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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 4 loại sống chung - Thiên nam sống 

chung Thiên nữ - Kinh SỐNG 

CHUNG 1 – Tăng I, 661 

 

SỐNG CHUNG 1 – Tăng I, 661 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 

Madhurà và Veranja. Và nhiều nam gia chủ và nữ 

gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhurà 

và Veranja. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, 

đến ngồi dưới một gốc cây, trên chỗ đã được sửa 

soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn 

ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 

các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên: 

2. - Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. 

Thế nào là bốn? 

- Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ.  

- Đê tiện nam sống chúng với Thiên nữ.  

- Thiên nam sống chúng với đê tiện nữ.  

- Thiên nam sống chung với Thiên nữ.  

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với đê tiện nữ? 
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- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh, lấy 

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

láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, 

sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham 

chi phối, nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-

la-môn.  

- Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 

sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 

men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình 

với một tâm bị cấu uế xan tham chi phối. Như vậy, 

này các Gia chủ là đê tiện nam sống chung với đê 

tiện nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với Thiên nữ? 

- Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc 

mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn.  

- Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu 

nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình không với 

tâm bị cấu uế xan tham chi phối, không có nhiếc 

mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 

này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung với 

Thiên nữ. 
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5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với một đê tiện nữ? 

- Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát 

sanh... không có nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-

môn, Bà-la-môn.  

- Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không 

cho... nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-

môn. Như vậy, này các Gia chủ là Thiên nam sống 

chung với đê tiện nữ. 

6. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với Thiên nữ? 

- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 

sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 

Bà-la-môn,  

- Và người vợ cũng là người không sát sanh... 

không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-

môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại chung sống này. 

7. Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Cặp vợ và chồng ấy, 

Đê tiện sống đê tiện. 
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Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ  

Sống với chồng đê tiện. 

 

Chồng là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chồng, Thiên nam. 

 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng. 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành. 

Ở đây sống theo pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn,  

Đúng với điều cầu mong. 
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SỐNG CHUNG 2 – Tăng I, 664 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại sống chung này. 

Thế nào là bốn? 

- Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ.  

- Đê tiện nam sống chung với Thiên nữ.  

- Thiên nam sống chung với đê tiện nữ.  

- Thiên nam sống chung với Thiên nữ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với đê tiện nữ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chồng là người sát 

sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các 

dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời 

phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác 

tánh, sống trong gia đình với tâm bị cấu uế xan 

tham chi phối, nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 

Bà-la-môn.  

- Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 

sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 

nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân 

tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống ở gia đình với 

một tâm bị cấu uế xan tham chi phối. Như vậy, 
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này các Gia chủ, là đê tiện nam chung sống với đê 

tiện nữ. 

3. Và này các Gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống 

chung với Thiên nữ? 

- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh... 

nhiếc mắng, chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn.  

- Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 

cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 

thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, 

không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, 

sống ở gia đình không với tâm vị cấu uế xan tham 

chi phối, không có nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-

môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê 

tiện nam sống chung với Thiên nữ. 

4. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với đê tiện nữ? 

- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 

sanh... không có nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-

môn, Bà-la-môn.  

- Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không 

cho... nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-

môn. Như vậy, này các Gia chủ, là Thiên nam 

sống chung với đê tiện nữ. 
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5. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 

chung với Thiên nữ? 

- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 

sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 

Bà-la-môn;  

- Và người vợ cũng là người không sát sanh... 

không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-

môn. 

Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung này. 

6. Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Cặp vợ và chồng ấy, 

Đê tiện sống đê tiện. 

 

Chồng là người ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 

Vợ là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Như vậy vợ Thiên nữ 

Sống với chồng đê tiện. 

 

Chồng là người có giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Còn người vợ ác giới, 

Xan tham và nhiếc mắng, 
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Vợ là đê tiện nữ, 

Chung sống chồng, Thiên nam. 

 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Đúng với điều cầu mong. 
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2 8 trói buộc của nam nhân - Kinh NAM 

NHÂN TRÓI BUỘC – Tăng III, 556 

 

NAM NHÂN TRÓI  BUỘC –Tăng III, 556 

1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân 

trói buộc nữ nhân.  

Thế nào là tám?  

2. Này các Tỷ-kheo: 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với sắc. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần.  

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. 

- Nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm.  

Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói 

buộc nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi 

các hình tướng ấy, giống như trói buộc bởi bẫy sập. 
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3 8 trói buộc của nữ nhân - Kinh SỰ 

TRÓI BUỘC CỦA NỮ NHÂN – Tăng 

III, 555  

 

SỰ TRÓI BUỘC CỦA NỮ NHÂN –Tăng III, 555 

1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 

trói buộc nam nhân.  

Thế nào là tám?  

2. Này các Tỷ-kheo: 

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng.  

- Nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm.  

Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói 

buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc 

bởi các hình tướng ấy, giống như trói buộc bởi bẫy 

sập. 
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4 Không thoát được nam tánh, nữ tánh 

của mình - Kinh HỆ LỤY – Tăng III, 

352 

 

HỆ LỤY –Tăng III, 352 

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

pháp môn về hệ lụy, và ly hệ lụy, hãy lắng nghe... 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn về hệ 

lụy? 

2. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, 

nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 

trang sức, thời nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích 

thú tại đấy. 

 Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác 

ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, 

nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức 

mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại 

đấy. 

 Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên nữ 

nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

 Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ nên nữ 

nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 
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 Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nữ tánh 

của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với 

những người đàn ông. 

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân không có 

thoát được nữ tánh của mình. 

3. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nam 

căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 

thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong 

ấy, thích thú tại đấy. 

 Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác 

ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ 

loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam 

nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. 

 Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên 

nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

 Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc hỷ nên 

nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 

 Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nam tánh 

của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với 

những người đàn bà. 

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân không 

thoát khỏi nam tánh của mình. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là hệ lụy. 

 Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không hệ lụy? 
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4. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ 

căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, 

nữ trang sức thời nữ nhân ấy không tham đắm trong 

ấy, không thích thú tại đấy. 

 Do không tham đắm trong ấy, không thích thú 

tại đấy nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, 

nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 

thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 

tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. 

 Do không tham đắm trong ấy, không thích thú 

tại đấy nữ nhân ấy không muốn có sự hệ lụy ở 

ngoài. Do duyên hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ, nữ 

nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. 

 Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nữ 

tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 

hệ lụy với những người đàn ông. 

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát 

được nữ tánh của mình. 

5. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến 

nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam 

dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 

tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. 

 Do không tham đắm trong ấy, không thích thú 

tại đấy nên không tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ 

hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
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trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm 

trong ấy, không thích thú tại đấy. 

 Do không tham đắm trong ấy, không thích thú 

tại đấy nên nam nhân ấy không ước muốn có 

sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi 

lên lạc, hỷ nên nam nhân ấy ước muốn lạc, hỷ 

ấy. 

 Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nam 

tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 

hệ lụy với những nữ nhân. 

 Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát 

được nam tánh của mình. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là không hệ lụy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ 

lụy. 
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5 Kinh NỮ SẮC – Tăng I, 9 

 

NỮ SẮC – Tăng I, 9 

1. Tôi nghe như vậy.: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại 

khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo 

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: 

- Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và ngự 

trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các 

Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 

người đàn ông. 

2. Ta không thấy một tiếng nào khác, xâm chiếm và 

ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 

Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 

ngự trị tâm người đàn ông. 
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3-5.Ta không thấy một hương...một vị...một xúc nào 

khác, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như 

hương...vị.. xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc 

người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 

ông. 

6. Ta không thấy một sắc nào khác, xâm chiếm và 

ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này 

các Tỷ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 

trị tâm người đàn bà. 

7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương...một 

vị...một xúc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm 

người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người 

đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm 

chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 
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6 Kinh SỨC MẠNH 1 – Tăng III, 587  

 

SỨC MẠNH 1 –Tăng III, 587 

1.- Này các Tỷ-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào 

là tám?  

2. Này các Tỷ-kheo,  

- Sức mạnh của con nít là khóc. 

- Sức mạnh của con đàn bà là phẫn nộ. 

- Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. 

- Sức mạnh của các vua chúa là uy quyền. 

- Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. 

- Sức mạnh của bậc Hiền trí là cảm hóa. 

- Sức mạnh của vị nghe nhiều là thẩm sát. 

- Sức mạnh của Sa-môn, Bà-la-môn là nhẫn 

nhục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 

 

 

 



 

25 NAM NỮ 
 

7 Nữ nhân khi đang đi sẽ đứng lại để 

chinh phục tâm người đàn ông - Kinh 

MẸ VÀ CON – Tăng II, 414 

 

MẸ VÀ CON – Tăng II, 414 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu 

vườn ông Anàthapindika.  

Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư 

vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, họ 

thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên 

muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn 

thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, nên có sự 

liên hệ. Do có sự liên hệ, nên có sự thân mật. Do có 

sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 

bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào 

thông dâm với nhau. 

2. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 

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

xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con 

cùng an cư vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-

kheo-ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, mẹ 

thường xuyên muốn thấy mặt con và con cũng 
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thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường 

xuyên thấy nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 

nên có sự thân mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. 

Với tâm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự 

yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 

3.- Sao, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu si này lại nghĩ rằng: 

"Mẹ không tham đắm con, hay con không tham đắm 

mẹ"?  

Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác 

lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, 

trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 

vậy cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách, tức là, 

này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân.  

Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 

tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê, sắc đẹp của 

nữ  nhân, chúng sẽ sầu ưu lâu dài, vì bị rơi vào uy 

lực nữ sắc. 

Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào 

khác... một hương nào khác... một vị nào khác... một 

xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê 

ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, 

chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ổn khỏi các 

khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cảm xúc của nữ 

nhân.  
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Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 

tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê cảm xúc nữ 

nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài, vì bị rơi vào uy lực 

của nữ xúc. Nữ  nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại để 

chinh phục tâm người đàn ông; khi đứng, khi ngồi, 

khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất 

tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm người 

đàn ông. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói rằng: "Là bẩy mồi 

toàn diện của Màra", thời người ấy đã nói một cách 

chơn chánh về nữ  nhân, thật là "một bẩy mồi hoàn 

toàn của Màra". 

Hãy nói chuyện với người, 

Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 

Hay ngồi thật gần kề. 

Con rắn có nọc độc, 

Bị cắn liền mệnh chung, 

Nhưng chớ có một mình, 

Nói chuyện với nữ  nhân. 

Thất niệm, họ trói lại, 

Với nhìn, với nụ cười, 

Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 

Người ấy vẫn không thỏa, 
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Bất tỉnh bị mệnh chung. 

Năm dục công đức ấy, 

Được thấy trong nữ sắc 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Hấp dẫn và đẹp ý. 

Bị thác nước dục vọng, 

Tràn ngập và cuốn trôi, 

Kẻ ngu si vô trí, 

Không liễu tri các dục. 

Loài người khi mạng chung, 

Sanh thú hữu, phi hữu, 

Họ phải bị dẫn đầu, 

Trong nhiều kiếp luân hồi. 

Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 
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8 Nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở 

đời này và đời sau - Kinh Ở ĐỜI NÀY 

– Tăng III, 644  

 

Ở ĐỜI NÀY –Tăng III, 644 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 

lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà 

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

ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ 

của Migàrà đang ngồi một bên:  

2. - Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành 

tựu sự chiến thắng ở đời này.  

Thế nào là bốn?  

3. Ở đây, này Visàkhà: 

- Nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. 

- Biết thâu nhiếp các người phục vụ. 

- Sở hành vừa ý chồng. 

- Biết giữ gìn tài sản cất chứa.  

Này Visàkhà, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo 

làm các công việc?  
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4. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những việc 

trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân 

ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương 

pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt 

người làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân khéo 

làm những công việc.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp 

các người phục vụ?  

5. Ở đây, này Visàkhà, trong nhà người chồng, phàm 

có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, 

nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, 

biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; 

biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người 

đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, 

mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, 

này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người 

phục vụ.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý 

chồng?  

6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người 

chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng 

cũng không làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân 

sở hành vừa ý chồng.  
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Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài 

sản thâu hoạch được?  

7. Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, 

bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân, phòng 

hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn 

cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân 

biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được.  

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 

tựu với sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vào trong 

tầm tay của nàng.  

8. Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành 

tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tầm 

tay của nàng.  

Thế nào là bốn?  

9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có: 

- Đầy đủ lòng tin. 

- Đầy đủ giới đức. 

- Đầy đủ bố thí. 

- Đầy đủ trí tuệ.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin?  
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10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin 

tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, 

bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 

Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Như 

vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ lòng tin.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức?  

11. Ở đây, này Visàkhà, 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. Như vậy, này 

Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí?  

12. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân sống ở gia đình với 

tâm tư từ bỏ uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn 

tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu 

cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Như vậy, 

này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ bố thí.  

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ?  

13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu 

trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến chơn 

chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là 

nữ nhân đầy đủ trí tuệ.  
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Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 

tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong 

tầm tay của nàng.  

Khéo làm các công việc 

Thâu nhiếp người phục vụ 

Sở hành vừa ý chồng 

Giữ gìn của cất chứa 

Đầy đủ tín và giới 

Bố thí, không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 

Đến đời sau an lành 

Như vậy là tám pháp  

Nữ nhân có đầy đủ 

Được gọi bậc có giới 

Trú pháp, nói chân thật 

Đủ mười sáu hành tướng 

Thành tựu tám chi phần 

Nữ cư sĩ như vậy 

Với giới hạnh đầy đủ  

Sanh làm vị Thiên nữ 

Với thân thật khả ái. 
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9 Nữ nhân vì sao không ngồi giữa pháp 

đình  - Kinh TINH TÚY CỦA SỰ 

NGHIỆP – Tăng I, 710 

 

TINH TÚY CỦA SỰ NGHIỆP – Tăng I, 710 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 

Ghosita. 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 Ànanda bạch Thế Tôn: 

 Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân 

không ngồi giữa trong pháp đình, không có dấn 

thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự 

nghiệp? 

- Phẫn nộ là nữ nhân, này Ànanda.  

- Tật đố là nữ nhân, này Ànanda.  

- Xan tham là nữ nhân, này Ànanda.  

- Ác tuệ là nữ nhân, này Ànanda.  

Đây là nhân, đây là duyên, này Ànanda, nữ nhân 

không ngồi giữa pháp đình, không có dấn thân vào 

sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp. 
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10 Sự hình thành nam nữ - Kinh KHỞI 

THẾ NHÂN BỔN – 27 Trường II, 387 

 

KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 

– Bài kinh số 27 – Trường II, 387 

 

Như vầy tôi nghe: 

1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá vệ), 

Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà 

ramàtu (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ, 

Vàsettha và Bhàradvàjà sống giữa các vị Tỷ kheo và 

muốn trở thành Tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều, từ 

thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 

giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. 

2. Vàsettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền 

tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại 

giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Thấy vậy Vàsettha nói 

với Bhàradvàja: 

- Này bạn Bhàradvàja, Thế Tôn vào buổi chiều, từ 

thiền tịnh khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại 

giữa trời, dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bhàradvàja, 

chúng ta hãy đến yết kiến Thế Tôn. Rất có thể chúng 
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ta được nghe thời pháp từ Thế Tôn. 

- Thưa vâng, Hiền giả! 

Bhàradvàja vâng theo lời Vàsettha. Rồi cả Vàsettha 

và Bhàradvàja cùng đến gần Thế Tôn, khi đến xong 

đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn, khi Ngài 

đang đi qua đi lại. 

3. Rồi Thế Tôn nói với Vàsettha: 

- Này Vàsettha, Ngươi sanh trưởng là Bàlamôn và 

thuộc gia tộc Bàlamôn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình từ gia tộc Bàlamôn. Này Vàsettha, 

người Bàlamôn có chỉ trích Ngươi, phỉ báng Ngươi 

chăng? 

- Bạch Thế Tôn, các vị Bàlamôn thật có chỉ trích 

chúng con, phỉ báng chúng con, với những lời phỉ 

báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không 

phải không toàn diện. 

- Này Vàsettha, các vị Bàlamôn dùng lời lẽ như thế 

nào để chỉ trích các Ngươi, phỉ báng các Ngươi, với 

những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn 

diện, chớ không phải không toàn diện? 

- Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn đã nói như sau: 
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"Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là 

hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là da trắng, giai 

cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn là thuần túy, 

các giai cấp phi Bà la môn không phải như vậy. Chỉ 

có Bà la môn mới là con chính tông của Phạm thiên, 

sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do 

Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm 

thiên. Các Ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi 

mình vào giai cấp hạ tiện - giai cấp các Sa môn trọc 

đầu, đê tiện, đen đủi, giòng gióng thuộc bàn chân. 

Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp, 

khi các Ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình 

vào giai cấp hạ tiệt, giai cấp Bà la môn trọc đầu, đê 

tiện, đen đủi, giòng giống thuộc bàn chân". Bạch Thế 

Tôn, như vậy các vị Bà la môn chỉ trích chúng con, 

phỉ báng chúng con, với những lời phỉ báng thật chí 

tình, phỉ báng thật toàn diện, chớ không phải không 

toàn diện. 

4. - Này Vàsettha, các người Bàlamôn thật đã quên 

quá khứ khi họ nói: "Bà la môn là giai cấp tối thượng, 

giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà la môn là 

da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà la môn 

là thuần túy, các giai cáp phi Bà la môn không phải 

như vậy. Chỉ có Bà la môn mới là con chính tông của 

Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 

thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự 
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của Phạm thiên".  

Này Vàsettha, các nữ Bà-la-môn, vợ của các Bà la 

môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có 

sanh con, có cho con bú. Và những Bà la môn ấy 

chính do thai sanh lại nói rằng: "Bà la môn là giai 

cấp tối thượng... là con cháu thừa tự của Phạm thiên". 

5. Này Vàsettha, có bốn giai cấp: Sát-đế-lỵ, Bà-la-

môn, Phệ-xá và Sudda Thủ-đà-la.  

 Này Vàsettha, có người Sát đế lỵ sát sanh, lấy 

của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, 

nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, 

có tâm sân, có tà kiến. Này Vàsettha, những 

pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện; 

những pháp ấy là có tội và được gọi là có tội; 

những pháp ấy không nên hành trì và được gọi 

là các pháp không nên hành trì; những pháp ấy 

không xứng Thánh pháp và được gọi là không 

xứng Thánh pháp; những pháp ấy là hắc pháp 

và hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 

trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy 

trong một số người Sát đế lỵ.  

 Này Vàsettha có người Bà la môn...  
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 Này Vàsettha có người Phệ xá...  

 Này Vàsettha, có người Thủ đà la sát sanh... có 

tà kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là bất 

thiện và được gọi là bất thiện... là hắc pháp và 

hắc báo; những pháp ấy bị người có trí quở 

trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy 

trong một số người Thủ đà la. 

6. Này Vàsettha:  

 Có người Sát đế lỵ không sát sanh, không lấy 

của không cho, không có tà hạnh, không nói 

láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, 

không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, 

không có tâm sân, có chánh kiến. Này 

Vàsettha, những pháp ấy là thiện và được gọi 

là thiện; những pháp ấy không có tội và được 

gọi là không có tội; những pháp ấy nên hành trì 

và được gọi là các pháp nên hành trì; những 

pháp ấy xứng Thánh pháp và được gọi là xứng 

Thánh pháp; những pháp ấy là bạch pháp và có 

bạch quả; những pháp ấy được người có trí tán 

thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy 

trong một số người Sát đế lỵ.  

 Này Vàsettha, có người Bà la môn...  
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 Này Vàsettha, có người Phệ xá...  

 Này Vàsettha, có người Thủ đà la không sát 

sanh... không có tham tâm, không có sân tâm, 

có chánh kiến. Này Vàsettha, những pháp ấy là 

thiện và được gọi là thiện; những pháp ấy 

không có tội và được gọi là không có tội; những 

pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp 

nên hành trì; những pháp ấy xứng Thánh pháp 

và được gọi là xứng Thánh pháp; những pháp 

ấy là bạch pháp và có bạch quả; những pháp 

được người có trí tán thán. Ở đây, những pháp 

ấy được tìm thấy trong một số người Thủ đà la. 

7. Này Vàsettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch 

được chỉ trích và được tán thán bởi những người có 

trí, đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở 

đây, những Bà la môn nào nói rằng: "Bà la môn là 

giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt; chỉ 

có giai cấp Bà la môn là da trắng, giai cấp khác là 

da đen; chỉ có Bà la môn là thuần túy, các giai cấp 

phi Bà la môn không phải như vậy; chỉ có Bà la môn 

là con chính tông của Phạm thiên, sanh từ miệng 

Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo 

ra, là con cháu thừa tự của Phạm thiên." Các vị có 

trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 

Vàsettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một 
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vị Tỷ kheo, một vị A la hán, các lậu hoặc đã được 

diệt tận, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc phải 

làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt mục đích tối 

thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được 

giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối thượng so sánh 

với bốn giai cấp, vì xứng với Pháp, không phải 

không xứng với Pháp. Này Vàsettha, Pháp là tối 

thượng giữa các loài hữu tình, trong đời này và cả 

đời sau. 

8. Này Vàsettha, đây là một chứng minh điển hình 

để biết vì sao Pháp là tối thượng giữa các loài hữu 

tình, trong đời này và cả đời sau. 

Này Vàsettha, vua Pasenadi (Ba tư nặc) nước Kosala 

biết rằng: "Sa môn Gotama xuất gia từ giòng họ liên 

hệ Sàkyà, tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và 

đối xử với vua Pasenadi nước Kosala rất lễ độ phải 

phép. Cũng vậy vua Pasenadi nước Kosala tôn 

trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối xử với Như 

Lai rất lễ độ, phải phép, vì vua nghĩ: "Có phải Sa-

môn Gotama là thiện sanh? Còn ta không phải thiện 

sanh; Sa-môn Gotama có hùng lực, ta không có hùng 

lực; Sa môn Gotama có dáng mặt đẹp đẽ, còn ta có 

dáng mặt thô xấu; Sa môn Gotama là vị có nhiều thế 

lực, còn ta ít có thế lực?" Vì rằng vua Pasenadi 

nước Kosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, 
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đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp nên 

vua tôn trọng, đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay và đối 

xử với Như Lai rất lễ độ, phải phép. Này 

Vàsettha, với chứng minh điển hình này, cần hiểu 

như thế nào Pháp là tối thượng giữa các loài hữu 

tình, trong đời này và cả đời sau. 

9. Này Vàsettha, các Ngươi, sanh sai biệt, danh sai 

biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ 

gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi: "Các 

vị là ai?", các Ngươi cần trả lời: "Chúng tôi là Sa-

môn, dưới sự lãnh đạo của Thích ca tử".  

 Này Vàsettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy 

được an trí, có căn để an trú và chắc chắn, một 

lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, 

chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vị nào 

ở trên đời, vị ấy có thể nói: "Ta là con chính 

tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do Pháp 

sanh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của 

Pháp." Vì sao vậy? Này Vàsettha, vì là những 

chữ đồng nghĩa với Như Lai là Pháp thân, là Phạm 

thân, là Pháp thể, là Phạm thể. 

10. Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào 

đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển 

hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu 
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tình phần lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang Âm 

thiên). Ở tại đây, nhữnh loại chúng sanh này do ý 

sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi 

hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và 

sống như vậy một thời gian khá dài.  

Này Vàsettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, 

sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. 

Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn 

chúng sanh từ Quang Âm thiên thác sanh qua tại đây. 

Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, 

tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống 

trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gia 

khá dài. 

11. Này Vàsettha, lúc bấy giờ:  

 Vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen 

sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù.  

 Mặt trăng, mặt trời không hiện ra;  

 Sao và chòm sao không hiện ra;  

 Không có ngày đêm;  

 Không có tháng và nửa tháng;  

 Không có năm và thời tiết;  

 Không có đàn bà, đàn ông.  
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 Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình 

mà thôi.  

Này Vàsettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một 

thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong nước. Như bọt 

nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng 

vậy đất hiện ra. Đất này có màu sắc, có hương và 

có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy 

như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh. 

12. Này Vàsettha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: 

"Kìa xem, vật này là gì vậy?", lấy ngón tay nếm vị 

của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm 

vào thân và tham ái khởi lên. Này Vàsettha, các loài 

hữu tình khác, theo gương hữu tình kia, lấy ngón tay 

nếm vị của đất.  

 Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào 

thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia 

bắt đầu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ 

từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh 

sáng của họ biến mất.  

 Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng mặt 

trời hiện ra.  

 Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm 

sao hiện ra.  
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 Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện 

ra.  

 Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và 

tháng hiện ra.  

 Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm 

hiện ra.  

 Như vậy, này Vàsettha, thế giới này bắt đầu 

thành trở lại. 

13. Này Vàsettha, những hữu tình ấy, thưởng thức vị 

của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong 

một thời gian khá lâu.  

 Này Vàsettha, vì các hữu tình ấy thưởng thức 

vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món 

ăn trong một thời gian khá lâu, thân của họ trở 

thành cứng rắn, và sắc đẹp của họ trở thành sai 

biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 

tình không có sắc đẹp.  

 Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu 

tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có sắc đẹp 

hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta."  

 Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của 

họ, vị của đất biến mất.  

 Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu 
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than: "Ôi vị ngon! Ôi vị ngon!", như ngày nay, 

khi loài Người có được vị ngon liền nói: "Ôi vị 

ngon! Ôi vị ngon!" Như vậy họ theo văn tự 

truyền thống của thời xưa mà không biết ý 

nghĩa của nó. 

14. Này Vàsettha, khi vị đất đã biến mất với các hữu 

tình ấy, thời một loại nấm đất hiện ra. Như hình con 

rắn, chúng hiện ra như vậy. Loại nấm ấy có sắc, có 

hương, có vị. Mầu sắc của loại nấm này giống như 

đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong 

thuần tính.  

Này Vàsettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm 

đất. Họ thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất 

ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá 

lâu.  

Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nấm 

đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món 

ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở 

thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của chúng lại càng sai 

biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình 

không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 

khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 

sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta". 

Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, nấm 
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đất biến mất.  

Khi nấm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra. Như 

loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này 

có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này 

giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của loại 

cây leo này như mật ong thuần tịnh. 

15. Này Vàsettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng 

thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại 

cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món 

ăn trong một thời gian khá lâu.  

Này Vàsettha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng 

thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo 

làm món ăn trong một thời gian khá lâu nên thân của 

họ trở thành cứng rắn hơn và sắp đẹp của họ lại càng 

sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu 

tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp 

khinh các hữu tình không có sắc đẹp: "Chúng ta có 

sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta."  

Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ 

và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ 

hội họp lại và kêu than: "Ôi, cái này thuộc của chúng 

ta! Ôi hại thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã 

biến đi!"; như ngày nay khi loài Người được hỏi cái 

gì làm cho đau khổ, bèn trả lời: "Ôi, cái này thuộc 
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của chúng ta! Ôi hại thay cho chúng ta!" Như vậy, 

họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không 

biết ý nghĩa của nó. 

16. Này Vàsettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, 

thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có 

cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẵn. 

Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời 

tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. 

Chỗ nào vào buổi sáng, họ mang đi để ăn sáng, thời 

tại chỗ ấy, vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, 

không có gián đoạn. Này Vàsettha, những hữu tình 

ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa 

làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian 

khá lâu.  

Này Vàsettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa 

mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm 

món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ 

trở thành cứng rắn hơn và sắp đẹp của họ lại càng sai 

biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện; về phái nam, 

nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái nam hết sức 

kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. 

Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi 

lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, 

họ làm các hạnh dâm.  
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Này Vàsettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy 

làm các hạnh dâm như vậy, người thì quăng bùn, 

người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: 

"Hãy chết đi, đồ ô uế! Hãy chết đi, đồ ô uế! Sao một 

loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác 

như vậy?"; như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một 

cô dâu được rước đi, có người quăn bùn, có người 

quăn tro, có người quăn phân bò. Như vậy, chúng 

theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa 

của nó. 

17. Này Vàsettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là 

phi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vàsettha, 

lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không 

được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai 

tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ trích mau 

chóng, vì hành động phi pháp, họ bắt đầu làm lầu, 

làm nhà để che dấu những hành động phi pháp của 

họ.  

Này Vàsettha, có loài hữu tình bản tánh biếng nhác 

tự nghĩ: "Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt bằng cách đi 

tìm lúa buổi chiếu cho buổi ăn chiều, buổi sáng cho 

buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho 

cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng?" Này Vàsettha, 

loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều, 

cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình 
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này và nói: 

- Này Bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa! 

- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buổi chiều 

và buổi sáng. 

Này Vàsettha, vị này noi theo vị hữu tình kia, đi tìm 

lúa một lần đủ cho cả hai ngày. 

- Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vàsettha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình 

ấy và nói: 

- Này Bạn chúng ta hãy đi tìm lúa. 

- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày 

rồi. 

Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 

tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho bốn ngày. 

- Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vàsettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu 

tình này và nói: 
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- Này Bạn, chúng ta hữu đi tìm lúa! 

- Này Bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả bốn ngày! 

Này Vàsettha, vị hữu tình này noi theo gương vị hữu 

tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho tám ngày. 

- Này Bạn, như vậy là tốt. 

Này Vàsettha, những vị hữu tình kia, bắt đầu tích trữ 

lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trơn nhẵn 

và vỏ lúa bao bọc hột lúa; và các cây lúa bị cắt không 

lớn lên được; và như vậy có sự gián đoạn; và cây lúa 

mọc lên từng cụm, từng chùm. 

18. Này Vàsettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và 

than phiền: 

- Này các Bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài 

hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống 

bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, 

sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một 

thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian 

khá dài, vị của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có 

hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục 

bằng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng 

cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang 

biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt 
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trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện 

ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra, nên đêm, ngày 

hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra, nên nửa tháng và tháng 

hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra, nên thời tiết 

và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị 

đất làm chất ăn, lấy vị đất làm món ăn trong một thời 

gian khá dài. Khi ác bất thiện pháp khởi lên giữa 

chúng ta, vị đất biến mất. Vì vị đất biến mất, nên nấm 

đất hiện ra. Nấm đất này có sắc, có hương và có vị. 

Chúng ta bắt đầu thưởng thức nấm đất ấy, lấy nấm 

đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một 

thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này khởi 

lên giữa chúng ta nên nấm đất biến mất. Vì nấm đất 

biến mất, nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo 

này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu 

thưởng thức cỏ và cây leo ấy, lấy cỏ và cây leo làm 

chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời 

gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp này xảy ra 

giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và 

cây leo biến mất, nên lúa mọc tại khoảng trống hiện 

ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi 

thơm và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều, 

chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào 

buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi 

sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy 

vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có 

gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng 



 

53 NAM NỮ 
 

trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong 

một thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ấy 

khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn 

nhẵn và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẵn; và các cây 

lúc bị cắt không lớn lên được; và như vậy có sự gián 

đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. 

Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ 

ruộng. 

Này Vàsettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và 

đắp đê làm bờ ruộng. 

19. Này Vàsettha, có vị hữu tình, bản tánh biếng 

nhác, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của 

người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt 

người ấy và nói: 

- Này Ngươi, Ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần 

của mình, đánh cắp phần không cho của người khác 

và thưởng thức phần ấy. Nhà Ngươi chớ có làm như 

vậy nữa. 

- Thưa Bạn, vâng! 

Này Vàsettha, người này vâng theo lời nói của những 

người ấy. Này Vàsettha, một lần thứ hai... Này 

Vàsettha một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của 

mình, đánh cắp phần không cho của người khác và 
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thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói: 

- Này Ngươi, Ngươi đã làm điều ác, vì Ngươi gìn giữ 

phần của mình, đánh cắp phần không cho của người 

khác và thưởng thức phần ấy... Ngươi chớ có làm 

như vậy nữa. 

 Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh 

ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này 

Vàsettha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất 

hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình 

phạt đánh đập xuất hiện. 

20. Này Vàsettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại 

và than khóc: 

- Này Tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu 

tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, 

quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất 

hiện. Chúng ta hãy đề cử một người. Người ấy sẽ tức 

giận khi đáng phải tức giận, khiển trách khi đáng 

phải khiển trách, hãy tẩn xuất khi đáng phải tẩn xuất. 

Chúng tôi sẽ dành cho Ngươi một phần lúa của 

chúng tôi. 

- Xin vâng, các Tôn giả! 

Này Vàsettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu 
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tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiển trách khi 

đáng khiển trách, tẩn xuất khi đáng tẩn xuất. Và các 

vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. 

21. Này Vàsettha, 

- Được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Mahà-

sammato. Danh từ Mahà-sammato là danh từ 

đầu tiên được khởi lên.  

- "Vị chủ của ruộng vườn" tức là Khattiyà, là 

danh từ thứ hai được khởi lên".  

- "Làm cho các người khác hoan hỷ bởi 

Pháp", tức là Ràja (vị vua). Ràja là danh từ 

thứ ba được khởi lên.  

 Này Vàsettha, như vậy là sự khởi lên nguồn gốc 

giới vức xã hội của Khattiya theo danh từ truyền 

thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa 

những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào 

khác, một cách đúng pháp tắc (dhamma), 

không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy Pháp 

là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 

sau. 

22. Này Vàsettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: 

- Này các Tôn giả, các ác, bất thiện pháp đã hiện ra 



 

56 NAM NỮ 
 

giữa các loại hữu tình, như lấy của không cho, khiển 

trách, nói láo, hình phạt, tẩn xuất. Chúng ta hãy loại 

bỏ các ác, bất thiện pháp. 

Vác vị ấy loại bỏ các ác, bất thiện pháp, tức là 

Bràhmanà (Bà-la-môn), và chữ Bràhmanà là danh 

từ đầu tiên được khởi lên. Những vị nầy lập lên 

những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 

những nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được 

dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chầy rơi ngả 

nghiên, buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi 

ăn sáng; họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để 

khất thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các 

chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người 

khác thấy vậy, nói như sau: 

- Này các Tôn giả, những loài hữu tình này lập lên 

những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong 

những chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập 

tắt, khói được tiêu tan, cối và chầy rơi ngả nghiên, 

buổi chiều lo ăn buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn 

sáng; họ đi vào làng, vào thi xã, vào kinh đô để khất 

thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá 

trong khu rừng để tu thiền. Này Vàsettha, họ 

"Jhàyanti", tu thiền, tức là họ suy tư Jhàyakà. 

Jahàyakà là danh từ thứ hai được khởi lên. 
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23. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, không 

thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền 

đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã 

để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: 

"Này các Tôn giả, những loài hữu tình này, không 

thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã 

đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã 

để làm sách. Nay những vị này không tu thiền. 

Này Vàsettha, "Nadãnima Jhàyanti" tức là 

ajjhàyaka, và ajjàyakà là chữ thứ ba được khởi lên 

(Các vị lập lại các tập Vedà). Này Vàsettha, thời ấy 

họ thuộc hạ cấp. Nay họ xem là cao thượng nhất.  

Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới 

vức xã hội của các Bà-la-môn, theo danh từ truyền 

thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài 

hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác một cách 

đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, 

như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và 

cả cho đời sau. 

24. Này Vàsettha, một số loài hữu tình này, theo 

pháp dâm dục, thiết lập các nghề nghiệp sai khác 

(Vissuta). Này Vàsettha, những ai theo pháp dâm 

dục, thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy 

gọi là Vessà. Danh từ Vessà được khởi lên.  
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Như vậy, này Vàsettha là sự khởi lên nguồn gốc giới 

vức xã hội của các Vessà, theo danh từ truyền thống 

cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình 

ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp 

tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 

Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 

sau. 

25. Này Vàsettha, một số loài hữu tình còn lại lựa 

chọn săn bắn. Những ai sống săn bắn và theo các 

nghề hèn nhỏ, này Vàsettha, được gọi là Suddà. Và 

danh từ Suddsà được khởi lên.  

Như vậy, này Vàsettha, là sự khởi lên nguồn gốc giới 

vức xã hội của các Suddà, theo danh từ truyền thống 

cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu 

tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng 

pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vàsettha như vậy 

Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời 

sau. 

26. Này Vàsettha, 

- Một thời có vị Khattiya (Sát-đế-lỵ) tự trách 

pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình: "Tôi sẽ sống làm người Sa 

môn".  
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- Vị Bàlamôn, tự trách pháp của mình, xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ 

sống làm người Sa-môn".  

- Vị Vessà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ sống 

làm người Sa-môn".  

- Vị Suddà, tự trách pháp của mình, xuất gia từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình: "Tôi sẽ sống 

làm người Sa-môn".  

 Này Vàsettha, giai cấp Samana (Sa-môn) được 

khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của Sa-

môn là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở 

ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, 

không phải phi pháp. Này Vàsettha, như vậy 

Pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả 

cho đời sau. 

27. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm tà hạnh về thân, 

làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. 

Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân 

hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 

Vàsettha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm tà 

hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về 

ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhơn duyên, 

sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác 
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thú, đọa xứ, địa ngục. 

28. Này Vàsettha, vị Khattiya làm chánh hạnh về 

thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có 

chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhơn 

duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 

thú, Thiên giới. Này Vàsettha, vị Bà la môn... Này 

Vàsettha, vị Vessà... Này Vàsettha, vị Suddà làm 

chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh 

hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh 

nghiệp làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới. 

29. Này Vàsettha, vị Khattiya, làm hai hạnh về thân, 

hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến tà 

kiến lẫn lộn. Do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà 

hạnh lẫn lộn làm nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng 

chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vàsettha, vị 

Bàlamôn... Này Vàsettha, vị Vessà... Này Vàsettha, 

vị Suddà, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, 

hai hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn. Do 

chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm 

nhơn duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh 

lạc và khổ thọ. 

30. Này Vàsettha, vị Khattiya, chế ngự về thân, chế 

ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 
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Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 

trong đời hiện tại. Này Vàsettha, vị Bà la môn... vị 

Vessà... Này Vàsettha vị Suddà, chế ngự về thân, chế 

ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập Bảy pháp 

Giác chi đã diệt trừ hoàn toàn (các ác pháp) ngay 

trong đời hiện tại. 

31. Này Vàsettha, trong bốn giai cấp này, vị Tỷ 

kheo, là bậc Alahán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải 

làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã 

đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. 

Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, 

đúng với Chánh pháp, không phải phi pháp. Này 

Vàsettha, như vậy Pháp là tối thượng ở đời, trong 

hiện tại và cho cả đời sau. 

32. Này Vàsettha, bài kệ sau đây được Phạm thiên 

Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) 

tuyên thuyết: 

Chúng sanh tin giai cấp, 

Sát đế lỵ tối thắng. 

Ai đủ cả trí, đức, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 

 

Này Vàsettha, bài kệ này được Phạm thiên 

Sanamkumàra, khéo hát chớ không phải vụng hát, 
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khéo nói chớ không phải vụng nói, đầy đủ ý nghĩa 

chớ không phải không đầy đủ, được Ta chấp nhận.  

Này Vàsettha, Ta cũng nói như sau: 

Chúng sanh tin giai cấp, 

Sát đế lỵ tối thắng. 

Ai đủ cả trí, đức, 

Tối thắng giữa Nhân, Thiên. 

 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Vàsettha và 

Bhàradvàja hoan hỷ tín thọ lời giảng Thế Tôn. 
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11 Vợ chồng Muốn thấy mặt nhau đời 

sau - Kinh XỨNG ĐÔI 1 – Tăng I, 668 

 

XỨNG ĐÔI 1 – Tăng I, 668 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga 

tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi 

Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú 

xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên 

chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia 

chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 

Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 

bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 

2. - Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây 

cho con khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết 

con có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ 

cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch 

Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời 

này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. 

Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 

chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao 

giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha 

Nakulà, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì 
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đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn 

thấy mặt nhau, trong đời này, mà còn muốn thấy mặt 

nhau trong đời sau nữa. 

- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn 

thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt 

nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, 

đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong đời hiện 

tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, 

các người cũng được thấy mặt nhau. 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 

Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 

Giữ cấm giới đồng đẳng, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Sống hoan hỷ Thiên giới, 

Hân hoan được thỏa mãn, 

Đúng với điều sở cầu. 

 



 

65 NAM NỮ 
 

XỨNG ĐÔI 2 – Tăng I, 670 

(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu 

với lời của Thế Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo).  

 

 

 

 

  

 
 


