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 UẨN 

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 5 nguy hiểm cho người phạm giới - 

Kinh PHÚNG TỤNG – 33 Trường II, 

567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn 

 

1. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, 

phạm giới:  

- Này các Hiền giả, người ác giới, vì phạm 

giới luật, do phóng dật thiệt hại nhiều tài 

sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của 

người ác giới, phạm ác giới.  

- Lại nữa, này các Hiền giả, với người ác 

giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp. 

Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người 

ác giới. 

- Lại nữa, này các Hiền giả, với người ác 

giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng 

nào, hội chúng Sát đế ly, hội chúng Bà la 

môn, hội chúng Cư sĩ hay hội chúng Sa 

môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao 
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động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của 

người ác giới, phạm ác giới. 

- Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 

phạm ác giới, khi mệnh chung, chết một 

cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ 

tư của người ác giới, phạm ác giới. 

- Lại nữa, này các Hiền giả, người ác giới, 

phạm ác giới, khi thân hoại mạng chung 

sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của 

người ác giới, phạm ác giới. 

2. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới:  

- Này các Hiền giả, ở đây người đủ giới, 

giữ giới, nhờ không phóng dật nên được 

tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ 

nhất cho người đủ giới, giữ giới. 

- Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 

giữ giới được tiếng tốt đồn khắp. Đó là 

điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ 

giới. 

- Này các Hiền giả, với người đủ giới, giữ 
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giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng 

Sát đế ly, hội chúng Ba la môn, hội chúng 

Cư sĩ, hội chúng Sa môn, vị ấy vào một 

cách đàng hoàng, không dao động. Đó là 

điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ 

giới. 

- Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 

giữ giới khi mệnh chung chết một cách 

không sợ sệt và không dao động. Đó là 

điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ 

giới. 

- Này các Hiền giả, lại nữa người đủ giới, 

giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung 

được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 

đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm 

cho người đủ giới, giữ giới. 
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2 5 nguy hại cho người ác hạnh - Kinh 

NGƯỜI ÁC HÀNH 1 – Tăng II, 741 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 1 – Tăng II, 741 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

ác hành.  

2. Thế nào là năm? 

- Tự mình chỉ trích mình;  

- Sau khi suy xét, các bậc trí quở trách;  

- Tiếng ác đồn khắp;  

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác 

hành. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người 

thiện hành.  

4. Thế nào là năm? 

- Tự mình không chỉ trích mình;  

- Sau khi suy xét, các bậc trí tán thán;  

- Tiếng tốt đồn khắp;  
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- Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 

thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện 

hành. 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 2 – Tăng II, 742 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

thân ác hành... cho người khẩu ác hành... cho người 

ý ác hành (giống như #241 với những sữa đổi cần 

thiết). 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 3 – Tăng II, 742 

(Như kinh #241 chỉ thay hai đoạn sau: "Từ bỏ diệu 

pháp, an trú phi diệu pháp", với những thay đổi cần 

thiết). 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 4 – Tăng II, 742 
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1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người thân ác hành... cho người thân thiện hành... 

cho người khẩu ác hành... cho người khẩu thiện 

hành... người ý ác hành... cho người ý thiện hành. 

2. Từ mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các 

bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu 

pháp; an trú diệu pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người ý 

thiện hành. 
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3 5 nguy hại không dùng tăm - Kinh 

TĂM XỈA RĂNG – Tăng II, 712 

 

TĂM XỈA RĂNG – Tăng II, 712 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại do không 

dùng tăm xỉa răng.  

2. Thế nào là năm? 

- Con mắt bị ảnh hưởng,  

- Miệng hôi thúi,  

- Thần kinh vị không trong sạch,  

- Nước mật và đàm dính vào đồ ăn,  

- Ăn không thấy ngon. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại này do 

không dùng tăm xỉa răng. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng 

tăm xỉa răng.  

4. Thế nào là năm? 

- Con mắt không bị ảnh hưởng,  

- Miệng không hôi thúi,  

- Thần kinh vị được trong sạch,  

- Nước mật và đàm không dính vào đồ ăn,  
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- Ăn thấy ngon. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tăm 

xỉa răng. 
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4 5 nguy hại người hay gây cãi - Kinh 

ĐẤU TRANH – Tăng II, 715 

 

ĐẤU TRANH – Tăng II, 715 

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra 

cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu 

tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra kiện 

tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự 

nguy hại.  

2. Thế nào là năm? 

- Không chứng điều chưa chứng được;  

- Thối thất điều đã chứng được;  

- Tiếng ác đồn khắp;  

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi 

cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu 

tranh, là người gây ra đấu khẩu, là người gây ra kiện 

tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự 

nguy hại này. 
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5 5 nguy hại người không kham nhẫn - 

Kinh KHÔNG KHAM NHẪN 1 – 

Tăng II, 719 

 

KHÔNG KHAM NHẪN 1 – Tăng II, 719 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

không kham nhẫn.  

2. Thế nào là năm? 

- Quần chúng không ái mộ, không ưa thích;  

- Nhiều người hận thù;  

- Nhiều người tránh né;  

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung; sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

không kham nhẫn. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 

kham nhẫn.  

4. Thế nào là năm? 

- Quần chúng ái mộ, ưa thích;  
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- Không có người hận thù;  

- Không có nhiều người tránh né;  

- Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 

thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 

kham nhẫn. 

 

KHÔNG KHAM NHẪN 2 – Tăng II, 720 

(Như kinh trên #215 chỉ thế vào mục 2, thay câu 

nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, bằng câu 

là người hung bạo, là người không hối quá.)  

 



 

21 NGUY HIỂM 

 UẨN 

6 5 nguy hại người không tịnh tín - Kinh 

KHÔNG TỊNH TÍN 1 – Tăng II, 720 

 

KHÔNG TỊNH TÍN 1 – Tăng II, 720 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người không tịnh tín.  

2. Thế nào là năm? 

- Tự mình chỉ trích mình;  

- Bậc có trí sau khi suy xét, quở trách;  

- Tiếng ác đồn xa;  

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người 

không có tịnh tín. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người 

có tịnh tín.  

4. Thế nào là năm? 

- Tự mình không chỉ trích mình;  

- Bậc có trí sau khi suy xét, tán thán  

- Tiếng lành đồn xa;  
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- Khi mạng chung, tâm không mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 

thiện Thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có 

tịnh tín. 

 

KHÔNG TỊNH TÍN 2 – Tăng II, 721 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho kẻ 

không tịnh tín.  

2. Thế nào là năm? 

- Những tư tưởng bất tín không được tịnh tín;  

- Một số tư tưởng đã tịnh tín có thể đổi khác;  

- Không làm theo lời dạy của bậc Đạo Sư;  

- Thế hệ tiếp bắt chước tà kiến;  

- Tâm không được tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này, cho người 

không có tịnh tín. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người 

có tịnh tín.  

4. Thế nào là năm? 
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- Những tư tưởng bất tín được tịnh tín;  

- Những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng;  

- Lời dạy của bậc Đạo Sư được làm theo;  

- Thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến;  

- Tâm được tịnh tín. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này, cho người có 

tịnh tín. 
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7 5 nguy hại người mắng nhiếc bậc chân 

tu - Kinh MẮNG NHIẾC – Tăng II, 

715 

 

MẮNG NHIẾC – Tăng II, 715 

1. - Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ 

lỵ, các vị tu Phạm hạnh, phỉ báng bậc Thánh, vị ấy 

được chờ đợi năm sự nguy hại.  

2. Thế nào là năm? 

- Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng 

thượng;  

- Hay phạm một tội nhiễm;  

- Hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;  

- Khi mạng chung tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, mắng nhiếc, mạ lỵ, 

các vị tu Phạm hạnh, phỉ báng bậc Thánh, vị ấy được 

chờ đợi năm sự nguy hại này. 
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8 5 nguy hại người nói nhiều - Kinh 

NGƯỜI NÓI NHIỀU – Tăng II, 718 

 

NGƯỜI NÓI NHIỀU – Tăng II, 718 

1. - Có năm nguy hại này cho người nói nhiều.  

2. Thế nào là năm? 

- Nói láo;  

- Nói lời hai lưỡi;  

- Nói lời độc ác;  

- Nói lời phù phiếm;  

- Sau khi thân hoại hạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

nói nhiều. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người 

nói vừa phải.  

4. Thế nào là năm? 

- Không nói láo;  

- Không nói hai lưỡi;  

- Không nói lời độc ác;  

- Không nói lời phù phiếm;  
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- Sau khi thân hoại hạng chung, sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người nói 

vừa phải. 
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9 5 nguy hại người ví với nghĩa địa - 

Kinh NGHĨA ĐỊA – Tăng II, 743 

 

NGHĨA ĐỊA – Tăng II, 743 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong 

nghĩa địa.  

2. Thế nào là năm? 

- Bất tịnh,  

- Hôi thúi,  

- Đáng sợ hãi,  

- Trú xứ các phi nhân hung bạo,  

- Làm cho quần chúng than khóc. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa 

địa. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong 

người được ví như nghĩa địa.  

Thế nào là năm? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thành tựu thân 

nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, 

thành tựu ý nghiệp bất tịnh. Ta nói rằng đây là sự bất 

tịnh của người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, sự bất 
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tịnh ấy của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, 

người này giống như ví dụ ấy. 

5. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu 

nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, tiếng ác 

được đồn khắp. Ta nói rằng đây là mùi hôi thúi của 

người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, sự đáng sợ hãi 

của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người 

này giống như ví dụ ấy. 

6. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu 

khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, các 

vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh tránh né đứng xa. Ta 

nói rằng đây là sự đáng sợ của người ấy. Ví như, này 

các Tỷ-kheo, sự đáng sợ hãi của nghĩa địa. Ta nói 

rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ 

ấy. 

7. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu 

nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, sống 

chung với những hạng người cũng đồng chung với 

nếp sống ấy. Ta nói rằng đây là trú xứ hung bạo của 

người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, trú xứ các phi 

nhân hung bạo của nghĩa địa, Ta nói rằng, này các 

Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

8. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu 

khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh này, 
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các vị thuần tịnh đồng Phạm hạnh thấy vậy trở thành 

bất mãn và nói: "Ôi thật là khổ cho chúng tôi, chúng 

tôi phải chung sống với những người như vậy". Ta 

nói rằng đây là làm cho quần chúng than khóc vì 

người ấy. Ví như này các Tỷ-kheo, nghĩa địa là chỗ 

làm cho nhiều người than khóc, Ta nói rằng, này các 

Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy. 

Đây là năm nguy hại, này các Tỷ-kheo, trong người 

được ví như nghĩa địa.  
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10 5 nguy hại người ác giới - Kinh ÁC 

GIỚI PHÁ GIỚI – Tăng II, 716 

 

ÁC GIỚI PHÁ GIỚI – Tăng II, 716 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho 

kẻ ác giới, phá giới. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, do 

nhân phóng dật, bị tổn thất tài sản lớn. Này các Tỷ-

kheo, đây là sự nguy hại thứ nhất cho kẻ ác giới, phá 

giới. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với kẻ ác giới, phá 

giới, tiếng ác đồn xa. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 

nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giới. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi 

đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc 

hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc 

hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy, có sợ 

hãi, có hoang mang. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 

nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giới. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi 

mạng chung, tâm bị mê loạn. Này các Tỷ-kheo, đây 

là sự nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá giới. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, kẻ ác giới, phá giới sau 

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

đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 

hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác 

giới, phá giới. 

7. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích cho vị có giới, 

đầy đủ giới. Thế nào là năm? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ 

giới, do nhân không phóng dật, thâu được tài sản lớn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là lợi ích thứ nhất cho vị giữ 

giới, đầy đủ giới. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, với người giữ giới, đầy 

đủ giới, tiếng lành đồn xa. Này các Tỷ-kheo, đây là 

lợi ích thứ hai cho kẻ giữ giới, đầy đủ giới. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ 

giới, có đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-

đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng 

Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, vị ấy đi đến hội 

chúng ấy không sợ hãi, không hoang mang. Này các 

Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ ba cho người giữ giới, 

đầy đủ giới. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ 

giới, khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Này 

các Tỷ-kheo, đây là sự lợi ích thứ tư cho người giữ 

giới, đầy đủ giới. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người giữ giới, đầy đủ 

giới sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi lành, 

Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 

nguy hại thứ năm cho người giữ giới, đầy đủ giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm sự lợi ích này cho vị giữ 

giới, đầy đủ giới.  
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11 5 nguy hại người ác hạnh - Kinh 

NGƯỜI ÁC HÀNH 1 – Tăng II, 741 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 1 – Tăng II, 741 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

ác hành.  

2. Thế nào là năm? 

- Tự mình chỉ trích mình;  

- Sau khi suy xét, các bậc trí quở trách;  

- Tiếng ác đồn khắp;  

- Khi mạng chung, tâm bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người ác 

hành. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người 

thiện hành.  

4. Thế nào là năm? 

- Tự mình không chỉ trích mình;  

- Sau khi suy xét, các bậc trí tán thán;  

- Tiếng tốt đồn khắp;  
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- Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn;  

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 

thú, thiên giới, cõi đời này. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người thiện 

hành. 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 2 – Tăng II, 742 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

thân ác hành... cho người khẩu ác hành... cho người 

ý ác hành (giống như #241 với những sữa đổi cần 

thiết). 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 3 – Tăng II, 742 

(Như kinh #241 chỉ thay hai đoạn sau: "Từ bỏ diệu 

pháp, an trú phi diệu pháp", với những thay đổi cần 

thiết). 

 

NGƯỜI ÁC HÀNH 4 – Tăng II, 742 
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1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người thân ác hành... cho người thân thiện hành... 

cho người khẩu ác hành... cho người khẩu thiện 

hành... người ý ác hành... cho người ý thiện hành. 

2. Từ mình không chỉ trích mình; sau khi suy xét, các 

bậc trí tán thán; tiếng tốt đồn khắp; từ bỏ phi diệu 

pháp; an trú diệu pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, cho người ý 

thiện hành. 
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12 5 nguy hại sống không mục đích - 

Kinh DU HÀNH DÀI 1 – Tăng II, 723 

 

DU HÀNH DÀI 1 – Tăng II, 723 

1. - Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người sống du hành dài, du hành không có mục đích.  

2. Thế nào là năm? 

- Không nghe điều chưa được nghe;  

- Không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe;  

- Có sợ hãi một phần điều đã được nghe;  

- Cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;  

- Không có bạn bè. 

Có năm điều nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người sống du hành dài, du hành không có mục đích. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người 

sống có mục đích.  

4. Thế nào là năm? 

- Nghe điều chưa được nghe;  

- Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe;  

- Không có sợ hãi một phần điều đã được nghe;  

- Không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;  
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- Có bạn bè. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người sống 

có mục đích. 

 

DU HÀNH DÀI 2 – Tăng II, 724 

(Giống như kinh trên #221, chỉ có khác là thay vì: 

"Không nghe điều chưa được nghe, không làm cho 

thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần 

điều đã được nghe", thời được thế vào "Không chứng 

đắc điều chưa được chứng đắc, không làm cho thanh 

tịnh điều đã được chứng đắc, không có sợ hãi một 

phần điều đã được chứng đắc..." với những thay đổi 

cần thiết) 
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13 5 nguy hại tin tưởng riêng một người - 

Kinh TỊNH TÍN ĐỐI VỚI MỘT 

NGƯỜI – Tăng II, 745 

 

TỊNH TÍN ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI – Tăng II, 745 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong 

lòng tịnh tín đối với một người. Thế nào là năm? 

2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, một người có 

lòng tịnh tín, và người ấy rơi vào một tội phạm, và 

tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng ngưng chức vị ấy. 

Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái mộ ưa thích, vị 

ấy bị chúng Tăng ngưng chức", và người này không 

còn nhiều tịnh tín đối với các Tỷ-kheo, người này 

không có liên hệ với các Tỷ-kheo khác. Do không 

liên hệ với các Tỷ-kheo khác, người này không nghe 

diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối 

đọa khỏi Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ nhất, này 

các Tỷ-kheo, trong sự tịnh tín đối với một người. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong người nào, một 

người có lòng tịnh tín, và vị ấy rơi vào một tội phạm, 

và tùy theo tội phạm ấy, chúng Tăng bắt vị ấy ngồi 

vào phía cuối. Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái 

mộ ưa thích, vị ấy bị chúng Tăng bắt ra ngồi phía 

cuối", và người này không còn nhiều tịnh tín đối với 
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các Tỷ-kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các 

Tỷ-kheo, người này không có liên hệ đến các Tỷ-

kheo khác. Do không liên hệ với các Tỷ-kheo khác, 

người này không nghe diệu pháp. Do không nghe 

diệu pháp, người này thối đọa khỏi Chánh pháp. Đây 

là nguy hại thứ hai, này các Tỷ-kheo, trong sự tịnh 

tín đối với một người. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong người nào, một 

người có lòng tịnh tín, rồi người ấy đi vào một địa 

phương khác... người ấy bị loạn tâm... người ấy 

mạng chung. Người này suy nghĩ: "Người mà ta ái 

mộ ưa thích, vị ấy mạng chung". Người này không 

liên hệ đến các Tỷ-kheo khác. Do không liên hệ với 

các Tỷ-kheo khác, người này không nghe diệu pháp. 

Do không nghe diệu pháp, người này thối đọa khỏi 

Chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm, này các Tỷ-

kheo, trong sự tịnh tín đối với một người. 
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14 5 nguy hại trong lửa - Kinh LỬA – 

Tăng II, 722 

 

LỬA – Tăng II, 722 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa.  

2. Thế nào là năm? 

- Có hại cho mắt;  

- Tổn hại dung sắc;  

- Tổn hại sức mạnh;  

- Quần chúng tụ họp tăng trưởng;  

- Các câu chuyện về bàng sanh được nói lên. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong lửa. 
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15 5 nguy hại trong nữ nhân - Kinh RẮN 

ĐEN 1 – Tăng II, 729 

 

RẮN ĐEN 1 – Tăng II, 729 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 

rắn đen.  

2. Thế nào là năm? 

- Không thanh thịnh,  

- Hôi thúi,  

- Sợ hãi rụt rè,  

- Đáng sợ hãi,  

- Làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn 

đen. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 

trong nữ nhân.  

4. Thế nào là năm? 

- Không thanh thịnh,  

- Hôi thúi,  

- Sợ hãi rụt rè,  

- Đáng sợ hãi,  
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- Làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 

nhân. 

 

RẮN ĐEN 2 – Tăng II, 730 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 

rắn đen.  

2. Thế nào là năm? 

- Phẫn nộ,  

- Hiềm hận,  

- Có nọc đọc,  

- Lưỡi chia hai,  

- Làm hại bạn. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con rắn 

đen. 

3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 

trong nữ nhân.  

4. Thế nào là năm? 

- Phẫn nộ,  
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- Hiềm hận,  

- Có nọc đọc,  

- Lưỡi chia hai,  

- Làm hại bạn. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc đọc của nữ nhân là 

như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay 

tham đắm.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là 

như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai 

lưỡi.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như 

sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình! 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 

nhân. 
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16 5 nguy hại ăn cơm phi thời - Kinh 

BỮA ĂN – Tăng II, 728 

 

BỮA ĂN – Tăng II, 728 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia 

đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ.  

2. Thế nào là năm? 

- Đối với các khách đến thăm, không cúng 

dường đúng thời;  

- Đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không 

cúng dường đúng thời;  

- Đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi 

ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 

thời, không cúng dường đúng thời;  

- Các người phục vụ, người làm công, làm công 

việc không được thoải mái;  

- Lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn 

thiếu chất bổ dưỡng. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình 

ăn cơm quá chiều, sau giờ ngọ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia 

đình ăn cơm đúng thời.  
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4. Thế nào là năm? 

- Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng 

thời;  

- Đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng 

dường đúng thời;  

- Đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi 

ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 

thời, cúng dường đúng thời;  

- Các người phục vụ, người làm công, làm công 

việc được thoải mái;  

- Lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy 

đủ chất bổ dưỡng. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình 

ăn cơm đúng thời.  
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17 Kinh SỐNG QUÁ LÂU 1 – Tăng II, 

725 

 

SỐNG QUÁ LÂU 1 – Tăng II, 725 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống 

quá lâu tại một chỗ.  

2. Thế nào là năm? 

- Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng;  

- Nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm;  

- Nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, 

không khéo léo trong những công việc gì phải 

làm;  

- Sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, tùy thuận 

trong sự liên hệ với gia chủ;  

- Và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc. 

Này các Tỷ-kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá 

lâu tại một chỗ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống 

đồng đều tại một chỗ.  

4. Thế nào là năm? 
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- Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ 

dùng;  

- Dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều 

dược phẩm;  

- Không có nhiều việc làm, không nhiều công 

việc phải làm, khéo léo trong những công việc 

phải làm;  

- Không sống lẫn lộn với gia chủ xuất gia, không 

tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ;  

- Và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự 

luyến tiếc. 

Này các Tỷ-kheo, đó là năm lợi ích nếu sống đồng 

đều tại một chỗ. 

 

SỐNG QUÁ LÂU 2 – Tăng II, 725 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống 

quá lâu tại một chỗ.  

2. Thế nào là năm? 

- Xan tham đối với trú xứ;  

- Xan tham đối với gia đình;  

- Xan tham đối với đồ vật cúng dường;  

- Xan tham đối với công đức;  
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- Xan tham đối với pháp. 

Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá 

lâu tại một chỗ. 

3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống 

đồng đều tại một chỗ.  

4. Thế nào là năm? 

- Không xan tham đối với trú xứ;  

- Không xan tham đối với gia đình;  

- Không xan tham đối với đồ được cúng dường;  

- Không xan tham đối với công đức;  

- Không xan tham đối với pháp. 

Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, nếu sống đồng 

đều tại một chỗ. 

 



 

49 NGUY HIỂM 

 UẨN 

18 Kinh THUYẾT PHÁP VỚI GIỌNG 

CA – Tăng II, 713 

 

THUYẾT PHÁP VỚI GIỌNG CA – Tăng II, 713 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với 

người thuyết pháp với giọng ca kéo dài.  

2. Thế nào là năm? 

- Tự mình say đắm trong âm giọng ấy;  

- Người khác say đắm trong âm giọng ấy;  

- Các người gia chủ phê bình: "Như chúng ta hát, 

cũng vậy, các Sa-môn Thích tử này ca hát.  

- Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu 

luyện nên định bị gián đoạn;  

- Các thế hệ sau bắt chước." 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều nguy hại với người 

thuyết pháp với giọng ca kéo dài. 
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19 Kinh THẤT NIỆM – Tăng II, 713 

 

THẤT NIỆM – Tăng II, 713 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với 

người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.  

2. Thế nào là năm? 

- Ngủ một cách khổ sở;  

- Thức dậy một cách khổ sở;  

- Thấy ác mộng;  

- Chư Thiên không phòng hộ;  

- Bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người 

thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người 

trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.  

4. Thế nào là năm? 

- Ngủ một các ngon lành; 

- Thức dậy một cách ngon lành;  

- Không thấy ác mộng;  

- Chư Thiên phòng hộ;  

- Bất tịnh không chảy ra. 
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Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người 

trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. 
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20 Kinh TÀI SẢN – Tăng II, 727 

 

TÀI SẢN – Tăng II, 727 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các 

tài sản.  

2. Thế nào là năm? 

- Tài sản bị nguy hiểm về lửa;  

- Bị nguy hiểm về nước;  

- Bị nguy hiểm về vua;  

- Bị nguy hiểm về trộm cướp;  

- Bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả 

ái. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài 

sản. 

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài 

sản.  

4. Thế nào là năm? 

- Nhờ tài sản, tự làm cho mình được an lạc, hoan 

hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy;  

- Làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn 

chánh duy trì sự an lạc ấy;  
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- Làm cho vợ con, các người phục vụ, các người 

làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh 

duy trì sự an lạc ấy; 

- Làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ 

và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy;  

- Đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp 

các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự 

an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên 

Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài 

sản. 

 

 



 

54 NGUY HIỂM 

 UẨN 

21 Kinh VIẾNG THĂM GIA ĐÌNH 1 – 

Tăng II, 726 

 

VIẾNG THĂM GIA ĐÌNH 1 – Tăng II, 726 

1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, cho 

người viếng thăm gia đình.  

2. Thế nào là năm? 

- Phạm lỗi không mời mà đến;  

- Phạm lỗi ngồi một mình;  

- Phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo;  

- Phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn năm, 

sáu chữ;  

- Sống với nhiều suy tư về dục. 

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 

viếng thăm gia đình.  
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1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, đối với 

vị Tỷ-kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình.  

2. Thế nào là năm? 
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- Luôn luôn thấy nữ nhân;  

- Do thấy, nên có liên hệ;  

- Do có liên hệ nên có sự thân mật;  

- Do có sự thân mật nên có cơ hội (để tư thông);  

- Khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như 

sau: Sẽ không có hoan hỷ sống Phạm hạnh; hay 

sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô; hay từ bỏ học 

giới; trở lui lại đời sống thế tục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại đối với vị Tỷ-

kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. 

 

 

  

 
 


