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3 MƯỜI NGHIỆP 

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 Giải thích - 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.  
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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. 

 

NỮ NHÂN – Tăng IV, 611 

1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp, nữ nhân 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.  

2. Thế nào là mười? 

- Sát sanh...  

- Lấy của không cho...  

- Tà hạnh trong các dục...  

- Nói láo...  

- Nói hai lưỡi...  

- Nói lời thô ác...  

- Nói lời phù phiếm...  

- Tham ái...  
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- Sân tâm...  

- Tà kiến... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 

như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ 

nhân như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.  

4. Thế nào là mười? 

- Đoạn tận sát sanh...  

- Đoạn tận lấy của không cho...  

- Đoạn tận tà hạnh trong các dục...  

- Đoạn tận nói láo...  

- Đoạn tận nói hai lưỡi...  

- Đoạn tận nói lời thô ác...  

- Đoạn tận nói lời phù phiếm...  

- Đoạn tận tham ái...  

- Đoạn tận sân tâm...  

- Chánh kiến... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 

như vậy tương xứng được sanh Thiên giới. 

 

SỢ HÃI VÀ VÔ ÚY – Tăng IV, 612 
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1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ 

cư sĩ sống ở gia đình, không có vô uý.  

2. Thế nào là mười?  

- Sát sanh...  

- Lấy của không cho...  

- Tà hạnh trong các dục...  

- Nói láo...  

- Nói hai lưỡi...  

- Nói lời thô ác...  

- Nói lời phù phiếm...  

- Tham ái...  

- Sân tâm...  

- Tà kiến... 

Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, người nữ cư 

sĩ sống ở gia đình không có vô úy. 

3. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 

nữ cư sĩ sống ở gia đình, không có sợ hãi. 

4. Thế nào là mười? 

- Đoạn tận sát sanh...  

- Đoạn tận lấy của không cho...  

- Đoạn tận tà hạnh trong các dục...  

- Đoạn tận nói láo...  
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- Đoạn tận nói hai lưỡi...  

- Đoạn tận nói lời thô ác...  

- Đoạn tận nói lời phù phiếm...  

- Đoạn tận tham ái...  

- Đoạn tận sân tâm...  

- Chánh kiến... 

Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, người 

nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. 

 

 



 

18 MƯỜI NGHIỆP 

2 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;  
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- 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. 



 

24 MƯỜI NGHIỆP 

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. 



 

26 MƯỜI NGHIỆP 

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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3 Con đường thoát ly 10 tà nghiệp - 

Kinh THOÁT LY – Tăng IV, 584 

 

THOÁT LY – Tăng IV, 584 

1. Pháp này, này các Tỷ-kheo, có con đường thoát 

ly, pháp này không phải không có con đường 

thoát ly.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào pháp này có con 

đường thoát ly, pháp này không phải không có con 

đường thoát ly?  

Này các Tỷ-kheo,  

1. Từ bỏ sát sanh, là con đường thoát ly sát 

sanh.  

2. Từ bỏ lấy của không cho, là con đường thoát ly 

lấy của không cho.  

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục, là con đường thoát 

ly tà hạnh trong các dục.  

4. Từ bỏ nói láo, là con đường thoát ly nói láo.  

5. Từ bỏ nói hai lưỡi, là con đường thoát ly nói 

hai lưởi. 

6. Từ bỏ nói lời độc ác, là con đường thoát ly nói 

lời độc ác.  
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7. Từ bỏ nói lời phù phiếm, là con đường thoát ly 

nói lời phù phiếm.  

8. Không tham dục, là con đường thoát ly tham 

dục.  

9. Không sân, là con đường thoát ly sân.  

10. Chánh kiến, là con đường thoát ly tà kiến. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thoát ly. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp này có con đường 

thoát ly, pháp này không phải không có con đường 

thoát ly. 
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4 Hơn cả người Chân nhân - Kinh KẺ 

TÀN HẠI CHÚNG SANH – Tăng II, 

241 

 

KẺ TÀN HẠI CHÚNG SANH – Tăng II, 241 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người không Chân nhân và người không Chân nhân 

hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân nhân 

và bậc Chân nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe 

và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

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 thô ác, nói lời phù phiếm. Người này, 

này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân 

nhân.  
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3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, 

còn khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của 

không cho và khích lệ người khác lấy của không cho; 

tự mình tà hạnh trong các dục và khích lệ người khác 

tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo và khích lệ 

người khác nói láo; tự mình nói hai lưỡi và khích lệ 

người khác nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác và 

khích lệ người khác nói lời thô ác; tự mình nói lời 

phù phiếm và khích lệ người khác nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là người không 

Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân? 

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 thô ác, từ 

bỏ nói lời phù phiếm. Người này, này các Tỷ-kheo, 

được gọi là bậc Chân nhân.  

5. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn 

hơn cả bậc Chân nhân? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 

từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ 

lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các 

dục và khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các 

dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ 

bỏ nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khích lệ 

người khác từ bỏ nói hai lưỡi; tự mình từ bỏ nói lời 

thô ác và khích lệ người khác từ bỏ nói lời thô ác; tự 

mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khích lệ người khác 

từ bỏ nói lời phù phiếm.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là bậc Chân nhân 

còn hơn cả bậc Chân nhân.  

 

MƯỜI HẠNH – Tăng II, 243 

(Giống như kinh 203, chỉ thêm vào ba pháp sau là có 

tham, có sân và tà kiến).  
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5 Hơn cả người độc ác - Kinh KẺ ĐỘC 

ÁC 1 – Tăng II, 245 

 

KẺ ĐỘC ÁC 1 – Tăng II, 245 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người độc ác và người độc ác hơn cả người độc ác; 

về người hiền thiện và người hiền thiện hơn cả người 

hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 

sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh … (như 

204,2) … có tà kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, 

được gọi là người độc ác.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác còn hơn 

cả người độc ác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, 

còn khích lệ người khác sát sanh …; có người tự 

mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. 
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Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc 

ác còn hơn người độc ác.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh … 

có chánh kiến.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện 

còn hơn cả người hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh …; tự 

mình có chánh kiến, còn khích lệ người khác có 

chánh kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 

là người hiền thiện còn hơn cả bậc hiền thiện. 

 

  KẺ ÁC ĐỘC 2 – Tăng II, 247 

(Giống như kinh 206 với mười đức tánh, chỉ khác ở 

đây có kẻ ác độc và người hiền thiện, kinh trước nói 

đến người không Chân nhân và bậc Chân nhân).  

 

 ÁC TÁNH – Tăng II, 247 
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1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về có 

người ác tánh và người có ác tánh hơn cả người có 

ác tánh; về người có tánh hiền thiện và người có tánh 

hiền thiện hơn cả người có tánh hiền thiện. Hãy nghe 

và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh … có tà 

kiến.Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người 

có ác tánh.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người có ác tánh còn 

hơn cả người có ác tánh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, 

còn khích lệ người khác sát sanh …; có người tự 

mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến. 

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc 

ác còn hơn người có ác tánh.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền 

thiện? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh … 

có chánh tri kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được 

gọi là người có tánh hiền thiện.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có tánh hiền 

thiện còn hơn cả người có thánh hiền thiện? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh, còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh …; tự 

mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có 

chánh tri kiến. Người này, này các Tỷ-kheo, được 

gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn cả người có 

tánh hiền thiện. 

 

TÁNH ÁC ĐỘC – Tăng II, 249 

(Như kinh 208) 
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6 Kinh CÁC HỌC PHÁP – Tăng II, 237 

 

CÁC HỌC PHÁP – Tăng II, 237 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

người không Chân nhân và người không Chân nhân 

hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân nhân 

và bậc Chân nhân hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe 

và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sát sanh, lấy 

của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm 

say rượu men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-

kheo, được gọi là người không Chân nhân.  

3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân 

nhân còn hơn cả người không Chân nhân? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh 

và khích lệ người khác sát sanh; tự mình lấy của 
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không cho và khích lệ người khác lấy của không cho; 

tự mình sống tà hạnh trong các dục và khích lệ người 

khác sống tà hạnh trong các dục, tự mình nói láo và 

khích lệ người khác nói láo, tự mình đắm say rượu 

men, rượu nấu và khích lệ người khác đắm say rượu 

men, rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được 

gọi là người không Chân nhân còn hơn cả người 

không Chân nhân.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người từ bỏ sát 

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

các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu 

nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc 

Chân nhân.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn 

hơn cả bậc Chân nhân?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình từ bỏ sát 

sanh và khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 

từ bỏ lấy của không cho và khích lệ người khác từ bỏ 

lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các 

dục và khích lệ người từ bỏ khác tà hạnh trong các 

dục; tự mình từ bỏ nói láo và khích lệ người khác từ 

bỏ nói láo, tự mình từ bỏ đắm say rượu men, rượu 

nấu và khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, 
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rượu nấu. Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là 

bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân.  
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7 Kinh SỰ XUẤT LY CỦA BẬC 

THÁNH 1 – Tăng IV, 576  

 

SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH 1 – Tăng IV, 576 

1. (Xem kinh 119, số 1, từ: Lúc bấy giờ... cho đến 

Thế Tôn nói như sau). 

2. Ở đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như 

sau:  

- "Sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và 

trong đời sau". Sau khi suy xét như vậy, vị ấy 

từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh...  

- "Lấy của không cho đưa đến ác dị thục... từ bỏ 

lấy của không cho, ra khỏi lấy của không cho..  

- Tà hạnh trong cái dục, đưa đến ác dị thục trong 

đời này và trong đời sau... từ bỏ tà hạnh trong 

các dục, ra khỏi tà hạnh trong các dục...  

- Nói láo đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói láo, ra 

khỏi nói láo...  

- Nói hai lưỡi đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói hai 

lưỡi, ra khỏi nói hai lưỡi...  

- Nói ác khẩu đưa đến ác dị thục... từ bỏ nói ác 

khẩu, ra khỏi nói ác khẩu...  
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- Nói lời phù phiếm đưa đến ác dị thục... từ bỏ 

nói lời phù phiếm, ra khỏi nói lời phù phiếm...  

- Tham dục đưa đến ác dị thục... từ bỏ tham dục, 

ra khỏi tham dục...  

- Sân đưa đến ác dị thục… từ bỏ sân, ra khỏi 

sân…  

- Tà kiến đưa đến ác dị thục trong đời này và 

trong đời sau". Vị ấy sau khi suy xét như vậy, 

từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến.  

Như vậy, này Bà-la-môn, là sự xuất ly trong Luật 

của bậc Thánh. 

3. Thưa Tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà-

la-môn, sai khác là sự xuất ly trong Luật của bậc 

Thánh. Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà-

la-môn không đáng giá một phần mười sáu sự xuất 

ly trong Luật của bậc Thánh. Thật vi diệu thay, Tôn 

giả Gotama...! Xin Tôn giả Gotama bắt đầu từ nay 

nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ này cho đến mạng 

chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

 

SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH  2 – Tăng IV, 

577 



 

45 MƯỜI NGHIỆP 

1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự xuất ly của 

bậc Thánh... 

Thế Tôn nói như sau:  

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự xuất ly của bậc 

Thánh?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét 

như sau: "Sát sanh đưa đến ác dị thục ngay trong hiện 

tại và trong tương lai". Sau khi suy xét như vậy, vị 

ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh... Tà kiến đưa đến 

ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau 

khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà 

kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự xuất ly của bậc Thánh. 
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8 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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9 Nếu không cảm thọ quả của nghiệp đã 

làm.. - Kinh NGỌC MA NI – Tăng IV, 

617 

 

NGỌC MA NI – Tăng IV, 617 

1. Này các Tỷ-kheo: 

- Ta tuyên bố rằng các nghiệp đã tư niệm, đã 

làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết 

quả) thời không có chấm dứt, dầu kết quả 

ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay 

trong đời sau.  

- Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các 

nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu 

không cảm thọ (kết quả), thời khổ không có 

thể chấm dứt được. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo: 

- Ba phần là lầm lỗi, phạm tội của thân nghiệp 

đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ đưa đến khổ 

dị thục.  

- Bốn phần là lầm lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, 

đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ 

dị thục.  
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- Ba phần là lầm lỗi, phạm tội của ý nghiệp, đã 

bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị 

thục.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phần lầm lỗi, 

phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn 

đến khổ, đưa đến khổ dị thục?  

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 các loài hữu tình, các sinh vật.  

- 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.  

- Sống tà hạnh trong các dục vọng, tà hạnh với 

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 ). 

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi 

phạm tội của thân nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 

dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục.  
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3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lầm 

lỗi, phạm tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 

dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục? 

- Người ấy 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 

người kia, hãy nói những gì người biết"; dầu 

cho vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết"; dầu 

cho vị ấy biết, vị ấy nói: "Tôi không biết". Hay 

dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy nói: "Tôi thấy"; 

hay dầu cho vị ấy thấy, vị 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 nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, 

thô tục, khiến người đau khổ, khiến người tức 
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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.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phần là lầm lỗi, 

phạm tội của ngữ nghiệp, đã bất thiện tư niệm, 

dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục.  

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, và 

phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, đã dẫn 

đến khổ, đưa đến khổ dị thục? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, 

nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 

người khác trở thành của mình! ".  

- 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! ".  
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- Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 

"Không có bố thí, không có cúng thí, không có 

tế tự, 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 mình với thắng trí, giác ngộ đời 

này và đời sau, và tuyên bố".  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là lầm lỗi, 

phạm tội của ý nghiệp, đã bất thiện tư niệm, đã 

dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. 

5. Này các này các Tỷ-kheo,  

- Do nhân bất thiện tư niệm, sự lầm lỗi và phạm 

tội của thân nghiệp có ba phần, các chúng 

sanh, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

- Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 

niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn 

phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 

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

ngục.  

- Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 

niệm, lầm lỗi phạm tội của ý nghiệp có ba phần, 
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các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 

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

6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn ngọc ma ni viên 

mãn, được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ 

ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 

nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội của thân 

nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. Hay là này các Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư 

niệm, lầm lỗi phạm tội của ngữ nghiệp có bốn phần, 

các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 

vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Hay là này các 

Tỷ-kheo, do nhân bất thiện tư niệm, lầm lỗi phạm tội 

của ý nghiệp có ba phần, các chúng sanh, sau khi 

thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục.  

7. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp 

được tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không 

cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu quả 

ấy thuộc trong đời hiện tại, hay trong đời sau.  

Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được 

tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ 

(kết quả) thời khổ không có chấm dứt.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  
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- Ba phần là thành đạt của thân nghiệp đã thiện 

tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục,  

- Bốn phần là thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện 

tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục,  

- Ba phần là thành đạt của ý nghiệp đã thiện tư 

niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị thục.  

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành 

đạt của thân nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, 

đưa đến lạc dị thục?  

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 

trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 

thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 

sanh và các loài hữu tình.  

- 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.  

- Đoạn tận sống tà hạnh trong các dục vọng, 

không hành tà hạnh với 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 
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vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức 

bằng vòng hoa (đám cưới).  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần thành đạt 

của thân nghiệp, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị 

thục.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn phần là thành 

đạt của ngữ nghiệp, dẫn đến lạc, đưa đến lạc dị 

thục?  

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo  

- Có người 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 người kia, hãy nói 

những gì người 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.  

- Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe 

điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 
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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.  

- Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác, 

những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 

cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 

vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời 

như vậy.  

- Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù 

phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 

nói những lời có ý nghĩa, nói những lời  về 

Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 

lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 

nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích.  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn phần là sự 

thành đạt của ngữ nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn 

đến lạc, đưa đến lạc dị thục.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba phần là thành đạt 

của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến 

lạc dị thục?  

10. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  
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- Có người không tham ái, không tham lam tài 

vật của kẻ khác, không có nghĩ rằng: "Ôi! 

Mong rằng món 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 nhiễu loạn, được an lạc, 

lo nghĩ tự thân! ".  

- 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 mình chứng ngộ với thắng trí đời này và đời 

sau, rồi tuyên bố".  

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, ba phần là thành đạt 

của ý nghiệp đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa 

đến lạc dị thục. 

11. Này các Tỷ-kheo,  

- Do nhân ba phần là thành đạt của thân nghiệp, 

đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa đến lạc thục, 
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các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 

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

- Này các Tỷ-kheo, do nhân bốn phần là thành 

đạt của ngữ nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến 

lạc, đưa đến lạc dị thục, các chúng sanh sau khi 

thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này.  

- Này các Tỷ-kheo, do nhân ba phần là thành đạt 

của ý nghiệp, đã thiện tư niệm, dẫn đến lạc, đưa 

đến lạc thục, các chúng sanh sau khi thân hoại 

mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, 

cõi đời này. 

12. Ví như, này các Tỷ-kheo, hòn ngọc ma-ni viên 

mãn, được quăng lên và rơi xuống chỗ nào, tại chỗ 

ấy nó khéo an lập. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 

nhân thiện tư niệm, thành đạt của thân nghiệp có ba 

phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 

sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. Hay là do 

nhân thiện tư niệm, thành đạt của ngữ nghiệp có bốn 

phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 

sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. Hay là do 

nhân thiện tư niệm, thành đạt của ý nghiệp có ba 

phần, các chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung 

sanh vào thiện thú, Thiên giới cõi đời này. 
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13. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các nghiệp 

đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu chưa lãnh thọ 

(kết quả) thời không chấm dứt, dầu cho quả ấy thuộc 

đời hiện tại, hay trong đời sau. 

Và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các nghiệp đã 

tư niệm, đã được làm, đã được tích tập, nếu chưa 

lãnh thọ (kết quả) thời khổ không được chấm dứt. 
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10 Tịnh hạnh trong đạo Phật - Kinh 

CUNDA NGƯỜI THỢ RÈN – Tăng 

IV, 585 

 

CUNDA NGƯỜI THỢ RÈN – Tăng IV, 585 

(Chánh nghiệp) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của 

Cunda, con người thợ rèn. Rồi Cunda, con người thợ 

rèn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Cunda, con 

người thợ rèn đang ngồi một bên:  

- Này Cunda, trong những tịnh hạnh của ai, Ông cảm 

thấy thích thú?  

- Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn ở phương Tây, 

những người có mang theo bình nước những người 

có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 

người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức 

những lễ tịnh hạnh. Con ưa thích những lễ tịnh hạnh 

của những người ấy. 

- Này Cunda, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, 

những người có mang theo bình nước, những người 

có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
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người đi xuống nước tắm, như thế nào, những người 

này có tổ chức những lễ tịnh hạnh?  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, những người Bà-la-môn trú 

ở phương Tây, những người có mang bình nước, 

những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ 

lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này 

khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này Bạn. Hãy dậy 

thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. Nếu Bạn 

không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt; nếu 

Bạn không chạm phân bò ướt thời Bạn chạm cỏ 

xanh; nếu Bạn không chạm cỏ xanh thời Bạn hãy 

cúng dường lửa; nếu Bạn không cúng dường lửa, 

thời Bạn hãy chắp tay đảnh lễ mặt trời, nếu Bạn 

không chắp tay đảnh lễ mặt trời, thời Bạn hãy xuống 

nước lần thứ ba vào buổi chiều". Như vậy, bạch Thế 

Tôn, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người 

có mang theo bình nước, những người có đeo vòng 

hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống 

nước tắm, những vị này ấy tổ chức những lễ tịnh 

hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của những vị ấy. 

- Sai khác này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những 

Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang 

bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những 

người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ 
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chức. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc 

Thánh. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong 

Luật của bậc Thánh? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 

Thế Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong 

Luật của bậc Thánh. 

- Vậy này Cunda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói:  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Cunda con người thợ rèn vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 

nói như sau:  

2. Này Cunda, thân không tịnh hạnh có ba, lời không 

tịnh hạnh có bốn, ý không tịnh hạnh có ba.  

Và này Cunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có 

ba?  

3. Ở đây, này Cunda,:  

- Có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm 

chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối 

với các loại hữu tình.  

- (Người này) lấy của không cho, bất cứ tài vật 

gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
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rừng núi, không cho người ấy; người ấy lấy 

trộm tài vật ấy.  

- Người ấy sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh 

với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 

che chở, có mẹ 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). 

Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba.  

Và này Cunda, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có 

bốn?  

4. Ở đây, này Cunda,  

- Có người 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 

người kia, hãy nói những gì ông biết". Dầu cho 

vị ấy không biết, vị ấy nói: "Tôi biết". Dầu cho 

vị ấy biết, vị ấy nói: "Tôi không biết". Hay dầu 

cho vị ấy không thấy, vị ấy nói: "Tôi thấy". Hay 

dầu cho vị ấy thấy, vị 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 
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nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài 

quyền lợi gì.  

- Và 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. 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn.  

Và này Cunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có 

ba?  
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5. Ở đây, này Cunda,  

- Có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, 

nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 

người khác trở thành của mình! ".  

- Có người 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 tai 

hại, hay mong chúng không còn tồn tại! ".  

- Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, 

như: "không có bố thí, không có cúng dường, 

không có tế lễ, 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". 

Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 

6. Này Cunda, có mười bất thiện nghiệp đạo này. 

Này Cunda, với ai thành tựu mười bất thiện nghiệp 

đạo này, có thể dậy sớm và từ giường nếu vị ấy chạm 

đất, vị ấy vẫn bất tịnh.  

- Dầu cho vị ấy không chạm xuống đất, vị ấy vẫn 

bất tịnh.  
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- Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh.  

- Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn 

bất tịnh.  

- Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh.  

- Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất 

tịnh.  

- Nếu vị ấy cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh.  

- Nếu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất 

tịnh.  

- Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn 

bất tịnh.  

- Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị 

ấy vẫn bất tịnh.  

- Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ 

ba, vị ấy vẫn bất tịnh.  

- Nếu vị ấy vào buổi chiều không xuống nước 

lần thứ ba, vị ấy vẫn bất tịnh  

 Vì sao? Này Cunda, mười bất thiện nghiệp đạo 

này là bất tịnh, không tạo ra tịnh.  

 Này Cunda, do nhân thành tựu mười bất thiện 

nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, bàng 

sanh được trình bày, ngạ quỉ được trình bày hay 

là ác thú khác. 

7. Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh 

về lời có bốn, tịnh hạnh về ý có ba.  
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Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba?  

8. Ở đây, này Cunda,  

- Có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 

trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 

thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, và 

loài hữu tình.  

- 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 có người 

ấy, người ấy không lấy với ý niệm trộm cắp.  

- Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 

tong các dục, với 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). 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba.  

Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn?  

9. Ở đây, này Cunda,  

- Có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến 

chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa 
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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 gì 

người biết". Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi 

không biết". Nếu biết, người ấy nói: "Tôi 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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 
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thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ 

thống, lợi ích. 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn.  

Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba?  

10. Ở đây, này Cunda,  

- 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".  

- Không có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, 

nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài hữu 

tình này sống lo tự ngã, không thù hận, không 

sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc".  

- Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo: 

"Có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, 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". 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 
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11. Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này 

Cunda, ai thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, có 

thể dậy sớm và từ giường chạm đất, vị ấy vẫn trong 

sạch.  

- Nếu vị ấy không chạm xuống đất, vị ấy vẫn 

trong sạch.  

- Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong 

sạch.  

- Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn 

trong sạch.  

- Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch.  

- Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong 

sạch.  

- Nếu vị ấy thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch.  

- Nếu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch.  

- Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn 

trong sạch.  

- Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt, vị ấy 

vẫn trong sạch.  

- Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ 

ba, vị ấy vẫn trong sạch,  

- Nếu vào buổi chiều, vị ấy không xuống nước 

lần thứ ba, vị ấy vẫn trong sạch.  

 Vì sao? Này Cunda, mười thiện nghiệp đạo này 

là trong sạch, tác thành trong sạch. Do nhân 
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thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, chư 

Thiên được tuyên bố loài Người được tuyên bố, 

hay bất cứ thiện thú nào khác. 

12. Được nói vậy, Cunda, con người thợ rèn thưa với 

Thế Tôn:  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...! Mong Thế Tôn 

nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 

con trọn đời quy ngưỡng. 
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11 Kinh PHÁP VÀ PHI PHÁP 1 – Tăng 

IV, 580  

 

PHÁP VÀ PHI PHÁP 1 – Tăng IV, 580 

1. Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần 

phải hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. 

Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết 

pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như 

thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và phi mục 

đích?  

2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, 

nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 

phiếm, tham, sân, tà kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục 

đích.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp và mục đích?  

3. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... từ bỏ 

nói lời phù phiếm, không tham, không sân, chánh 

kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp và mục đích. 
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Phi pháp và phi mục đích, này các Tỷ-kheo, cần phải 

hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau 

khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp 

và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế 

nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Lời đã nói như 

vậy, chính duyên này, đã nói như vậy. 

 

PHÁP VÀ PHI PHÁP 2 – Tăng IV, 581 

(Giống như kinh số 115, có hai sự sai khác. Một là 

trong kinh trước nói đến Tôn giả Ànanda, trong kinh 

này nói đến Tôn giả Mahàkaccàna. Hai là trong kinh 

trước nói đến phi pháp là chỉ cho tà kiến đến tà giải 

thoát, nói đến pháp là chỉ cho chánh kiến đến chánh 

giải thoát. Trong kinh này, nói đến phi pháp và chỉ 

cho sát sanh cho đến tham, sân và tà kiến, Nói đến 

pháp là chỉ cho từ bỏ sát sanh cho đến không tham, 

không sân, chánh kiến). 

 

PHÁP VÀ PHI PHÁP 3 – Tăng IV, 582 

1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 

biết. Phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. 

Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết 
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pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như 

thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này các 

Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào 

là phi mục đích, thế nào là mục đích?  

2. Này các Tỷ-kheo 

- Sát sanh, là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. 

Những pháp ác bất thiện do duyên sát sanh 

khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp 

thiện do duyên từ bỏ sát sanh, đi đến viên mãn 

trong tu tập, đây là mục đích.  

- Lấy của không cho... tà hạnh trong các dục... 

nói láo... nói hai lưỡi... nói lời độc ác... nói phù 

phiếm... tham... sân...  

- Tà kiến, là phi pháp, từ bỏ tà kiến là pháp. 

Những pháp ác bất thiện, do duyên tà kiến khởi 

lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện, do 

duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập, 

đây là mục đích. 

3. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu 

biết. Phi mục đích và mục đích, này các Tỷ-kheo, cần 

phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi 

biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, 

mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực 

hành. 
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12 Kinh DO THAM SÂN SI – Tăng IV, 

583 

 

DO THAM SÂN SI – Tăng IV, 583 

1. Này các Tỷ-kheo,  

- Ta nói sát sanh có ba: do nhân tham, do nhân sân, 

do nhân si.  

- Ta nói lấy của không cho có ba: do nhân tham, do 

nhân sân, do nhân si. 

- Ta nói tà hạnh trong các dục có ba: do nhân tham, 

do nhân sân, do nhân si. 

- Ta nói, nói láo có ba: do nhân tham, do nhân sân, 

do nhân si.  

- Ta nói, nói hai lưỡi có ba: do nhân tham, do nhân 

sân, do nhân si.  

- Ta nói, nói lời độc ác có ba: do nhân tham, do 

nhân sân, do nhân si.  

- Ta nói, nói lời phù phiếm có ba: do nhân tham, do 

nhân sân, do nhân si.  

- Ta nói, tham dục có ba: do nhân tham, do nhân 

sân, do nhân si.  

- Ta nói, sân có ba: do nhân tham, do nhân sân, do 

nhân si.  
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- Ta nói, tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, 

do nhân si. 

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo,  

- Tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi,  

- Sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi,  

- Si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi,  

- Do tham đoạn diệt, là nhân duyên cho nghiệp 

đoạn diệt,  

- Do sân đoạn diệt, là nhân duyên cho nghiệp 

đoạn diệt,  

- Do si đoạn diệt, là nhân duyên cho nghiệp đoạn 

diệt.  

 

 



 

79 MƯỜI NGHIỆP 

13 Kinh PHÚNG TỤNG – 33 Trường II, 

567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567 

(Trích đoạn) 

1. Mười bất thiện nghiệp đạo:  

- Sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng 

thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham, sân, tà kiến. 

2. Mười thiện nghiệp đạo:  

- Ly sát sanh, ly thâu đạo, lỳ tà dâm, ly vọng 

ngôn, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ỷ ngữ, ly 

tham, ly sân, ly si. 

 

 

 


