỊA NGỤC 1 –Tăng III, 245 

 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là sáu? 

- Sát sanh,  

- Lấy của không cho,  

- Tà hạnh trong các dục,  

- Nói láo,  

- Ác dục  

- Và tà kiến. 

Thành tựu sáu pháp này, như vậy tương xứng bị rơi 

vào địa ngục. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời.  

4. Thế nào là sáu? 

- Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 

tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo,  

- Không ác dục  
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- Và chánh tri kiến. 

Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương 

xứng được sanh lên cõi Trời.  

 

  ĐỊA NGỤC  2 –Tăng III, 246 

 

1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là sáu? 

- Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù 

phiếm,  

- Tham dục, ăn nói táo bạo, trắng trợn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời.  

4. Thế nào là sáu? 

- Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 

thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm,  

- Không tham dục và không nói lời táo bạo, trắng 

trợn. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
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34 Địa ngục và thiên giới - Kinh ĐỊA 

NGỤC THIÊN GIỚI – Tăng IV, 606 

 

ĐỊA NGỤC THIÊN GIỚI – Tăng IV,606 

1. Thành tựu mười pháp, tương xứng như vậy, như 

vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là mười?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, hung 

bạo, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 

không từ bi đối với tất cả loài hữu tình sinh vật.  

Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của 

người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, 

không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài vật ấy.  

Người sống ấy tà hạnh trong các dục, tà hạnh với các 

hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh 

em che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có 

pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 

bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 

vòng hoa (đám cưới).  

Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng 

tôi, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ 

hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm 

chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những 
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gì ông biết"; dầu không biết, người ấy nói: "Tôi biết"; 

dầu biết, người ấy nói: "Tôi không biết"; hay dầu 

không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy"; hay dầu thấy, 

người ấy nói: "Tôi không thấy". Như vậy lời nói của 

người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì 

mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân 

vì một vài quyền lợi gì.  

Người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 

này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người 

này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 

này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 

ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ 

ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú 

chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ.  

Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô 

bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức 

giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, 

người ấy nói những lời như vậy.  

Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, 

nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, 

nói những lời phi pháp, nói những lời phi Luật, nói 

những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên 

lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ 

thống, không có lợi ích.  
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Người ấy có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ 

rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở 

thành của mình! ".  

Người ấy có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như 

sau: "Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay 

bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong 

chúng không còn tồn tại! ".  

Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: "Không 

có bố thí, không có cúng dường, không có thiện chí, 

các hành vi thiện ác không có kết quả dị thục, không 

có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không 

có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không 

có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 

chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 

cho đời này và cho đời sau". 

Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy tương 

xứng rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng, được sanh lên cõi Trời. Thế nào 

là mười?  

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận sát 

sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm; biết tàm 
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quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 

cả chúng sanh và các loài hữu tình và sinh vật. 

Người ấy đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 

không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại 

thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, 

người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 

Người ấy đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà 

hạnh trong các dục, không hành tà hạnh với các hạng 

nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che 

chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 

chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 

cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng 

hoa (đám cưới).  

Người ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến chỗ tập 

hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 

hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, 

khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này ông kia, 

hãy nói những gì ông biết". Nếu biết, người ấy nói: 

"Tôi biết". Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không 

biết"; hay nếu không thấy, người ấy nói: "Tôi không 

thấy"; nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy 

lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, 

hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì 

người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì.  



 

212 ĐỊA NGỤC 

 

Người ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 

nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 

sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ 

kia, không đi nói với những người này, để sanh chia 

rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa 

hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, 

thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp.  

Người ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc 

ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 

cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý 

nhiều người, người ấy nói những lời như vậy.  

Người ấy đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, 

nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 

những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 

nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích.  

Ở đây có người không tham ái, không tham lam tài 

vật kẻ khác, không nghĩ rằng: "Ôi! Mong rằng mọi 

tài vật của người khác trở thành của mình! ".  

Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 

ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 

hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 

không nhiễm loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân".  
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Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ 

rằng: "Có bố thí, có cúng thí, có tế tự, các hành vi 

thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, 

có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các 

Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh 

thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho 

đời này và cho đời sau". 

"Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 
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35 Địa ngục và thiên giới - Mắng nhiếc 

bậc có chánh kiến - Kinh 

DHAMMIKA – Tăng III, 143 

 

DHAMMIKA –Tăng III, 143 

 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 

núi Gijihakùta (Linh Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 

trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 

trưởng ấy.  

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ-

kheo, mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 

khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận, liền bỏ 

đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ.  

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 

"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 

vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 

lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 

gì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 

có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 

trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 



 

215 ĐỊA NGỤC 

 

nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 

biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 

những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 

xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 

khác."  

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 

Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 

Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 

từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi." 

2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 

trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 

các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 

làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ-

kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 

lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 

các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 

"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật 

dụng cần thiết, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 

dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 

đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 

gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 

bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy 

nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng nhiếc các 

khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 
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họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy 

bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não 

hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 

chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 

khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 

giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 

Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 

tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 

xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 

các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 

làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 

ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não 

hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 

đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 

chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 

cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 

nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 

bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ-

kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ". Rồi 

các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 

Dhammika này mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm 

biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 

lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
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chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 

toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng".  

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 

Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 

"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 

toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 

sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 

trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 

nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 

Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 

(Vương Xá), dần dần đi đến núi Gijihakùta (Linh 

Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 

Dhammika đang ngồi xuống một bên:  

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến?  

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 

trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 

sanh trưởng!  

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 

này, đối với ông có hề hấn gì! Dầu họ có mời ông từ 

bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 

ấy, ông đã đi đến gần Ta!  

5. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 

nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 

bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không 
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thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 

hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay về hướng Nam, bay về hướng Trên, bay về 

hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 

luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 

lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 

họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 

từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, vua 

Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 

cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý.  

Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 

mọc lan rộng đến năm do tuần.  

Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 

cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 

ngọt như mật ong.  

Này Bà-la-môn Dhammika, vua với các cung nữ 

hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 

quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 

trấn và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 

Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 

chim hưởng thụ một cành.  
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Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 

các trái của cây bàng chúa Suppatittha, và không có 

ai hại nhau vì trái cây.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 

ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 

chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây 

bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 

diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 

người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 

thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 

bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 

Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 

"Rồi này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 

Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 

Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 

Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, Thiên chủ Sakka 

thực hiện thần thông, khiến cho mưa to gió lớn khởi 

lên, làm cây bàng chúa Suppatittha ngã xuống và bật 

gốc rễ.  

Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 

chúa Suppatittha khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy 

mặt, khóc lóc, đứng một bên.  
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Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 

đến vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 

đến, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 

như sau:  

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ông lại khổ đau, sầu 

muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên?  

"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên, và 

làm cho chỗ trú xứ của con bị ngã xuống và bật gốc 

rễ lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 

pháp, nhưng cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm trú xứ 

của Ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên?  

"- Làm thế nào, thưa Tôn giả, một cây... được gìn giữ 

như một cây pháp?  

"- Ở đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 

lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi. 

Những người cần lá đến lấy lá đi. Những người cần 

bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 

trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 

Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy, là 

một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

"- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 

khi cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm chỗ trú xứ của 

con ngã xuống và bật gốc rễ lên!  
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"- Này vị Thiên kia, nếu ông gìn giữ cây pháp, thời 

trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng 

trú xứ của con trở lại như xưa." 

Rồi Thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho 

mưa to gió lớn đến dựng đứng lại cây bàng chúa và 

chữa lành những rễ cây 

Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 

giữ Sa-môn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 

trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 

trưởng không?  

- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 

Sa-môn pháp?  

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 

Sa-môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng 

nhiếc mình, không có tức giận người đã tức giận 

mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 

Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 

gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 

những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 

khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 

trưởng. 
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7. - Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có một 

ngoại đạo sư tên là Sunettto (Diệu Nhãn) đã viễn ly 

các dục.  

Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 

hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Sunetto thuyết pháp 

về cộng trú tại Phạm thiên giới cho các người đệ tử. 

Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 

cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 

hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 

bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

Còn những ai, này Bà-la-môn Dhammika, nghe 

ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 

Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này.  

Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 

sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 

Aranemi... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 

ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 

là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn Dhammika? Đối 

với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối 

với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị 

ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như 

vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không?  
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

8. - Thật vậy, này Bà-la-môn Dhammika, đối với sáu 

ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với 

chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai 

với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh 

khởi ra nhiều vô phước. Còn ai, đối với vị đầy đủ 

chánh kiến, với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở 

trách, như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa. 

Vì cớ sao? Ta tuyên bố rằng, này Bà-la-môn 

Dhammika, sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như 

vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng 

Phạm hạnh.  

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cần phải học 

tập như sau:  

"Chúng tôi sẽ không có tâm uế nhiễm đối với vị 

đồng Phạm hạnh". Này Bà-la-môn Dhammika, các 

ông cần phải học tập như vậy. 

 

Các vị Bà-la-môn,  

Như Sư Sunetto,  

Sư Mugapakkha,  

Và Aranemi,  

Sư Kuddalaka,  

Và Hatthipàla,  

Sư Jotipàla,  

Và Sư Govinda,  
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Là quốc sư thứ bảy.  

Sáu Sư bạn vị này,  

Là những vị danh tiếng,  

Quá khứ không hại ai,  

Thoát hôi hám, từ bi,  

Giải thoát dục kiết sử,  

Thoát ly tham ái dục,  

Đạt được Phạm thiên giới.  

Và các hàng đệ tử,  

Con số lên hàng trăm,  

Thoát hôi hám, từ bi,  

Giải thoát dục kiết sử,  

Thoát ly tham ái dục,  

Đạt được Phạm thiên giới.  

- Ẩn sĩ ngoại đạo ấy,  

Ly tham, tâm Thiền định,  

Nếu với tâm uế nhiễm,  

Có ai mắng nhiếc họ,  

Người như vậy tạo ra,  

Rất nhiều sự vô phước.  

- Đối một đệ tử Phật,  

Tỷ-kheo có chánh kiến,  

Nếu với tâm uế nhiễm,  

Có ai mắng vị ấy,  

Người như vậy tạo ra, 

Nhiều vô Phước hơn nữa.  

Chớ phật lòng bậc thiện,  
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Hãy từ bỏ kiến xứ,  

Tối thượng trong Thánh chúng,  

Vị ấy được gọi vậy.  

Ai chưa ly các dục,  

Năm căn còn mềm dịu,  

Tín, niệm và tinh tấn,  

Với chỉ và với quán,  

Nếu phật ý vị ấy,  

Trước hết tự hại mình,  

Sau khi tự hại mình,  

Lại hại đến người khác,  

Ai tự bảo vệ mình,  

Bề ngoài cũng bảo vệ,  

Do vậy, bảo vệ mình,  

Bậc trí không tổn hại. 
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36 Địa ngục và thiên giới - Nguyên nhân 

sanh địa ngục hay thiên giới - Kinh 

SAU KHI CHẾT – Tăng IV, 631 

 

SAU KHI CHẾT – Tăng IV, 631 

1. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 

vị Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:  

- Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh 

sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục?  

- Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, này 

Bà-la-môn, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau 

khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục. 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở 

đây có hạng chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 

chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 

này?  
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- Do nhân pháp hành và bình đẳng hành, này Bà-la-

môn, như vậy ở đây, một số chúng sanh sau khi thân 

hoại mạng chung, được sanh lên Thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này. 

- Lời tuyên bố vắn tắt này của Sa-môn Gotama, con 

không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu 

Tôn giả Gotama, như vậy thuyết pháp cho con, để 

con có thể như vậy hiểu được ý nghĩa một cách rộng 

rãi lời nói vắn tắt này của Sa-môn Gotama. 

- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 

Vị Bà-la-môn ấy vâng đáp Tôn giả Gotama. Tôn giả 

Gotama nói như sau:  

2. Này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình đẳng 

hành về thân có ba; phi pháp hành, bất bình đẳng 

hành về lời có bốn; phi pháp hành, bất bình đẳng 

hành về ý có ba. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi 

pháp hành, bất bình đẳng hành về thân có ba? ... 

(Xem kinh trước 206, 2). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình 

đẳng hành về thân có ba. Như thế nào, này Bà-la-
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môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về lời có 

bốn? ... (Xem kinh trước 206, 3). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình 

đẳng hành về lời có bốn. Và như thế nào, này Bà-la-

môn, phi pháp hành, bất bình đẳng hành về lời có 

ba? ... (Xem kinh trước 206, 4). 

Như vậy, này Bà-la-môn, phi pháp hành, bất bình 

đẳng hành về ý có ba.  

Như vậy, do nhân phi hành pháp, bất bình đẳng hành, 

này Bà-la-môn như vậy ở đây có các loài chúng sanh, 

sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác 

thú, đọa xứ, địa ngục. 

3. Này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về 

thân có ba; pháp hành, bình đẳng hành về lời có bốn; 

pháp hành, bình đẳng hành về ý có ba. Như thế nào, 

này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành về thân 

có ba? ... (như kinh trước 206, 8)... 

Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành 

về thân có ba. Và này Bà-la-môn, như thế nào pháp 

hành, bình đẳng hành về lời có bốn? ... (Xem kinh 

trước 206, 9). 
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Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành 

về lời có bốn. Và này Bà-la-môn, như thế nào pháp 

hành, bình đẳng hành về ý có ba? ... (Xem kinh trước 

206, 10). 

Như vậy, này Bà-la-môn, pháp hành, bình đẳng hành 

về ý có ba.  

Như vậy, này Bà-la-môn, do nhân pháp hành, bình 

đẳng, như vậy, một số chúng sanh sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! ... Mong 

Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 

đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!  
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37 Địa ngục và thiên giới - Thân khẩu ý - 

Kinh KIẾN – Tăng II, 251 

 

KIẾN – Tăng II, 251 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

bốn? 

- Với thân làm ác,  

- Với lời nói ác,  

- Với ý nghĩ ác,  

- Với tà kiến. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

bốn? 

- Với thân làm thiện,  

- Với lời nói thiện,  

- Với ý nghĩ thiện,  

- Với chánh tri kiến. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
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38 Địa ngục và thiên giới - Tín tàm quý 

tấn tuệ - Kinh TƯƠNG XỨNG – Tăng 

II, 308 

 

TƯƠNG XỨNG – Tăng II, 308 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế 

nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Không có lòng tin,  

- Không có lòng hổ thẹn,  

- Không có lòng sợ hãi,  

- Biếng nhác,  

- Có ác tuệ.  

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo tương xứng như vậy, được sanh vào cõi Trời. 

Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 
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- Có lòng tin,  

- Có lòng hổ thẹn,  

- Có lòng sợ hãi,  

- Tinh cần tinh tấn,  

- Có trí tuệ.  

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

tương xứng như vậy được sanh vào cõi Trời. 
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39 Địa ngục và thiên giới - Kinh CHẤP 

NHẬN 1 – Tăng II, 298 

 

CHẤP NHẬN 1 – Tăng II, 298 

1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với 

bốn pháp?  

- Tự mình sát sanh,  

- Khích lệ người khác sát sanh,  

- Chấp nhận sát sanh  

- Và tán thán sát sanh.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

với bốn pháp?  

- Tự mình từ bỏ sát sanh,  

- Khích lệ người khác từ bỏ sát sanh,  

- Chấp nhận từ bỏ sát sanh  

- Và tán thán từ bỏ sát sanh.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
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CHẤP NHẬN 2 – Tăng II, 299 

(Như trên, pháp ở đây là "lấy của không cho và từ bỏ 

lấy của không cho").  

CHẤP NHẬN 3 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tà hạnh trong các dục và từ 

bỏ tà hạnh trong các dục"). 

CHẤP NHẬN 4 –  

(Như trên, pháp ở đây là "nói láo và từ bỏ nói láo").  

  CHẤP NHẬN 5 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi và từ 

bỏ nói hai lưỡi").  

CHẤP NHẬN 6 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ác và 

từ bỏ nói lời thô ác").  

CHẤP NHẬN 7 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời phù phiếm 

và từ bỏ nói lời phù phiếm").  
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CHẤP NHẬN 8 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình tham dục và tự 

mình không tham dục").  

CHẤP NHẬN 9 –  

(Như trên, pháp ở đây là "tự mình có tâm sân hận và 

tự mình không có tâm sân hận").  

 

  CHẤP NHẬN 10 – Tăng II, 300 

1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với 

bốn pháp?  

- Tự mình có tà kiến,  

- Khích lệ người khác có tà kiến,  

- Chấp nhận tà kiến  

- Và tán thán tà kiến.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

với bốn pháp?  
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- Tự mình có chánh kiến,  

- Khích lệ người khác có chánh kiến,  

- Chấp nhận chánh kiến  

- Và tán thán chánh tri kiến.  

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 

tương xứng được sanh lên cõi Trời. 
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40 Địa ngục và thiên giới - Kinh GANH 

TỊ – Tăng II, 536 

 

GANH TỊ – Tăng II, 536 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 

người đáng được tán thán;  

- Ganh tị;  

- Xan tham;  

- Bác bỏ các vật dụng tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi 

Trời. 

4. Thế nào là năm? 
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- Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 

được tán thán;  

- Không có ganh tị;  

- Không có xan tham;  

- Không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

  

TRI KIẾN – Tăng II, 537 

1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là năm? 

- Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Không suy xét, không thẩm sát, không tán thán 

người đáng được tán thán;  

- Có tà kiến;  

- Có tà tư duy;  

- Bác bỏ các vật tín thí. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo-ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi 

Trời.  

Thế nào là năm? 

- Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người 

không đáng được tán thán;  

- Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng 

được tán thán;  

- Có chánh tri kiến;  

- Có chánh tư duy;  

- Không bác bỏ các vật tín thí. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo-ni như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

LỜI NÓI – Tăng II, 538 

...(Giống như kinh số #118) ở trên, chỉ có khác trong 

kinh này: tà tinh tấn, tà niệm thế cho tà tri kiến, tà tư 

duy và chánh tinh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 

kiến, chánh tư duy của kinh trước). 
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 TINH TẤN – Tăng II, 538 

...(Giống như kinh số #118) ở trên, chỉ có khác trong 

kinh này: tà tinh tấn, tà niệm thế cho tà tri kiến, tà tư 

duy và chánh tinh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 

kiến, chánh tư duy của kinh trước). 
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41 Địa ngục và thiên giới - Kinh KHÔNG 

BIẾT ƠN – Tăng II, 252 

 

KHÔNG BIẾT ƠN – Tăng II, 252 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

bốn? 

- Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với 

ý nghĩ ác,  

- Với không biết ơn, không biết trả ơn.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

bốn? 

- Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói 

thiện, với ý nghĩ thiện,  

- Biết ơn, biết trả ơn.  

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.  
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  SÁT SANH – Tăng II, 252 

(Như kinh 213, chỉ khác là bốn pháp khác: Sát sanh, 

lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo; từ 

bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 

trong các dục, từ bỏ nói láo).  

 

  CON ĐƯỜNG 1 – Tăng II, 253 

(Như kinh trên 213, các pháp được đề cập đến là tà 

kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, và chánh kiến, 

chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp) 

 

  CON ĐƯỜNG 2 – Tăng II, 253 

(Như kinh trên 213, các pháp được đề cập đến là tà 

mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và chánh mạng, 

chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) 

 

  CÁCH THỨC NÓI 1 – Tăng II, 253 

(Các pháp được đề cập là không thấy nói thấy, 

không nghe nói nghe, không cảm giác nói có cảm 
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giác, không tri thức nói có tri thức; không thấy nói 

không thấy, không nghe nói không nghe, không cảm 

giác nói không có cảm giác, không tri thức nói không 

có tri thức)  

 

  CÁCH THỨC NÓI 2 – Tăng II, 253 

(Các pháp được đề cập là thấy nói không thấy, nghe 

nói không nghe, cảm giác nói không cảm giác, tri 

thức nói không tri thức; thấy nói có thấy, nghe nói 

có nghe, cảm giác nói có cảm giác, tri thức nói có tri 

thức)  

 

  KHÔNG XẤU HỔ – Tăng II, 254 

1.- Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là 

bốn? 

- Thành tựu với không có lòng tin,  

- Với ác giới,  

- Với không xấu hổ,  

- Và không sợ hãi. 
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Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là 

bốn? 

- Thành tựu với lòng tin,  

- Với có giới,  

- Với xấu hổ,  

- Với sợ hãi. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như 

vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 

 

  VỚI LIỆT TUỆ – Tăng II, 254 

(Như kinh trên, các pháp được đề cập như sau: không 

có lòng tin, ác giới, biếng nhác, liệt tuệ; có lòng tin, 

có giới, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ).  
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42 Địa ngục và thiên giới - Kinh KHÔNG 

THIỆN – Tăng I, 537 

 

KHÔNG THIỆN – Tăng I, 537 

 

 Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?  

- Với thân không làm thiện,  

- Với lời nói không thiện,  

- Với ý nghĩ không thiện,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

 Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba?  

- Với thân làm thiện,  

- Với lời nói thiện,  

- Với ý nghĩ thiện,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, được sanh lên cõi trời.  

 

CÓ PHẠM TỘI – Tăng I, 538 
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 Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thế nào là ba?  

- Với thân làm có tội,  

- Với lời nói có tội,  

- Với ý nghĩ có tội,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

 Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba?  

- Với thân làm không có tội,  

- Với lời nói không có tội,  

- Với ý nghĩ không có tội,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 

như vậy, sanh lên cõi Trời. 

  

KHÔNG THĂNG BẰNG – Tăng I, 538 

(Như kinh trên, chỉ khác là không thăng bằng và 

thăng bằng)  

  

BẤT TỊNH – Tăng I, 538 

(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh và tịnh)  
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MẤT GỐC 1 – Tăng I, 538 

 Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, 

không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 

mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có 

phạm tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều 

vô phước. Thế nào là ba?  

- Với thân không làm thiện,  

- Với lời nói không thiện,  

- Với ý nghĩ không thiện,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si, 

không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 

mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm 

tội, bị người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước.  

 Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 

sĩ thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình 

xử sự như kẻ mất gốc, không bị thương tích, 

không có phạm tội, không bị người trí quở trách, 

làm nhiều điều phước lành. Thế nào là ba?  

- Với thân làm thiện,  

- Với lời nói thiện,  

- Với ý nghĩ thiện,  

Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ 

thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự 

như kẻ mất gốc, không bị thương tích, không có 
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phạm tội, không bị người trí quở trách, làm nhiều 

điều phước lành.  

 

MẤT GỐC 2 – Tăng I, 540 

(Như kinh trên, chỉ khác là có phạm tội, không phạm 

tội) … 

 

 MẤT GỐC 3 – Tăng I, 540 

(Như kinh trên, chỉ khác là có thăng bằng, không 

thăng bằng) … 

 

  MẤT GỐC 4 – Tăng I, 540 

(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh, và tịnh) … 

 

 KÍNH LỄ – Tăng I, 540 

 

 Này các Tỷ-kheo, có ba loại kính lễ này. Thế nào 

là ba?  

- Với thân,  

- Với lời nói,  

- Với ý,  

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba loại kính lễ. 
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251 ĐỊA NGỤC 

 

43 Địa ngục và thiên giới - Địa ngục 6 xúc 

xứ, Thiên giới 6 xúc xứ - Kinh Thâu 

Nhiếp – Tương IV, 215 

 

Thâu Nhiếp – Tương IV, 215 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này 

các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông 

đã nắm được cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh. 

3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là 

sáu xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, 

thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy 

sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ; thấy sắc 

không khả ý, không phải sắc khả ý.  

Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 

Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 

ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, 

không phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả 

hỷ, không phải pháp khả hỷ; nhận thức pháp không 

khả ý, không phải pháp khả ý. 
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Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm 

được cơ hội để sống Phạm hạnh. 

4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi 

là sáu xúc xứ Thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy 

sắc gì, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không lạc; 

thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ; thấy 

sắc khả ý, không phải sắc không khả ý.  

Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 

Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 

ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không 

phải không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không 

phải không khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải 

pháp không khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm 

được cơ hội để sống Phạm hạnh. 
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44 Địa ngục 6 xúc xứ, Thiên giới 6 xúc xứ 

- Kinh Thâu Nhiếp – Tương IV, 215 

 

Thâu Nhiếp – Tương IV, 215 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này 

các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông 

đã nắm được cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh. 

3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là 

sáu xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, 

thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy 

sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ; thấy sắc 

không khả ý, không phải sắc khả ý.  

Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 

Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 

ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, 

không phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả 

hỷ, không phải pháp khả hỷ; nhận thức pháp không 

khả ý, không phải pháp khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm 

được cơ hội để sống Phạm hạnh. 
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4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi 

là sáu xúc xứ Thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy 

sắc gì, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không lạc; 

thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ; thấy 

sắc khả ý, không phải sắc không khả ý.  

Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương gì... 

Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm 

ý nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không 

phải không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không 

phải không khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải 

pháp không khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-

kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm 

được cơ hội để sống Phạm hạnh. 
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45 Địa ngục Roruva - Kinh Con Gái Của 

Pajjunna – Tương I, 68  

 

Con Gái Của Pajjunna – Tương I, 68  

 1) Như vầy tôi nghe. 

  Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các 

giảng đường. 

  2) Rồi Kokanadà, con gái của Pajjunna, sau khi đêm 

vừa mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn 

vùng Đại Lâm, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 

Thế Tôn rồi đứng một bên. 

  3) Đứng một bên, Thiên nữ Kokanadà, con gái của 

Pajjunna, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, 

Thượng thủ các chúng sanh, 

Nay an trú Đại Lâm, 

Tại thành Vesàli, 

Hãy để con đảnh lễ, 

Con gái Pajjunna, 

Tên Kokanadà. 

Từ trước con chỉ nghe, 

Bậc chứng ngộ Chánh Giác. 
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Bậc vô thượng Pháp Nhãn, 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Ngày nay con có thể, 

Biết được Chánh pháp ấy, 

Do Thiện Thệ thuyết giảng, 

Bậc Mâu-ni Chánh Giác. 

 

Những ai kém trí tuệ, 

Khinh bác chống Thánh pháp, 

Sẽ rơi vào địa ngục, 

Mệnh danh Roruva, 

Trải thời gian lâu dài, 

Thọ lãnh nhiều thống khổ. 

 

Những ai đối Thánh pháp, 

Kham nhẫn, tâm tịch tịnh, 

Từ bỏ thân làm người, 

Viên mãn thân chư Thiên. 
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46 Địa ngục đại nhiệt não - Kinh Nhiệt 

Não – Tương V, 654  

 

Nhiệt Não – Tương V, 654 

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có một địa ngục tên là Ðại 

nhiệt não, tại đấy con mắt thấy sắc gì, chỉ thấy bất 

khả lạc sắc, không phải khả lạc sắc, chỉ thấy bất khả 

hỷ sắc, không phải khả hỷ sắc, chỉ thấy bất khả ý sắc, 

không phải khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì... mũi có 

ngửi hương gì... lưỡi có nếm vị gì... thân có cảm xúc 

gì... ý có nhận thức pháp gì, chỉ nhận thức bất khả 

lạc pháp, không phải khả lạc pháp, chỉ nhận thức bất 

khả hỷ pháp, không phải khả hỷ pháp, chỉ nhận thức 

bất khả ý pháp, không phải khả ý pháp. 

3) Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thật lớn thay, nhiệt não ấy! Bạch 

Thế Tôn, thật khéo to lớn thay, nhiệt não ấy! Bạch 

Thế Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa, còn 

lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? 

-- Này Tỷ-kheo, có nhiệt não khác còn đáng sợ hãi 

hơn nhiệt não ấy. 
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-- Bạch Thế Tôn, nhiệt não khác ấy như thế nào, còn 

lớn hơn, và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? 

4) -- Này các Tỷ-kheo,  

- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như 

thật rõ biết: "Ðây là Khổ"... không như thật rõ 

biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt". 

Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ 

hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ hoan hỷ 

với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các 

hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não.  

- Vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa 

đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, 

ưu, não, nên họ tạo dựng các hành đưa đến 

sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già... đưa 

đến chết,...  

- Do họ tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa 

đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, 

ưu, não, nên họ bị đốt cháy trong nhiệt não 

sanh... già... chết... sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ 

không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, 

khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não.  

- Ta nói rằng, họ không liễu thoát khỏi đau 

khổ. 

5) Và này các Tỷ-kheo:  
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- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào như thật rõ 

biết: "Ðây là Khổ"... như thật rõ biết: "Ðây là 

Con Ðường đưa đến Khổ diệt", họ không hoan 

hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến già... 

đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não.  

- Vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến 

sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến 

sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ không tạo dựng 

các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến 

chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não.  

- Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh... 

đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, 

khổ, ưu, não, nên họ không bị đốt cháy trong 

nhiệt não sanh... già... chết... sầu, bi, khổ, ưu, 

não. Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi 

chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não.  

- Ta nói rằng, họ liễu thoát khỏi đau khổ. 

6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải 

làm để rõ biết: "Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải 

làm để rõ biết: "Ðây là Khổ tập". Một cố gắng cần 

phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ diệt". Một cố gắng 

cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến 

Khổ diệt". 
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