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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

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

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

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

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

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

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

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

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

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

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

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

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

chân đứng trong bộ kinh này.    

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

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

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

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

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

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

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

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

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

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

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

Đức Phật đã chỉ dạy. 

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

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

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

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

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

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

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

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

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

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

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

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

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

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

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

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

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

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

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

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

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

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

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

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

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

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

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

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

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

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

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

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

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

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

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

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

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

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

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

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

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

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

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

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

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

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

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

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

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

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

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

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

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

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

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

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

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

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

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

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

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

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 10 hạng người - Kinh MIGASÀLÀ – 

Tăng IV, 421 

 

MIGASÀLÀ – Tăng IV, 42 

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

vườn ông Ànathapindika. Rồi Tôn giả Ànanda vào 

buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư 

sĩ Migasàlà; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 

sẵn. Rồi nữ cư sĩ Migasàlà đi đến Tôn giả Ànanda, 

sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ànanda rồi ngồi xuống 

một bên. Ngồi một bên, nữ cư sĩ Magasàlà bạch Tôn 

giả Ànanda:  

2. - Thưa Tôn giả Ànanada, như thế nào cần phải 

hiểu pháp được Thế Tôn thuyết giảng, rằng người 

sống phạm hạnh và người sống không phạm hạnh cả 

hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau?  

- Thưa Tôn giả, phụ thân con Puràna sống phạm 

hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị 

ấy, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: "Là 

bậc Nhất lai sanh với thân ở Tusita".  

- Còn Isidatta, cậu của con, thưa Tôn giả, sống 

không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, 

sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là 

bậc Nhất lai, sanh với thân ở Tusita".  
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- Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, cần 

phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết 

(nói rằng): "Cả hai, sống phạm hạnh và sống 

không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú 

trong tương lai"?  

- Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế 

Tôn. 

3. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi nhận đồ khất thực tại 

nhà của nữ cư sĩ Migasàlà, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi 

ra đi. rồi Tôn giả Ànanda sau buổi ăn, trên con đường 

đi khất thực trở về, 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:  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, 

cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau 

khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ 

cư sĩ Migasàlà đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con 

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế 

Tôn, nữ cư sĩ Magasàlà thưa với con:  

- "Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ànanda, cần 

phải hiểu pháp này do Thế Tôn thuyết (nói rằng): "Cả 

hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều 

đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. "Puràna thân 

phụ con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sống viễn 
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ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung, được 

Thế Tôn trả lời: "Là bậc Nhất Lai, sanh với thân ở 

Tusita". Còn Isdatta, cậu của con, thưa Tôn giả, 

không sống trong phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ 

mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: "Là 

bậc Nhất Lai, sanh với thân ở Tusita, cần phải hiểu 

pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết (nói rằng): "Cả 

hai sống phạm hạnh và không phạm hạnh đều đồng 

đẳng về sanh thú trong tương lai? " Được hỏi vậy, 

bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasàlà:  

- "Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế 

Tôn". 

- Nhưng này Ànanda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà, lại ngu 

si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như 

bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các 

người. Này Ànanda, có mười hạng người, có mặt 

hiện hữu ở đời. Thế nào là mười?  

4. Ở đây, này Ànanda, có hạng người:  

- Ác giới, và Không như thật rõ biết tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát ấy;  

- Ở đây, ác giới ấy của người ấy được diệt trừ, 

không có dư tàn.  
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- Người ấy không có nghe pháp, không có học 

nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 

không chứng được nhất thời giải thoát.  

- Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng 

về thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến thối 

đọa, không đi về thù thắng. 

5. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 

- Ác giới, và Như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát ấy;  

- Ở đây, ác giới ấy của người được trừ diệt, 

không có dư tàn.  

- Người ấy có nghe pháp, có học nhiều, có khéo 

thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải 

thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thù thắng, không hướng vê thối đọa, chỉ đi đến 

thù thắng, không đi đến thối đọa. 

Ở đây, này Ànanda, ai là người đo lường, đo như sau: 

"Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp 

ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao, giữa hai 

người ấy, một là hạ liệt, một là thù thắng? ". Nhận 

xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây 

này Ànanda, người này là ác giới và như thật rõ biết 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở nơi đây, ác 
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giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 

Với vị ấy, có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo 

thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải 

thoát. Này Ànanda, hạng người này, so sánh với 

hạng người trước là vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì 

sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. 

Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác 

biệt. Do vậy, này Ànanda, chớ có làm người đo 

lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường các 

hạng người. Tự đào hố cho mình là người đi làm sự 

đo lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ànanda, 

mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có 

thể được như Ta?  

6. Ở đây, này Ànanda, có hạng người: 

- Có giới nhưng không như thật rõ biết tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát ấy;  

- Ở đây, giới ấy của người ấy được đoạn diệt, 

không có dư tàn.  

- Người ấy không có nghe pháp, không có học 

hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 

nên không chứng được nhất thời giải thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến 

thối đọa, không đi đến thù thắng. 
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7. Nhưng ở dây này Ànanda, có hạng người: 

- Có giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát ấy;  

- Ở đây, giới ấy của người ấy được trừ diệt, 

không có dư tàn.  

- Vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, và khéo 

thể nhập với chánh kiến, vị ấy chứng được nhất 

thời giải thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 

thù thắng, không đi đến thối đoạ.  

Ở đây, này Ànanda... chỉ có Ta, này Ànanda, mới có 

thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được 

như Ta?  

8. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 

- Có tham rất sắc sảo, người ấy không như thật 

rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy;  

- Ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, 

không có tàn dư.  

- Người này không có nghe pháp, không có học 

hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 

không có chứng được nhất thời giải thoát.  
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- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến 

thối đọa, không đi đến thù thắng. 

9. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người: 

- Có tham rất sắc sảo, người ấy như thật rõ biết 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy,  

- Ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, 

không cò dư tàn.  

- Người ấy có nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo 

thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải 

thoát.  

- Vị ấy sau khi thân mạng chung, hướng về thù 

thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù 

thắng, không đi đến thối đọa. 

10. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người:  

- Phẫn nộ, không như thật rõ biết tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát ấy;  

- Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ 

diệt không có dư tàn.  

- Vị ấy không có nghe pháp, không có học hỏi 

nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 

không chứng được thời giải thoát.  
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- Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến 

thối đọa, không đi đến thù thắng. 

11. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người:  

- Phẫn nộ và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát ấy;  

- Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ 

diệt, không có dư tàn.  

- Vị ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, và khéo thể 

nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải 

thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về 

thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 

thù thắng, không đi đến thối đọa.  

Ở đây, này Ànanda... chỉ có Ta, này Ànanda, mới có 

thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được 

như Ta?  

12. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người:  

- Trạo cử, nhưng không như thật rõ biết tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát ấy;  

- Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt 

không có dư tàn.  
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- Vị ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi 

nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 

không chứng được nhất thời giải thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 

thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến 

thối đọa, không đi đến thù thắng. 

13. Nhưng ở đây, này Ànanda, có hạng người:  

- Trạo cử, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát ấy;  

- Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt 

không có dư tàn.  

- Và vị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo 

thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời 

giải thoát.  

- Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về 

thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến 

thù thắng, không đi đến thối đọa.  

Ở đây, này Ànanda, ai là người đo lường, đo lường 

như sau: "Những pháp ấy có mặt trong người này, 

những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao 

giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù diệu? " 

Nhận xét như vậy, đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở 

đây, này Ananda, người này là trạo cử, và như thật 

rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở đây, 
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trạo cử của người ấy được trừ diệt không có dư tàn. 

Và vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể 

nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. 

Này Ànanda, hạng người này so sánh với hạng người 

trước, là vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì 

dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai 

ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt. Do vậy, 

này Ànanda, chớ có làm người đo lường các hạng 

người. Chớ có làm sự đo lường các hạng người. Tự 

đào hố cho mình là người làm sự đo lường các hạng 

người. Chỉ có Ta, này Ànanda, mới có thể làm sự đo 

lường các hạng người. Ai có thể được như Ta?  

Nhưng này Ànanda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu 

si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như 

bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các 

người?  

Này Ànanda, có mười hạng người này có mặt, hiện 

hữu ở đời. 

- Giới như thế nào, này Ànanda, Puràna được 

thành tựu, giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do 

vậy, ở đây, Puràna có sanh thú khác với sanh 

thú của Isidatta.  

- Tuệ như thế nào, này Ànanda, Isidatta được 

thành tựu, tuệ ấy Puràna chưa thành tựu. Do 
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vậy, ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh 

thú của Puràna.  

- Như vậy, này Ànanda, cả hai người này đều có 

thể thiếu sót một chi phần. 
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2 10 pháp thối thất - Kinh ÀNANDA – 

Tăng IV, 444 

 

ÀNANDA – Tăng IV, 444 

1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

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

với Tôn giả Ànanda đang ngồi một bên: 

2. - Này Ànanda: 

1. Tỷ-kheo nào không có lòng tin, sẽ được tăng 

trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, 

sự kiện này không xảy ra.  

2. Tỷ-kheo nào ác giới...  

3. …không nghe pháp...  

4. …khó nói...  

5. …làm bạn với ác...  

6. …biếng nhác...  

7. …thất niệm...  

8. …không biết đủ...  

9. …ác dục… 

10. Tỷ-kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn 

mạnh, lớn rộng trong pháp luật này, sự kiện 

không xảy ra. 
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Này Ànanda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, 

sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 

và Luật này, sự kiện này không có xảy ra. 

3. Này Ànanda: 

1. Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng trưởng, 

lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 

kiện này có xảy ra,  

2. Tỷ-kheo nào có giới...  

3. …nghe pháp, thọ trì điều đã nghe...  

4. …dễ nói...  

5. …làm bạn với thiện... 

6. …tinh cần, tinh tấn...  

7. …trú niệm...  

8. …biết đủ...  

9. …ít dục...  

10. Tỷ-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng 

trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 

này, sự kiện này có xảy ra. 

Này Ànada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này 

sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 

và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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3 10 pháp thối thất sự tu tập - Kinh TẠI 

NALAKAPÀNA 1 – Tăng IV, 402 

 

TẠI NALAKAPÀNA 1 – Tăng IV, 402 

1. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng 

Kosala, với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến tại một thị trấn 

của dân chúng Kosala tên là Nalakapàna. Tại đấy, 

Thế Tôn trú ở rừng Palàsa, tại Nalakapàna.  

Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày trai giới Uposatha, 

Thế Tôn đang ngồi, có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 

Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết giảng, 

khích lệ, làm phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị Tỷ-

kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng 

Tỷ-kheo đang yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn 

giả Sàriputta:  

- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm 

thụy miên. Này Sàriputta, hãy thuyết pháp cho chúng 

Tỷ-kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ nằm duỗi lưng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 

trải gấp tư áo Tăng-già-lê, nằm phía thân hữu bên 
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phải như dáng nằm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, 

chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy. 

2. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:  

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả 

Sàriputta nói như sau:  

3. - Này chư Hiền, với ai không có lòng tin trong các 

pháp thiện, không có xấu hổ... không có sợ hãi... 

không có tinh tấn... không có tuệ trong pháp thiện, 

với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn 

giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. 

Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng tối; bất 

luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm 

về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề 

rộng quỷ đạo.  

Cũng vậy, này chư Hiền, với ai không lòng tin trong 

các thiện pháp, không có xấu hổ... không có sợ hãi... 

không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các thiện, 

với người ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là 

tổn giảm trong các thiện pháp, không phải tăng 

trưởng.  
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- Hạng người không có lòng tin, này chư Hiền, 

tức là tổn giảm.  

- Hạng người không có xấu hổ, tức là tổn giảm.  

- Hạng người không có sợ hãi, tức là tổn giảm.  

- Hạng người biếng nhác, tức là tổn giảm. 

- Hạng người ác tuệ, tức là tổn giảm. 

- Hạng người phẫn nộ, tức là tổn giảm. 

- Hạnh người hiềm hận, tức là tổn giảm. 

- Hạng người ác dục, tức là tổn giảm.  

- Hạng người ác bằng hữu, tức là tổn giảm.  

- Hạng người tà kiến, tức là tổn giảm. 

4. Này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các thiện 

pháp, có lòng xấu hổ... có lòng sợ hãi... có tinh tấn... 

có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, bất luận 

đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện 

pháp, không phải tổn giảm. 

Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, 

bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về sắc, tăng 

trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng 

trưởng về bề rộng quĩ đạo.  

Cũng vậy, này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các 

thiện pháp, có xấu hổ... có sợ hãi... có tinh tấn... có 

trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất luận đêm 
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hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện 

pháp, không phải tổn giảm.  

- Hạng người có lòng tin, này chư Hiền, tức là 

không tổn giảm.  

- Hạng người có lòng xấu hổ, tức là không tổn 

giảm.  

- Hạng người có lòng sợ hãi, tức là không tổn 

giảm.  

- Hạng người tinh cần tinh tấn, tức là không tổn 

giảm.  

- Hạng người có trí tuệ, tức là không tổn giảm.  

- Hạng người không có phẫn nộ, tức là không tổn 

giảm.  

- Hạng người không hiềm hận, tức là không tổn 

giảm. 

- Hạng người ít dục, tức là không tổn giảm.  

- Hạng người thiện bằng hữu, tức là không tổn 

giảm.  

- Hạng người chánh tri kiến, tức là không tổn 

giảm. 

5. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo Tôn giả 

Sàriputta:  

- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Với ai không 

có lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ... 
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không có sợ hãi... không có tinh tấn... không có trí 

tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm 

hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, 

không phải tăng trưởng.  

Ví như, này Sariputta, khi trăng đến độ trăng tối, bất 

luận đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm 

về hình tròn, tổ giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề 

rộng quĩ đạo.  

Cũng vậy, này Sàriputta, với ai không có lòng tin 

trong các thiện pháp, không có xấu hổ... không có sợ 

hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các 

biện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ 

đợi là tổn giảm trong các biện pháp, không phải tăng 

trưởng.  

1. Hạng người không có lòng tin, này Sàriputta, 

tức là tổn giảm.  

2. Hạng người không có xấu hổ, này Sàriputta, 

tức là tổn giảm.  

3. Hạng người không có sợ hãi...  

4. Hạng người biếng nhác...  

5. Hạng người ác trí tuệ...  

6. Hạng người phẫn nộ...  

7. Hạng người hiềm hận...  

8. Hạng người ác dục...  

9. Hạng người ác bằng hữu...  
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10. Hạng người tà kiến, này Sàriputta tức là tổn 

giảm. 

Với ai, này Sàriputta, có lòng tin trong các thiện 

pháp, có lòng xấu hổ... có lòng sợ hãi... có tinh tấn… 

có trí tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bất luận 

đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải 

tổn giảm.  

1. Hạng người có lòng tin, này Sàriputta, tức là 

không có tổn giảm.  

2. Hạng người có xấu hổ...  

3. Hạng người có sợ hãi...  

4. Hạng người có tinh tấn...  

5. Hạng người có trí tuệ...  

6. Hạng người không có phẫn nộ...  

7. Hạng người không có hiềm hận...  

8. Hạng người ít dục...  

9. Hạng người thiện bằng hữu...  

10. Hạng người chánh tri kiến, này Sàriputta, tức 

là không tổn giảm. 

 

TẠI NALAKAPÀNA 2 – Tăng IV, 407 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại 

Palàsavana. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong ngày trai 
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giới Uposatha, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo đoanh 

vây... (Kinh này giống như kinh trước 67, chỉ khác 

là các pháp đề cập có khác nhau. Trong kinh trước, 

các pháp được đề cập là không có lòng tin trong thiện 

pháp, không có xấu hổ... không có sợ hãi... không có 

tinh tấn, không có trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, 

ác bằng hữu, tà kiến. Trong kinh này, các pháp được 

đề cập là:  

1. Không có lòng tin trong các thiện pháp. 

2. Không có xấu hổ. 

3. Không có sợ hãi. 

4. Không có tinh tấn. 

5. Không có trí tuệ. 

6. Không có lắng tai. 

7. Không có trì pháp. 

8. Không có suy tư ý nghĩa. 

9. Không có thực hành đúng pháp. 

10. Không có phóng dật trong các thiện pháp. 

...  
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4 5 hạng chiến sĩ - Kinh NGƯỜI CHIẾN 

SĨ 1 – Tăng II, 450 

 

NGƯỜI CHIẾN SĨ 1 – Tăng II, 450 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiến sĩ này có 

mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 

bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 

đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở 

đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 

Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 

mặt hiện hữu ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 

có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ 

xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 

đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 

chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 

hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 

hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 

có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí 

dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn 

chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là 

một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là 

hạng người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 

chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng 

cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 

thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 

vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến 

sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 

tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 

chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng 

cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, chịu đựng 

cuộc xáp chiến. Vị ấy, sau khi thắng trận, dự phần 

vào chiến thắng, cầm đầu trong chiến thắng. Như vậy 

ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiến sĩ. Đây là 

hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 

mặt, hiện hữu ở đời. 

Năm hạng người chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 

mặt, hiện hữu ở đời. 

7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm 

hạng chiến sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 

hữu giữa các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 
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8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 

liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 

có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 

sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui 

lại đời sống thế tục. Thế nào là bụi mù dấy lên đối 

với vị ấy?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 

một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 

thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 

mặt đẹp thù thắng như hoa sen". Khi được nghe vậy, 

vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 

không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 

lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui 

lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dấy lên đối 

với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 

sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dấy lên, liền chùn chân, 

rủn chí, không còn can đảm, không có thể tham dự 

chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 

giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 

là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 

được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 

hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 

được bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, 

liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 

sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui 

lại đời sống thế tục. Thế nào là cờ xí dựng lên đối 

với vị ấy?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 

thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 

mặt đẹp thù thắng như hoa sen", nhưng vị ấy tự mình 

thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 

đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 

sen. Vị ấy, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 

nữ ấy, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 

không thể có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau 

khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học 

pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 

dựng lên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 

người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùn chân, rủn 

chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 

chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 

như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 

hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví 

dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 

giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 

được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 

nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 

không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống 

Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, 

liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào 

là tiếng la hét đối với vị ấy?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ-

kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 

nhà trống, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 

cười lớn tiếng, cợt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 

nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 

chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể 

tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 

yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 

sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 

ấy.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 

đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí 

dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn 

chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 

trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 

này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-

kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là 

hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 

mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 

được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 

chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 

khi xáp chiến lâm trận liền thất kinh thất đảm. Thế 

nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 

đến ngôi nhà trống, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 

ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. 

Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 

một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học tập, 

không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 

(với nữ nhân). Đây là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 

với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 

chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ 

xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 

lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 

Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 

ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 

hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 

được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 

giữa các Tỷ-kheo. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 

được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 

chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 

chiến lâm trận. Vị ấy sau khi chiến thắng chiến trận 
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ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 

đầu trong trận chiến ấy. Thế nào là sự chiến thắng 

trong chiến trận đối với vị ấy?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 

nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, 

có nữ nhân đi đến vị ấy, ngồi xuống sát một bên, nằm 

sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Vị ấy, khi được nữ 

nhân ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn 

trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 

mình muốn.  

Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 

ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 

ngoài trời, đống rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 

đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, 

lưng thẳng và để niệm trước mặt.  

Vị ấy:  

- Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 

gột sạch tâm khỏi tham,  

- Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 

lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 

chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận;  

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 

tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 

trầm thụy miên;  

- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 

trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 

cử hối quá;  

- Sau khi đoạn tận nghi, an trú với tâm vượt khỏi 

nghi ngờ đối với các thiện pháp.  

Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái này, những 

pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 

các pháp bất thiện... chứng đạt và an trú Thiền thứ 

tư.  

Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 

không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyến, 

kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí đoạn 

tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 

như thật rõ biết: "Đây là Khổ tập"; như thật rõ biết: 

"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 

Đường đưa đến khổ diệt"; như thật rõ biết: "Những 

pháp này là những lậu hoặc"; như thật rõ biết: "Đây 

là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 

đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ấy biết như 

vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 

tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 

khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 

"Ta đã được giải thoát". Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 

không còn trở lui trạng thái này nữa". Đây là sự chiến 

thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 

được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 

chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 

xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 

chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 

trong trận chiến ấy. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến 

trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng 

hàng đầu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 

tuyên bố người này giống như ví dụ ấy.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đấy là hạng người được 

ví dụ với người chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 

đời. 

Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 

năm chiến sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 

 

NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 – Tăng II, 459 

 Có năm người chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 

mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ cầm 

kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 

chiến ác liệt. Người ấy trong trận chiến ấy nỗ lực 

hăng hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy 

nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo 

người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 

người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 

có mặt, hiện hữu ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 

chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 

vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 

lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 

người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 

ấy đến các bà con. Khi chở người ấy đi và chưa đến 

các bà con, người ấy mệnh chung ở giữa đường. Ở 

đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 

Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 

mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 

chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 

vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 

hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 

thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 

bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 

dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 

người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 

sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 

cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 

chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 

hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 

thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 

người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 

săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 

người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 

các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 

người chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là 

hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 

cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 

chiến trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn 

đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 

Tỷ-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ-

kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 

ở đời. 

Năm hạng chiến sĩ này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 

được ví dụ với năm hạng chiến sĩ này có mặt, hiện 

hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thế nào là năm? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 

vào ngôi làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buổi sáng đắp 

y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực, 

không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không 

phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không 

được bảo vệ.  

Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, 

ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 

không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 

công tâm vị ấy. Tâm bị tham dục tấn công, không từ 

bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 

vị ấy rơi vào hành dâm. 

Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cầm 

gươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 

chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 

hái. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 

lực hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo người 

ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 

như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 

người như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 

được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 

hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 

một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buổi sáng, đắp y, 

cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực, 

với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng 

hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an 

trú, với các căn không được bảo vệ.  

Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 

tề, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 

không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 

công tâm vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham dục tấn công 

nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy nghỉ: 

"Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 

Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 

ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thể tiếp tục 

đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 

học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 

tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 

giữa đường, biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 

học pháp, trở về đời sống thế tục. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cầm kiếm và 

mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 

liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái. 

Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 

hăng hái như vậy, làm cho người ấy bị thương, 

khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 

Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 

người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-

kheo. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 

vào một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng 

đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn ấy để khất 

thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng 

hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các 

căn không được bảo vệ.  

Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn 

mặc không kín đáo, tham dục tấn công vị ấy. Vị ấy 

với tham dục bị tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 

bị thiêu cháy. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 

khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: "Này các Hiền 

giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 

Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 

biểu hiện sự yếu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 

pháp, sẽ trở về với đời sống thế tục".  

Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 

sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: "Các dục vị ngọt 

ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây nhiều hơn. 

Các dục được Thế Tôn ví dụ như một khúc xương, 
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khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây nhiều hơn. 

Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 

nhiều, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các 

dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 

nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. 

Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, 

khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều 

hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, 

khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều 

hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như vật dụng mượn 

dùng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại 

nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 

cây, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại 

nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 

khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều 

hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 

khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều 

hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đầu rắn, khổ 

nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". 

Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 

giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 

học pháp và trở lui đời sống thế tục". 

Vị ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 

khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 

giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khổ 

nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thể tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 

biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 

sẽ trở về đời sống thế tục". Sau khi biểu lộ sự yếu 

kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 

lui đời sống thế tục. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 

cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 

chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hăng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 

người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 

người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 

người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 

sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 

ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 

như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 

người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 

hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 

làng hay thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy để khất thực, với 

thân không phòng hộ, với lời không phòng hộ, với 

niệm không an trú, với các căn không được bảo 

vệ.  
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Vị ấy ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn 

mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 

không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn 

công vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tấn công, nên 

thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. Vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 

Tỷ-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 

ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp 

tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 

trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sống thế 

tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 

"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 

dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 

hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 

học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 

đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiền giả, 

Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt ít, đắng nhiều, não 

nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 

được Thế Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, 

sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 

thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 

kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 

thế tục". 

Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 

như vậy, nói như vầy: "Thưa các Hiền giả, tôi sẽ nỗ 

lực. Thưa các Hiền giả, tôi sẽ cố gắng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 

yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui về đời 

sống thế tục". 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 

và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 

liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái. 

Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 

hăng hái như vậy, làm cho người ấy bị thương, 

khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy 

đến các bà con. Các người bà con săn sóc người ấy, 

nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 

sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 

tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống 

như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 

như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 

chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 

một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp 

y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy để khất thực, 

với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 

với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với 

các căn được bảo vệ.  

Vị ấy khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 

không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 

vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 

nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 

nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 

nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy 

không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 

riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 

được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 

pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, 

hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.  

Vị ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 

ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 

đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-gà, 

lưng thẳng, để niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham 

ở đời, an trú với tâm ly tham... (xem trang #125)... 

chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy với tâm định 

tĩnh, trong sáng, không cấu uế, các phiền não được 

đoạn trừ, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

hướng tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như 

thật rõ biết: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là 

khổ tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 

rõ biết: "Đây là con đường đi đến khổ diệt"...(xem 

trang #125)... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 

và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 

liệt. Người ấy, sau khi chiến thắng trận ấy, chiến 

thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 

chiến trận ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 

này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 

một hạng người như vậy. Đây là hạng người được ví 

dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 

năm người chiến sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 

Tỷ-kheo. 
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5 5 pháp thối đoạ - Kinh THỜI GIẢI 

THOÁT 1 – Tăng II, 592 

 

THỜI GIẢI THOÁT 1 – Tăng II, 592 

1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát.  

2. Thế nào là năm? 

- Ưa thích làm việc (về thân),  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ,  

- Ưa thích hội chúng,  

- Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa 

cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 

sự thối đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 

thoát.  

4. Thế nào là năm? 

- Không ưa thích làm việc (về thân),  

- Không ưa thích nói chuyện,  

- Không ưa thích ngủ,  
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- Không ưa thích hội chúng,  

- Có quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

 

THỜI GIẢI THOÁT 2 – Tăng II, 593 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 

đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát.  

2. Thế nào là năm? 

- Ưa thích làm việc (về thân),  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ,  

- Không chế ngự các căn,  

- Không biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa 

cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 

3. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 

sự thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát.  

4. Thế nào là năm? 
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- Không ưa thích làm việc (về thân),  

- Không ưa thích nói chuyện,  

- Không ưa thích ngủ,  

- Chế ngự các căn,  

- Biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 
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6 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO 

HỮU HỌC 1 – Tăng II, 496 

 

VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 1 – Tăng II, 496 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo 

hữu học thối chuyển.  

2. Thế nào là năm? 

- Ưa sự nghiệp,  

- Ưa đàm luận,  

- Ưa ngủ,  

- Ưa có quần chúng,  

- Không quán sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-kheo hữu 

học thối chuyển. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển.  

4. Thế nào là năm? 

- Không ưa sự nghiệp,  

- Không ưa đàm luận,  

- Không ưa ngủ,  

- Không ưa có quần chúng,  
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- Quán sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. 
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7 5 pháp thối đoạ - Kinh VỊ TỶ KHEO 

HỮU HỌC 2 – Tăng II, 497 

 

VỊ TỶ KHEO HỮU HỌC 2 – Tăng II, 497 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, khiến Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học có 

nhiều công việc, có nhiều việc phải làm, khéo léo 

trong công việc phải làm, từ bỏ độc cư Thiền tịnh, 

không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp 

thứ nhất khiến Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học suốt 

ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ độc cư 

Thiền tịnh, không có chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 

Đây là pháp thứ hai khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyển.  

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hữu học sống 

liên hệ nhiều với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với 

các sự việc tại gia không thích đáng, từ bỏ độc cư 

Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 

Đây là pháp thứ ba khiến Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyển. 
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5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đi 

vào làng quá sớm, từ giã làng quá muộn từ bỏ độc 

cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh 

chỉ. Đây là pháp thứ tư khiến vị Tỷ-kheo hữu học 

thối chuyển. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học đối 

với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các 

câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu 

chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu 

chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu 

chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về 

giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu 

chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có 

mệt nhọc, có được có phí sức. Vị ấy từ bỏ độc cư 

Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. 

Đây là pháp thứ năm khiến vị Tỷ-kheo hữu học thối 

chuyển. 

7. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến 

vị Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. Thế nào là năm? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 

không có nhiều công việc, không có nhiều việc phải 

làm, không khéo léo trong công việc phải làm, không 

từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm 

tịnh chỉ. Đây là pháp thứ nhất không khiến vị Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 

không suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, 

không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội 

tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ hai không khiến vị Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. 

10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 

không sống liên hệ nhiều với các vị tại gia và xuất 

gia, không hệ lụy với các việc tại gia không thích 

đáng, không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào 

nội tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ ba không khiến vị 

Tỷ-kheo hữu học thối chuyển. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 

không đi vào làng quá sớm, không từ giã quá muộn, 

không từ bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội 

tâm tịnh chỉ. Đây là pháp thứ tư không khiến vị Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo hữu học 

đối với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm, như 

câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu 

chuyện về viễn ly, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, 

câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 

về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các 

câu chuyện ấy có được không khó khăn, có được 

không mệt nhọc, có được không phí sức, không từ 

bỏ độc cư Thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh 
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chỉ. Đây là pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, không 

đưa đến thối chuyển cho vị Tỷ-kheo hữu học. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không khiến vị Tỷ-

kheo hữu học thối chuyển. 
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8 6 pháp không thối đoạ - Kinh VỊ 

THIÊN NHÂN – Tăng III, 230 

 

VỊ THIÊN NHÂN –Tăng III, 230 

 

1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau đêm gần mãn, với 

dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 

đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 

một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy bạch Thế 

Tôn:  

- Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo 

đi đến không thối đọa.  

Thế nào là sáu?  

- Tôn kính Đạo Sư,  

- Tôn kính Pháp,  

- Tôn kính Tăng,  

- Tôn kính học pháp,  

- Tôn kính thiện ngôn,  

- Tôn kính thiện bằng hữu.  

Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi 

đến không thối đọa. 

Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 

Thiên nhân ấy, với ý nghĩ: "Bậc đạo Sư đã chấp nhận 
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ta", đảnh lễ Thế tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, 

rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-

kheo và nói:  

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay có một Thiên nhân, sau 

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

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

lễ Ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên 

nhân ấy bạch với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế 

Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi đến không thối đọa. Thế 

nào là sáu? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp, tôn 

kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, 

tôn kính thiện bằng hữu. Sáu pháp này, bạch Thế 

Tôn, dắt dẫn Tỷ-kheo đi đến không thối đọa". Này 

các Tỷ-kheo, vị Thiên nhân ấy nói như vậy, nói như 

vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi 

biến mất tại chỗ. 

3. Được nói như vậy, Tôn giả Sàriputta đảnh lễ Thế 

Tôn và thưa rằng:  

- Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vầy:  

Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc 

Đạo sư và nói lời tán thán sự tôn kính bậc Đạo Sư. 

Đối với các Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc Đạo 

Sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bậc Đạo Sư. 

Và đối với các Tỷ-kheo khác có tôn kính bậc Đạo Sư, 
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vị ấy nói lên lời tán thán với họ, như chân, như thật, 

đúng thời.  

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng....tự 

mình tôn kính học Pháp....tự mình tôn kính thiện 

ngôn...Tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 

tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ-

kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 

khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với 

các Tỷ-kheo có tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy nói lên 

lời tán thán với họ, như chân, như thật, đúng thời. 

Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay này 

Sàriputta, Thầy đã hiểu lời nói vắn tắt này của Ta 

một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sàriputta, Tỷ-

kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư, và nói lời tán thán 

sự tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với các vị Tỷ-kheo khác 

không tôn kính bậc Đạo Sư, họ được khích lệ trong 

sự tôn kính bậc Đạo Sư. Và đối với các vị Tỷ-kheo 

khác có tôn kính bậc Đạo Sư, vị ấy nói lên lời tán 

thán với họ như chân, như thật, đúng thời.  

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng... tự 

mình tôn kính học pháp... tự mình tôn kính thiện 

ngôn... tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 

tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ-

kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 
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khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với 

các Tỷ-kheo khác có tôn kính bằng hữu, vị ấy nói lên 

lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Này 

Sàriputta lời nói vắn tắt này của Ta cần phải hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi.  
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9 6 pháp thối đoạ - Kinh HỮU HỌC – 

Tăng III, 81 

 

HỮU HỌC –Tăng III, 81 

 

1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo 

hữu học đến thối đọa.  

2. Thế nào là sáu? 

- Ưa công việc,  

- Ưa nói chuyện,  

- Ưa ngủ,  

- Ưa hội chúng,  

- Các căn không phòng hộ,  

- Ăn uống không tiết độ. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu 

học đến thối đọa. 

3. Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-

kheo hữu học đến thối đọa.  

4. Thế nào là sáu? 

- Không ưa công việc,  

- Không ưa nói chuyện,  

- Không ưa ngủ nghỉ,  
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- Không ưa hội chúng,  

- Các căn có phòng hộ,  

- Ăn uống có tiết độ. 

Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa Tỷ-kheo 

hữu học đến thối đọa. 

 

KHÔNG THỐI ĐỌA  1 –Tăng III, 82 

 

1. Rồi một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần tàn, với 

dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana đi 

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

một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế 

Tôn:  

"Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-

kheo đến thối đọa. Thế nào là sáu?  

- Kính trọng Đạo Sư,  

- Kính trọng Pháp,  

- Kính trọng chúng Tăng,  

- Kính trọng học pháp,  

- Kính trọng không phóng dật,  

- Kính trọng tiếp đón.  

Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến thối đọa. 
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Thiên nhân ấy nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. 

Rồi Thiên nhân ấy nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư đã chấp 

nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 

Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, gọi các Tỷ-

kheo:  

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, có một Thiên nhân, sau 

khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sánh 

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

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

kheo, Thiên nhân ấy nói với Ta: "Có sáu pháp này, 

bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế 

nào là sáu? Kính trọng Đạo Sư, kính trọng Pháp, kính 

trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng 

không phóng dật, kính trọng tiếp đón. Sáu pháp này, 

bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa". 

Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy. Nói 

như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 

về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Tỷ-kheo kính Đạo Sư,  

Cung kính Pháp và Tăng,  

Học pháp không phóng dật,  

Cung kính nghinh tiếp đón,  

Không thể bị thối đọa,  

Nhất định gần Niết-bàn. 
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  KHÔNG THỐI ĐỌA 2 –Tăng III, 83 

 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 

khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng 

toàn vùng Jatavana, đi đến Ta; sau khi đến đảnh lễ 

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

kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có sáu pháp này, 

bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế 

nào là sáu?  

- Kính trọng Đạo Sư,  

- Kính trọng Pháp,  

- Kính trọng chúng Tăng,  

- Kính trọng học pháp,  

- Kính trọng hổ thẹn,  

- Kính trọng sợ hãi.  

Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân 

bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Cung kính bậc Đạo Sư,  

Cung kính lớn Pháp Tăng,  

Đầy đủ tàm và quý 

Kính nhường và cung kính,  

Không thể bị thối đọa,  
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Nhất định gần Niết-bàn. 

 



 

69 THỐI ĐỌA 
 

10 6 pháp thối đoạ - Kinh TẠI 

SÀMAGÀMA – Tăng III, 54 

 

TẠI SÀMAGÀMA –Tăng III, 54 

 

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

Sàmagàma, gần hồ sen. Rồi một Thiên nhân, sau khi 

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

toàn vùng hồ sen, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 

lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị 

Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 

- Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo 

thối đọa.  

Thế nào là ba?  

Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ 

nghỉ.  

Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo thối 

đọa. 

Vị Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 

nhận. Vị Thiên nhân ấy, với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã 

chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 

về Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-

kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một Thiên nhân, sau 

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

sáng toàn vùng hồ sen, đi đến Ta; sau khi đến, vị ấy 

đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên 

nhân ấy nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, có ba pháp này, 

bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-kheo thối đọa. Thế nào là 

ba? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích 

ngủ nghỉ. Ba pháp này, bạch Thế Tôn, đưa đến Tỷ-

kheo thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân 

bên hữu hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ.  

- Này các Tỷ-kheo, thật không được gì cho các Thầy, 

thật không khéo được gì cho các Thầy, vì rằng các 

Thiên nhân ấy biết được các pháp dắt dẫn các Thầy 

thối đọa trong các thiện pháp.  

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng ba pháp khác đưa đến 

thối đọa, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

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

sau: 

3. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba pháp đưa đến thối 

đọa?  

Ưa hội chúng, ác ngôn, ác bạn hữu.  

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo đưa đến thối đọa. 
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4. Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ đã thối 

đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, 

sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai sẽ bị thối 

đọa trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, 

sẽ bị thối đọa trong các thiện pháp.  

Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại bị thối đọa 

trong các thiện pháp, tất cả đều vì sáu pháp này, bị 

thối đọa trong các thiện pháp. 

 

 KHÔNG THỐI ĐỌA –Tăng III, 56 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa 

này, Ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu pháp không 

thối đọa? 

- Không ưa công việc,  

- Không ưa nói chuyện,  

- Không ưa ngủ nghỉ,  

- Không ưa hội chúng,  

- Thiện ngôn,  

- Thiện bạn hữu. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 
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3. Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời quá khứ 

không bị thối đọa, trong các thiện pháp, tất cả đều 

nhờ sáu pháp này, không bị thối đọa trong các thiện 

pháp.  

Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời vị lai sẽ không 

bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu 

pháp này, sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp.  

Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời hiện tại không 

bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu 

pháp này, không bị thối đọa trong các thiện pháp. 
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11 6 pháp đưa đến không đạt được các 

quả chứng - Kinh CHỨNG NHÂN – 

Tăng III, 235 

 

CHỨNG NHÂN –Tăng III, 235 

 

1- Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không có thể đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng 

này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào.  

Thế nào là sáu?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo không như thật rõ biết: "Những pháp 

này dự phần vào thối đọa",  

- Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 

phần vào an trú",  

- Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 

phần vào thắng tiến hay thù thắng",  

- Không như thật rõ biết: "Những pháp này dự 

phần vào thể nhập",  

- Làm việc không chu toàn  

- Và làm việc không có lợi ích. 
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Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, không có 

thể đạt được địa vị một chứng nhân, quả chứng này 

hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 

3. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo có thể đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng 

này hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Những pháp này dự 

phần vào thối đọa",  

- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 

an trú",   

- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 

thắng tiến''  

- Như thật rõ biết: "Những pháp này dự phần vào 

thể nhập",  

- Làm việc có chu toàn,  

- Làm việc có lợi ích. 

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

có thể đạt được địa vị chứng nhân, quả chứng này 

hay quả chứng khác, dầu thuộc loại xứ nào. 
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12 6 ái lạc có thân - Kinh HIỀN THIỆN – 

Tăng III, 29 

 

HIỀN THIỆN – Tăng III, 29 

 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:  

- "Này các Hiền giả Tỷ-kheo"  

- "Thưa Hiền giả". 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 

Sàriputta nói như sau:  

2. - Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo nếu sống nếp sống 

như vậy, như vậy, do sống nếp sống như vậy, như 

vậy, khi lâm chung không được hiền thiện, khi mệnh 

chung không được hiền thiện!  

Và như thế nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp 

sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được 

hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện?  

3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 

- Ưa công việc, thích thú công việc, chuyên tâm 

ưa thích công việc;  

- Ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 

tâm ưa thích nói chuyện;  
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- Ưa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích 

ngủ;  

- Ưa thích hội chúng, thích thú hội chúng, 

chuyên tâm ưa thích hội chúng;  

- Ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao 

thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp;  

- Ưa hý luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa 

thích hý luận.  

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 

như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiền 

thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện.  

Này các Hiền giả, đây được gọi là Tỷ-kheo ái lạc có 

thân, không từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt 

khổ đau. 

4. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo nếu sống nếp sống như 

vậy, như vậy, do sống nếp sống như vậy, như vậy, 

khi lâm chung được hiền thiện, khi mệnh chung được 

hiền thiện.  

Và như thế nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp 

sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền 

thiện, khi mạng chung được hiền thiện?  

5. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 

 1. Không ưa công việc, không thích thú công việc, 

không chuyên tâm ưa thích công việc;  
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 2. Không ưa nói chuyện, không thích thú nói 

chuyện, không chuyên tâm ưa thích nói 

chuyện;  

 3. Không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không 

chuyên tâm ưa thích ngủ;  

 4. Không ưa hội chúng, không thích thú hội 

chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng;  

 5. Không ưa liên lạc giao thiệp, không thích thú 

liên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ưa thích 

liên lạc giao thiệp;  

 6. Không ưa hý luận, không thích thú hý luận, 

không chuyên tâm ưa thích hý luận.  

Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 

như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền thiện, 

khi mệnh chung được hiền thiện. Này các Hiền giả, 

đây được gọi là Tỷ-kheo ái lạc Niết-bàn, từ bỏ có 

thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. 

Ai chuyên ưa hý luận,  

Ai thích thú hý luận,  

Đi ngược lại Niết-bàn,  

Nơi an ổn vô thượng. 

Ai từ bỏ hý luận,  

Ưa thích không hý luận. 

Thuận hướng đến Niết-bàn,  

Nơi an ổn vô thượng. 
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13 7 pháp không đưa đến thối đoạ - Kinh 

KHÔNG PHÓNG DẬT – Tăng III, 

318 

 

KHÔNG PHÓNG DẬT –Tăng III, 318 

1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần 

mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 

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

Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên nhân ấy 

bạch Thế Tôn: 

- Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-

kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 

- Tôn kính bậc Đạo Sư, 

- Tôn kính Pháp; 

- Tôn kính chúng Tăng; 

- Tôn kính học tập; 

- Tôn kính định; 

- Tôn kính không phóng dật; 

- Tôn kính nghinh đón. 

Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến đọa lạc. 
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Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 

Rồi Thiên nhân ấy với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã chấp 

nhận ta", thân phía hữu hướng về Ngài rồi biến mất 

tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 

vị Tỷ-kheo: 

- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau khi 

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

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

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

kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có bảy pháp, bạch 

Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nào 

là bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính 

Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính định; tôn kính 

không phóng dật, tôn kính nghinh đón. Bảy pháp này 

bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc". Này 

các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói 

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

biến mất tại chỗ. 

Kính trọng bậc Đạo Sư, 

Kính trọng Pháp và Tăng, 

Kính trọng định, nhiệt tâm, 

Chí thành kính học tập, 

Kính trọng không phóng dật, 

Chí thành kính nghinh đón, 
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Không thể bị đọa lạc, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 

 

 

XẤU HỔ –Tăng III, 320 

1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 

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

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

lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 

"Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn không đưa Tỷ-kheo 

đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 

- Tôn kính bậc Đạo Sư; 

- Tôn kính Pháp; 

- Tôn kính Tăng; 

- Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

- Tôn kính xấu hổ; 

- Tôn kính sợ hãi. 

Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy, nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 

hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 
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Kính trọng bậc Đạo Sư, 

Kính trọng Pháp và Tăng, 

Kính trọng định, nhiệt tâm, 

Chí thành kính học pháp, 

Đầy đủ tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 

Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gần Niết-bàn. 

 

DỄ NÓI 1 –Tăng III, 320 

... (Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 

cuối cùng tàm và quý bằng thiện ngôn (dễ nói) và 

thiện bằng hữu)... 

 

DỄ NÓI 2 –Tăng III, 321 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau 

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

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

lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị ấy thưa 

với Ta: "Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa 

Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 

- Tôn kính bậc Đạo Sư; 
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- Tôn kính Pháp; 

- Tôn kính Tăng; 

- Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

- Tôn kính thiện ngôn; 

- Tôn kính thiện bằng hữu. 

Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến đọa lạc". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 

hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 

Tôn: 

3. - Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, 

con hiểu một cách rộng rãi như sau:  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính 

bậc Đạo Sư, tán thán sự tôn kính bậc Đạo Sư. Đối 

với những Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc Đạo 

Sư, vị ấy khích lệ họ tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với 

những Tỷ-kheo khác tôn kính bậc Đạo Sư, vị ấy 

tán thán một cách chơn thật, chơn chánh, đúng 

thời.  

- Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính chúng 

Tăng... tự mình tôn kính học pháp... tự mình tôn 
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kính thiện ngôn... tôn mình tôn kính thiện bằng 

hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với 

những Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện bằng 

hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện bằng hữu. 

Đối với những Tỷ-kheo khác Tôn kính thiện bằng 

hữu, vị ấy tán thán một cách chơn thật, chơn 

chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này các Thế Tôn, 

bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như 

vậy. 

4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này 

Sàriputta, lời nói vắn tắt này của Ta, đã được Thầy 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này 

Sàriputta, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư... 

(như trên, với những thay đổi cần thiết)... một cách 

chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt 

này của Ta, này Sàriputta, cần phải hiểu ý nghĩa một 

cách rộng rãi như vậy. 
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14 7 pháp thối đoạ cho cư sĩ - Kinh THỐI 

ĐỌA – Tăng III, 313 

 

THỐI ĐỌA –Tăng III, 313 

1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 

sĩ đến thối đọa. 

2. Thế nào là bảy? 

- Quên, không đến thăm Tỷ-kheo; 

- Phóng túng nghe diệu pháp; 

- Không tu tập tăng trưởng giới; 

- Ít tin tưởng các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, 

tân nhập; 

- Nghe pháp với tâm cật nạn,  

- Tìm tòi các khuyết điểm; 

- Tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng 

chúng, tại đấy phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ 

đến thối đọa. 

3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 

sĩ đến không thối đọa.  

4. Thế nào là bảy? 
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- Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo;  

- Không phóng túng nghe diệu pháp;  

- Tu tập tăng thượng giới;  

- Nhiều tin tưởng đối với các Tỷ-kheo trưởng 

lão, trung niên, tân nhập;  

- Nghe pháp với tâm không cật nạn,  

- Không tìm tòi các khuyết điểm;  

- Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 

Tăng chúng; ở đấy phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đến 

không đọa lạc. 

Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 

Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 

Tìm ở ngoài Tăng chúng, 

Người xứng đáng cúng dường, 

Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 
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Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp, 

Có học tập thắng giới, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 

Không tìm ngoài Tăng chúng, 

Người xứng đáng cúng dường, 

Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 

 

BẤT HẠNH THỐI ĐỌA – 315tc3 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy bất hạnh này của người 

cư sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy điều may mắn của 

người cư sĩ...  
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Này các Tỷ-kheo, có bảy thối đọa này của người cư 

sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thắng tiến này của 

người cư sĩ... 

2. Thế nào là bảy? 

- Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; 

- Không phóng túng nghe diệu pháp; 

- Tu tập tăng thượng giới, 

- Nhiều tin tưởng đối với các vị Tỷ-kheo trưởng 

lão, trung niên, tân nhập; 

- Nghe pháp với tâm không cật nạn,  

- Không tìm tòi các khuyết điểm; 

- Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 

Tăng chúng; tại đấy phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiến của 

người cư sĩ. 

Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 

Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 

Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
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Người xứng đáng cúng dường, 

Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ họ, 

Diệu pháp bị suy giảm. 

 

Cư sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp 

Có học tập thắng giới, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 

Không tìm ngoài Tăng chúng, 

Người xứng đáng cúng dường, 

Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 
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15 7 pháp đưa đến thối đoạ - Kinh HỮU 

HỌC – Tăng III, 311 

 

HỮU HỌC –Tăng III, 311 

1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 

đọa cho vị Tỷ-kheo hữu học. 

2. Thế nào là bảy? 

- Ưa thích công việc; 

- Ưa thích nói chuyện; 

- Ưa thích ngủ nghỉ; 

- Ưa thích hội chúng; 

- Các căn không phòng hộ; 

- Ăn uống không tiết độ; 

- Khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tỷ-kheo 

hữu học không có suy tư: "Giữa Tăng chúng có 

các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia 

đã lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biết 

đến vì những chức vụ này", và không có tự 

mình chuyên tâm. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu 

học đến thối đọa. 
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3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu 

học đến không thối đọa.  

4. Thế nào là bảy? 

- Không ưa thích công việc;  

- Không ưa thích nói chuyện;  

- Không ưa thích ngủ nghỉ;  

- Không ưa thích hội chúng;  

- Các căn được phòng hộ; ăn uống có tiết độ;  

- Khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tỷ-kheo 

hữu học có suy tư: "Giữa Tăng chúng, có các 

trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã 

lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biết đến 

vì những chực vụ này" và có tự mình chuyên 

tâm". 
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16 8 pháp thối đoạ - Kinh THỐI ĐỌA – 

Tăng IV, 36 

 

THỐI ĐỌA – Tăng IV, 36 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo 

hữu học đến thối đọa.  

2. Thế nào là tám? 

- Ưa thích công việc. 

- Ưa thích nói chuyện. 

- Ưa thích ngủ nghỉ. 

- Ưa thích hội chúng. 

- Không phòng hộ các căn. 

- Không tiết độ trong ăn uống. 

- Ưa thích giao thiệp. 

- Ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 

học đến thối đọa. 

3. Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo 

hữu học đến không thối đọa.  
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4. Thế nào là tám pháp? 

- Không ưa thích công việc. 

- Không ưa thích nói chuyện. 

- Không ưa thích ngủ nghỉ. 

- Không ưa thích hội chúng. 

- Các căn được phòng hộ. 

- Tiết độ trong ăn uống. 

- Không ưa thích giao thiệp. 

- Không ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 

học đến không thối đọa. 
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17 Ai thối thất Bảy giác chi thì.. - Kinh 

Thối Thất hay Tấn Tu – Tương V, 130 

 

Thối Thất hay Tấn Tu  Tương V, 130  (Virdddha) 

hay (Aradda)  

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất bảy giác 

chi thì cũng thối thất Thánh đạo Tám ngành đưa đến 

tận diệt khổ. Này các Tỷ-kheo, những ai tấn tu bảy 

giác chi thì cũng tấn tu Thánh đạo Tám ngành đưa 

đến tận diệt khổ. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, 

trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, 

khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. 

3) Này các Tỷ-kheo, những ai thối thất hay tấn tu bảy 

giác chi thì cũng thối thất hay tấn tu Thánh đạo Tám 

ngành đưa đến tận diệt khổ. 
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18 Ai thối thất Bốn Như ý túc thì.. - Kinh 

Thối Thất – Tương V, 392 

 

Thối Thất – Tương V, 392 

1) ... 

2) -- Với những ai bốn như ý túc bị thối thất, này các 

Tỷ-kheo, với những người ấy, bị thối thất là Thánh 

đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau.  

Với những ai bốn như ý túc được thực hiện, này các 

Tỷ-kheo, với những người ấy, được thực hiện là 

Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau.  

Thế nào là bốn? 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục định 

tinh cần hành;  

- Tu tập như ý túc, câu hữu với tinh tấn định tinh 

cần hành;  

- Tu tập như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần 

hành;  

- Tu tập như ý túc, câu hữu với tư duy định tinh 

cần hành.  
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4) Với những ai bốn như ý túc này bị thối thất, này 

các Tỷ-kheo, với những người ấy, bị thối thất là 

Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. 

Với những ai bốn như ý túc này được thực hiện, này 

các Tỷ-kheo, với những người ấy, được thực hiện là 

Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. 
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19 Ai thối thất Bốn niệm xứ thì.. - Kinh 

Thối Thất – Tương V, 280 

 

Thối Thất – Tương V, 280    (Viraddha)  

1-2)... 

3) -- Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ bị 

thối thất, đối với những người ấy, cũng bị thối thất 

là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 

đau. 

4) Với những ai, này các Tỷ-kheo, Bốn niệm xứ này 

được thực hành, đối với những người ấy, cũng được 

thực hành là Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn 

diệt khổ đau. Thế nào là bốn? 

5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân 

trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 

phục tham ưu ở đời... trú, quán thọ trên các cảm thọ... 

trú, quán tâm trên tâm... trú, quán pháp trên các pháp, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu 

ở đời.  

- Ðối với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ 

này bị thối thất, thời cũng thối thất là Thánh đạo 

đưa đến chơn chánh đoạn diệt đau khổ.  
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- Ðối với những ai, này các Tỷ-kheo, bốn niệm xứ 

này được thực hành, thời cũng được thực hành là 

Thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. 
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20 Ai thối thất Thánh đạo tám ngành 

thì... - Kinh Thối Thất – Tương V, 43 

 

Thối Thất – Tương V, 43  (Viraddha)  

1-2) Tại Sàvatthi... 

3) -- Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo 

Tám ngành bị thối thất, đối với họ, bị thối thất là 

Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa 

đến đoạn tận khổ đau.  

Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 

ngành được thực hiện (àraddho), đối với họ, được 

thực hiện là Thánh đạo Tám ngành, con đường chân 

chánh đưa đến đoạn tận khổ đau. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đạo Tám 

ngành?  

Tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 

chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 

niệm, chánh định.  

Ðối với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 

ngành bị thối thất, bị thối thất là Thánh đạo Tám 

ngành, con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ 

đau. Với những ai, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
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ngành được thực hiện, đối với họ, được thực hiện là 

Thánh đạo Tám ngành, con đường chân chánh đưa 

đến đoạn tận khổ đau. 
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21 Kinh KHÔNG CÓ THỂ KHAM 

NHẪN – Tăng II, 565 

 

KHÔNG CÓ THỂ KHAM NHẪN – Tăng II, 565 

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con 

voi của vua không xứng đáng cho vua, không là tài 

sản của vua không được xem là một biểu tượng của 

vua. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua:  

- Không kham nhẫn các sắc,  

- Không kham nhẫn các tiếng,  

- Không kham nhẫn các hương,  

- Không kham nhẫn các vị,  

- Không kham nhẫn các xúc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 

không kham nhẫn các sắc? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, khi đi 

đến chiến trận, thấy đoàn voi hay thấy đoàn ngựa, 

hay thấy đoàn xe, hay thấy đoàn bộ binh đã chùn 

chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 

gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 

của vua không kham nhẫn đối với các sắc.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 

không kham nhẫn các tiếng? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 

chiến trận, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng ngựa, nghe 

tiếng xe, nghe tiếng bộ binh, hay nghe tiếng trống 

lớn, thanh la, tiếng tù và, tiếng trống nhỏ, liền chùn 

chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể tham 

gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi 

của vua không kham nhẫn các tiếng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 

không kham nhẫn các hương? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 

chiến trận, khi đó ngửi mùi phân và nước tiểu của 

các con voi của vua thuộc loại quý chủng đã quen 

chiến trận, liền chùn chân, rủn chí, không còn can 

đảm, không thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là con voi của vua không kham nhẫn 

các hương.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 

không kham nhẫn các vị? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua khi đi 

đến chiến trận, chán ngấy một máng cỏ và nước, hay 

chán ngấy hai, ba, bốn hay năm máng cỏ và nước, 
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liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 

thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là con voi của vua không kham nhẫn các vị.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua 

không kham nhẫn các xúc? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 

chiến trận, khi bị trúng một mũi tên, hay hai, hay ba, 

hay bốn, hay năm mũi tên, liền chùn chân, rủn chí, 

không còn can đảm, không thể tham gia chiến trận. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua không 

kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, một con 

voi của vua không xứng đáng của vua, không là tài 

sản của vua, không được xem là một biểu tượng của 

vua.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Tỷ-kheo thành 

tựu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn 

trọng, không đáng cúng dường, không đáng chắp tay, 

không còn là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào 

là năm? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo không kham nhẫn các sắc,  
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- Không kham nhẫn các tiếng,  

- Không kham nhẫn các hương,  

- Không kham nhẫn các vị,  

- Không kham nhẫn các xúc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các sắc? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc 

liền tham đắm các sắc khả ái, tâm không thể định 

tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các sắc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 

nhẫn các tiếng? 

10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 

tiếng liền tham đắm các tiếng khả ái, tâm không thể 

định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các tiếng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 

nhẫn các hương? 

11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 

hương liền tham đắm các hương khả ái, tâm không 

thể định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 

không kham nhẫn các hương.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không kham 

nhẫn các vị? 

12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nếm 

vị liền tham đắm các vị khả ái, tâm không thể định 

tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các vị.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các xúc? 

13. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm xúc 

liền tham đắm các xúc khả ái, tâm không thể định 

tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không 

kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không đáng được cung kính, không đáng được tôn 

trọng, không đáng được cúng dường, không đáng 

được chắp tay, không còn là vô thượng phước điền ở 

đời. 

14. Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, con 

voi của vua xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của 

vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế 

nào là năm? 
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15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 

nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các 

hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham 

nhẫn các sắc? 

16. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 

chiến trận, khi thấy đoàn voi hay khi thấy đoàn ngựa, 

hay khi thấy đoàn xe, hay khi thấy đoàn bộ binh, liền 

không chùn chân, rủn chí, có đủ can đảm, có thể 

tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con 

voi của vua kham nhẫn các sắc.  

Và thế nào, này các Tỷ-kheo, con voi của vua kham 

nhẫn các tiếng? 

17. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua, đi đến 

chiến trận, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng 

ngựa, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng bộ 

binh, hay khi nghe tiếng trống lớn, thanh la, tù và, 

trống nhỏ, không chùn chân, không rủn chí, có đủ 

can đảm, có thể tham gia chiến trận. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là con voi của vua kham nhẫn các tiếng.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham 

nhẫn các hương? 
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18. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 

chiến trận, đối với các con voi của vua thuộc loại quý 

chủng, quen thuộc chiến trận, khi nó ngửi mùi phân 

và nước tiểu của những con voi ấy, nó không chùn 

chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia 

chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con voi của 

vua kham nhẫn các hương.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham 

nhẫn các vị? 

19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 

chiến trận, khinh miệt một máng cỏ và nước, hoặc 

hai, hoặc ba, hoặc bốn hoặc năm máng cỏ và nước, 

không chùn chân, không rủn chí, có đủ can đảm, có 

thể tham gia chiến trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

con voi của vua kham nhẫn các vị.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con voi của vua kham 

nhẫn các xúc? 

20. Ở đây, này các Tỷ-kheo, con voi của vua đi đến 

chiến trận, khi bị một mũi tên bắn trúng, hoặc hai, 

hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, không chùn chân, 

không rủn chí, có đủ can đảm, có thể tham gia chiến 

trận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con voi của vua 

kham nhẫn các xúc. 
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Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 

voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua, và 

được gọi là biểu tượng của vua.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, 

vị Tỷ-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn 

trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 

là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? 

21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham nhẫn các 

sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, 

kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 

các sắc? 

22. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy 

sắc, không tham đắm các sắc khả ái, có thể giữ 

tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

kham nhẫn các sắc.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 

các tiếng? 

23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 

tiếng, không tham đắm các tiếng khả ái, có thể giữ 

tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

kham nhẫn các tiếng.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 

các hương? 

24. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mũi ngửi 

các hương, không tham đắm các hương khả ái, có thể 

giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo kham nhẫn các hương.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo kham nhẫn 

các vị? 

25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi lưỡi nếm 

các vị, không tham đắm các vị khả ái, có thể giữ tâm 

định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo kham 

nhẫn các vị.  

Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo kham nhẫn 

các xúc? 

26. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi thân cảm 

các xúc, không tham đắm các xúc khả ái, có thể giữ 

tâm định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

kham nhẫn các xúc. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đáng 

được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 

cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 

điền ở đời. 
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22 Kinh KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – 

Tăng I, 623 

 

KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – Tăng I, 623 

1. - Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

không có thể bị thối đọa, vị ấy gần Niết-bàn. Thế nào 

là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Đầy đủ giới,  

- Hộ trì các căn,  

- Biết tiết độ trong ăn uống,  

- Chú tâm cảnh giác. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ 

giới? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, 

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 

Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 

trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 

các học pháp. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 

căn? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-

kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 

tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 

bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên 

nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. 

Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi 

nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các 

pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 

giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý 

căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 

bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên 

nhân ấy, hộ trì ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì ý căn.  

4. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tiết 

độ trong ăn uống? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 

không phải vui đùa, không phải để đam mê, không 

phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 

mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 

dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 

Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 

thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 

sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là biết tiết độ trong ăn uống. 

5. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú 

tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 

một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi tẩy sạch 

tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh 

giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông tay 

phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh 

giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối, 

vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tẩy 

sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo không thể thối đọa, tiến gần đến Niết-bàn. 

6. Tỷ-kheo an trú giới, 

Sống chế ngự các căn, 

Biết tiết độ ăn uống,  

Và chú tâm cảnh giác, 

Sống an trú như vậy, 

Ngày đêm không mệt mỏi 

Tu tập các thiện pháp,  

Đạt an ổn ách nạn, 

Ưa thích không phóng dật, 

Thấy sợ hãi phóng dật, 

Không có thể thối đọa, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 
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23 Kinh KHÔNG THỐI ĐỌA – Tăng III, 

56 

 

KHÔNG THỐI ĐỌA –Tăng III, 56 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa 

này, Ta sẽ thuyết, hãy lắng nghe. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu pháp không 

thối đọa? 

- Không ưa công việc,  

- Không ưa nói chuyện,  

- Không ưa ngủ nghỉ,  

- Không ưa hội chúng,  

- Thiện ngôn,  

- Thiện bạn hữu. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp không thối đọa này. 

3. Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời quá khứ 

không bị thối đọa, trong các thiện pháp, tất cả đều 

nhờ sáu pháp này, không bị thối đọa trong các thiện 

pháp.  

Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời vị lai sẽ không 

bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu 

pháp này, sẽ không bị thối đọa trong các thiện pháp.  
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Này các Tỷ-kheo, những ai trong thời hiện tại không 

bị thối đọa trong các thiện pháp, tất cả đều nhờ sáu 

pháp này, không bị thối đọa trong các thiện pháp. 
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24 Kinh NGÀY VÀ ĐÊM – Tăng III, 247 

 

NGÀY VÀ ĐÊM –Tăng III, 247 

 

1. - Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối 

đọa trong các thiện pháp, không có tăng trưởng.  

Thế nào là sáu?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Có dục lớn,  

- Có hiềm hận,  

- Không bằng lòng với bất cứ những vật dụng 

cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, các dược phẩm trị bệnh,  

- Không có lòng tin,  

- Ác giới, biếng nhác, thất niệm,  

- Ác tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối 

đọa trong các thiện pháp. 

3. Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 

trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa.  
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4. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo:  

- Không có dục lớn,  

- Không hiềm hận,  

- Bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào, 

như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược 

phẩm trị bệnh,  

- Có lòng tin,  

- Thiện giới, tinh cần tinh tấn, có niệm, có trí tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-

kheo, thời bất cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 

trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa. 
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25 Kinh THÂN GIÁO SƯ – Tăng II, 417 

 

THÂN GIÁO SƯ – Tăng II, 417 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến vị giáo thọ của mình, sau 

khi đến, thưa với vị giáo thọ của mình như sau: 

- Bạch Thượng tọa, nay thân con cảm thấy như bị 

say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp 

không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh 

phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống 

Phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với Chánh 

pháp. 

2. Rồi Tỷ-kheo ấy đem theo một vị Tỷ-kheo cộng 

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

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 

ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói như sau: "Bạch 

Thượng Toạ, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt 

con không thấy rõ phương hướng, pháp không được 

con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm 

con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống Phạm 

hạnh. Con có những nghi ngờ đối với Chánh pháp". 

3.- Sự việc là vậy, này Tỷ-kheo, khi một người sống 

với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không 
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có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có 

quán nhìn các thiện pháp, không có trước đêm và 

sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do vậy, 

thân Thầy cảm thấy như bị say ngọt, mắt Thầy không 

thấy rõ phương hướng, pháp không được Thầy nhớ 

đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm Thầy và an 

trú. Không có hoan hỷ, Thầy sống Phạm hạnh. Thầy 

có những nghi ngờ đối với Chánh pháp.  

Do vậy, này Tỷ-kheo, Thầy phải học tập như sau: "Ta 

sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm 

cảnh giác, quán nhìn các Thiện pháp, trước đêm và 

sau đêm ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác 

chi". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập. 

4. Rồi Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời 

giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 

Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Tỷ-

kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, 

nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục 

đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 

gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng 

cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình 

với thắng trí, chứng đạt và an trú. Vị ấy hoàn toàn 

liễu tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
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việc nên làm đã làm, không có trở lui trạng thái này 

nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 

Rồi Tỷ-kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy đi đến vị giáo 

thọ sư của mình, sau khi đến, thưa với vị giáo thọ sư 

của mình:  

5.- Bạch Thượng tọa, nay thân con không cảm thấy 

như bị say ngọt, mắt con thấy rõ các phương hướng. 

Pháp được con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống 

Phạm hạnh, Con không còn nghi nhờ đối với các 

thiện pháp. 

6. Rồi Tỷ-kheo ấy đem theo một Tỷ-kheo cộng trú; 

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

ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo 

ấy bạch Thế Tôn: 

-Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo này nói như sau: "Bạch 

Thượng Toạ, nay thân con không cảm thấy như bị 

say ngọt, con thấy rõ các phương hướng, pháp được 

con nhớ rõ. Với tâm hoan hỷ, con sống Phạm hạnh. 

Con không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp". 

7.- Như vậy là phải, này Tỷ-kheo, khi một người 

sống với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, 

có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, 

trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các 
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pháp giác chi. Do vậy, thân không cảm thấy như bị 

say ngọt, các phương hướng được hiện rõ, và pháp 

được người ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không 

còn chinh phục tâm của vị ấy. Với tâm hoan hỷ, vị 

ấy sống Phạm hạnh. Vị ấy không còn nghi ngờ đối 

với các thiện pháp.  

Vậy này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như 

sau: "Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, 

chuyên tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp, 

trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập 

các pháp giác chi". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập. 
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26 Kinh THỐI NÁT – Tăng I, 510 

 

THỐI NÁT – Tăng I, 510 

 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana 

vườn Nai. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 

Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 

thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 

bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trống 

không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 

hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 

không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 

túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo ấy:  

- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho 

tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự 

ngã thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 

mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ 

không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 

2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 

giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 

sau khi đi khất thực ở Ba-la-nại xong, sau bữa ăn, 

sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 

sáng, Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. 
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Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khất thực tại 

Goyogapilakkha, Ta thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ 

hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng 

thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thất niệm, 

không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, 

với các căn phóng túng. Thấy vậy, Ta liền nói với vị 

Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ 

có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, 

ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi 

hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài ruồi lằng sẽ không 

bu đậu, sẽ không có chiếm cứ", sự kiện như vậy 

không xảy ra''. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với 

lời giáo giới này, cảm thấy xúc động mạnh.  

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

- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 

các loài rồi lằng là gì?  

 Tham cầu, là thối nát. 

 Sân là mùi hôi thối. 

 Các suy tầm ác bất thiện là ruồi lằng.  

Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy 

ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài 

ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự 

kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn  



 

124 THỐI ĐỌA 
 

Các căn không phòng hộ 

Ruồi lằng sẽ bu đậu 

Các tư duy tham ái 

Tỷ-kheo làm thối nát 

Đầy ứ những mùi hôi 

Xa thay là Niết-bàn!  

Chịu phần về bất hạnh 

Tại làng hay trong rừng 

Tự ngã không an tịnh 

Kẻ ngu và không trí  

Đi đứng đầy ruồi lằng. 

 

Ai đầy đủ giới luật 

Thích tịch tịnh trí tuệ 

Sống an tịnh hạnh phúc  

Mọi ruồi lằng diệt trừ. 
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27 Kinh THỪA TỰ PHÁP – 3 Trung I, 31 

 

KINH THỪA TỰ PHÁP 

(Dhammadayadasutta)   

– Bài kinh số 3 – Trung I, 31 

 

Như vầy tôi nghe. 

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

(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô 

Độc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo",  

– "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 

Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 

của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 

lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 

những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 

Ta, không phải là những người thừa tự tài vật".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 

người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 

người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
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thành những người mà người ta nói: "Cả thầy và trò 

đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 

những người thừa tự pháp", mà cả Ta cũng trở thành 

người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 

người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 

tự pháp".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 

người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 

người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 

thành những người mà người ta nói: "Cả Thầy và trò 

là những người thừa tự pháp, không phải là những 

người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 

mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 

thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 

vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 

thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 

vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 

"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 

pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 

vật". 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 

xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 

thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 

đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 

lả và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị ấy: "Này các 
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Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm 

dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 

ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 

Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 

ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 

hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 

trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thể nghĩ như sau: 

"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 

chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 

là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. 

Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy 

tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước 

không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 

dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 

pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật". Đây là 

loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 

ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 

kiệt sức". Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải 

qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. Tỷ-kheo thứ hai 

nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy 

đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và 

đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng 

bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn 

ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ 

nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn 

loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 

đêm ngày hôm nay như vậy". Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn 
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ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày 

hôm ấy như vậy. Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo 

này, sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt 

sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy, nhưng 

đối với Ta, Tỷ-kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn, 

và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy 

sẽ đưa đến cho Tỷ-kheo ấy, trong một thời gian lâu 

ngày, ít dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh 

cần, tinh tấn. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là người 

thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 

Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 

Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 

chẳng bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiền 

giả Tỷ-kheo!"  

- "Thưa vâng Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng 

đáp Tôn giả Sariputta.  

Tôn giả Sariputta nói: "Này các Hiền giả, như 

thế nào vị Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không 

tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 

ly và các đệ tử tùy học viễn ly?"  

- "Này Hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 

nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
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nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 

ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 

giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì"  

- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 

giảng" - "Thưa vâng, Hiền giả", những Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 

như sau: 

– Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 

các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 

Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ 

bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 

về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư 

Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba trường hợp, 

đáng bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử 

không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, 

các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và 

những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 

pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 

các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ 

sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 

gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 

Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư 

Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba trường hợp này 

đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-

kheo... (như trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba 
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trường hợp đáng bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn 

ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp 

thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 

pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 

các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ 

sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 

gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 

vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, 

các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng 

bị quở trách. Này chư Hiền, như vậy là những trường 

hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 

viễn ly. 

Và như thế nào, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 

tử tùy học viễn ly?  

Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 

tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 

từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ; và họ không sống 

trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 

nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly.  

Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 

trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 

ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 

nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 



 

131 THỐI ĐỌA 
 

Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 

pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 

Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 

không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 

rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 

Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 

đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 

Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán.  

Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 

trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 

đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 

tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 

mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 

nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 

bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 

đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 

đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 

và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 

vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 

Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 

đáng được tán thán. Này chư Hiền, như vậy là những 

trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 

viễn ly. 

Ở đây, này chư Hiền, tham là ác pháp, và sân 

cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 
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trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 

(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 

ngộ, Niết-bàn.  

Và này chư Hiền con đường Trung đạo ấy là gì, 

(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 

sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-

bàn?  

Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 

Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 

đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 

hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.  

Ở đây, này chư Hiền, phẫn nộ là ác pháp và 

hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não 

hại cũng là ác pháp, tật đố là ác pháp và xan lẫn cũng 

là ác pháp, man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác 

pháp, ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nổi cũng 

là ác pháp, mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng 

là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác 

pháp. Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 

diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 

(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 

ngộ, Niết-bàn.  
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Và này chư Hiền, con đường Trung đạo ấy là gì, 

(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 

sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-

bàn? Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 

Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 

đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 

hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 

ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 THỐI ĐỌA 
 

28 Tha Tâm thông của Thế Tôn - Kinh 

LỜI CẢM HỨNG – Tăng III, 197 

 

LỜI CẢM HỨNG –Tăng III, 197 

 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 

Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn 

của dân chúng Kosala tên là Dandakappaka.  

Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, ngồi xuống 

chỗ đã được sửa soạn dưới một gốc cây; còn các Tỷ-

kheo ấy đi vào Dandakappaka để tìm chỗ ở.  

Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông Tỷ-

kheo, đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 

rửa tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, 

đứng trên bờ đắp một y để phơi tay chân cho khô. 

2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 

đến, thưa với Tôn giả Ananda:  

- Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả 

Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau: 

"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 

ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được" hay 

có phải nhờ một Thiên nhân?  

- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố. 



 

135 THỐI ĐỌA 
 

Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 

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

một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:  

- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tỷ-kheo, 

con đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi 

rửa tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, 

đứng trên bờ đắp một tấm y để phơi tay chân cho 

khô. Rồi bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo đi đến con, sau 

khi đến thưa với con: "Có phải Thế Tôn tập trung tất 

cả tâm, thưa Tôn giả Ànanda, để tuyên bố về 

Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, 

phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể 

cứu hộ được" hay có phải nhờ một Thiên nhân? " 

Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời Tỷ-kheo 

ấy: "Thưa Hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên 

bố". 

-Này Ànanda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất 

gia chưa được bao lâu, hay vị ấy là Tỷ-kheo trưởng 

lão ngu si, không thông minh. Làm sao khi ta đã 

tuyên bố một chiều, ở đây lại có thể có trường hợp 

thứ hai được? Ta không thấy về một người nào khác, 

này Ananda, sau khi tập trung tất cả tâm, Ta đã tuyên 

bố như vậy, trừ với Devadatta! 

Cho đến khi nào, này Ànanda, Ta thấy một pháp 

trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Devadatta, 

thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta như sau: 
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"Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa 

ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được".  

Cho đến khi nào, này Ànanda, Ta không thấy một 

pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

Devadatta, cho nên Ta đã tuyên bố về Devadatta như 

sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào 

địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được".  

Ví như, này Ànanda, một hố phân cao hơn đầu 

người, đầy cả phân, và một người rơi vào hố phân 

cho đến cả đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi 

ích, muốn hạnh phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các 

khổ ách, muốn kéo người ấy ra khỏi hố phân ấy. 

Người này đi vòng quanh hố phân và không thấy cho 

đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm lấy 

chỗ ấy và kéo lên.  

Cũng vậy, này Ànanda, cho đến khi nào, Ta thấy một 

pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở 

Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta 

như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh 

vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ 

được".  

Nếu thầy muốn nghe, này Ànanda, Như Lai sẽ 

phân tích về căn trí của con người. 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, 

bạch Thiện Thệ, để Thế Tôn phân tích các căn trí của 
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con người, sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 

trì. 

Vậy này Ànanda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 

nói:  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau:  

3. - Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của một người khác: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp 

thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu, 

nhưng còn có cội gốc thiện chưa bị cắt đứt. Và pháp 

thiện sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy". Như vậy người 

này sẽ không bị thối đọa trong tương lai.  

Ví như, này Ànanda, các hột giống chưa bị bể vụn, 

chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 

còn giữ được sức sống bám sâu trong cánh đồng, 

được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này 

Ànanda, Thầy có thể biết những hột giống này sẽ 

được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh 

không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của một người khác: "Trong người này, 

có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp 

thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện hữu. 

Nhưng còn có cội gốc của thiện chưa bị cắt đứt. Và 

thiện pháp sẽ khởi lên từ cội gốc thiện ấy". Như vậy 

người này sẽ không bị thối đọa trong tương lai.  

 Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được tâm của loài Người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được các căn trí của người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của 

mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

4. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của một người khác: "Trong người này, có những 

pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 

gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người ấy: "Trong người này, các pháp bất thiện 

đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, nhưng 

còn có cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt và các pháp 

bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện ấy". Như 

vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương lai.  

Ví như, này Ànanda, các hột giống chưa bị bể vụn, 

chưa bị hư thối, chưa bị gió và sức nóng phá hoại, 
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còn giữ được sức sống, được bám sâu trong cánh 

đồng, được gieo trên mảnh đất đầy sỏi đá. Này 

Ànanda, Thầy có thể rõ biết những hột giống này sẽ 

không có thể được lớn lên, được tăng trưởng, được 

lớn mạnh không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một 

thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 

thiện đã biến mất, các pháp thiện đang hiện hữu, 

nhưng cội gốc của pháp bất thiện chưa được cắt đứt 

và các pháp bất thiện sẽ khởi lên từ cội gốc bất thiện 

ấy. Như vậy người này sẽ bị thối đọa trong tương 

lai".  

Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình, đã 

biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình biết được các căn 

trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với 

tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương 

lai. 

5. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác: "Trong người này, có những pháp 

thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời gian, 

cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của người 
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ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ 

như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với 

những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi 

thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 

đọa xứ, địa ngục".  

Ví như, này Ànanda, các hột giống bị bể vụn, bị hư 

thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu 

trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa 

soạn. Này Ananda, Thầy có thể rõ biết những hột 

giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, 

được lớn mạnh không?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác: "Trong người này, có những 

pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau một thời 

gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của 

người ấy: "Người này không có pháp trắng cho đến 

nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành 

tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, 

sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, 

ác thú, đọa xứ, địa ngục".  

Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được tâm của loài Người. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 
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với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác 

đồng loại với ba người này hay không?  

- Có thể được, này Ànanda. 

Thế Tôn nói như sau:  

6. - Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp thiện 

đã biến mất, các pháp bất thiện đang hiện khởi; và 

cội gốc thiện chưa bị cắt đứt và nhưng đi đến hoàn 

toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 

đi đến thối đọa trong tương lai".  

- Ví như, này Ànanda, các cục than cháy đỏ, rực 

cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đất sỏi. Này 

Ànanda, Thầy có biết không, đống than này không 

có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, vào buổi chiều, mặt trời 

đang lặn, Thầy có thể biết được chăng, này 

Ànanda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng 

tối đã xuất hiện"?  
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, khi đêm đã qua một phần, 

trong thời gian ăn cơm, Thầy có biết chăng, này 

Ànanda, biết rằng: "Ánh sáng đã biến mất, bóng 

tối đã xuất hiện"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy, biết rằng: "Trong người này, 

các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đã 

hiện khởi. Và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến 

hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người 

này sẽ đi đến thối đọa trong tương lai".  

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người, với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

7. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, có những pháp bất thiện". Sau 

một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người ấy: "Trong người này, các pháp bất 



 

143 THỐI ĐỌA 
 

thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi; cội gốc 

bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị 

nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không 

phải bị thối đọa trong tương lai".  

- Ví như, này Ànanda, đống than cháy đỏ, rực cháy, 

cháy lửa ngọn, quăng trên một đống cỏ khô, hay 

trên đống củi khô. Này Ànanda, Thầy có biết 

chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng 

trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, đêm đã gần mãn, mặt trời 

đang mọc; này Ànanda, Thầy có biết chăng bóng 

tối sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ví như, này Ànanda, trong một thời gian sau, vào 

giữa trưa, vào giờ ăn cơm, Thầy có biết chăng, 

này Ànanda, bóng tối đã biến mất, ánh sáng sẽ 

hiện ra"?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Ànanda, ở đây, với tâm của Ta, Ta 

rõ biết tâm của người khác như sau: "Trong người 

này, có những pháp thiện, có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian khác, cũng vậy, với tâm của Ta, 

Ta rõ biết tâm của người ấy: "Trong người này, pháp 

bất thiện đã biến mất, các pháp thiện được hiện khởi; 
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cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn 

toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ 

không phải bị thối đọa trong tương lai".  

Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của 

loài Người với tâm của mình. Cũng vậy, này 

Ànanda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các 

căn trí của người. Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai 

với tâm của mình, biết được pháp sanh khởi trong 

tương lai. 

8. Ở đây, này Ànanda, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm 

của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 

Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 

pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi 

ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 

trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 

tại, sẽ được nhập Niết-bàn".  

Ví như, này Ànanda, những cục than nguội lạnh, đã 

dập tắt, bị quăng trên đống cỏ hay trên đống củi khô. 

Này Ànanda, Thầy có biết chăng, đống than này 

không thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh?  

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này Ananda, với tâm của Ta, Ta rõ biết 

tâm của người khác như sau: "Trong người này, có 

những pháp thiện, cũng có những pháp bất thiện". 
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Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của Ta, Ta rõ 

biết tâm của người ấy: "Trong người này không có 

pháp bất thiện cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi 

ngựa. Người này thành tựu với những pháp thuần túy 

trắng, những pháp không có lỗi lầm, ngay trong hiện 

tại, sẽ được nhập Niết-bàn".  

 Như vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được tâm của loài Người.  

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

đã biết được các căn trí của người. 

 Cũng vậy, này Ànanda, Như Lai với tâm của mình 

biết được pháp sanh khởi trong tương lai. 

Ở đây, này Ànanda, ba hạng người trước, một trong 

ba người ấy không phải bị thối đọa, một phải bị thối 

đọa, một bị rơi vào đọa xứ, địa ngục.  

Ở đây, này Ànanda, trong ba hạng người sau, một 

trong ba hạng người này không phải bị thối đọa, một 

phải bị thối đọa, một được nhập Niết-bàn. 

 



 

146 THỐI ĐỌA 
 

29 Thế nào là pháp thối đoạ  - Kinh Thối 

Ðọa – Tương IV, 135 

 

Thối Ðọa – Tương IV, 135 (Parihànam)  

1) ... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp thối đọa, pháp bất thối đọa và sáu thắng xứ. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thối đọa? 

4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 

thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ức niệm tư duy 

liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón 

nhận chúng (adhivàseti), không từ bỏ, không đoạn 

trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không thể 

sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 

hiểu rằng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Ðây 

Như Lai gọi là pháp thối đọa. 

7-8) ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm 

vị... thân cảm xúc... 

9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 

pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 

hệ đến kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận 

chúng, không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 
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không khiến chúng không thể sanh khởi, thời này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: " Ta làm 

thối thất các thiện pháp ". Ðây Như Lai gọi là pháp 

thối đọa. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thối đọa. 

11) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là pháp bất thối 

đọa? 

12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 

thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 

liên hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 

nếu Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn 

trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thể sanh khởi, thời 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta 

không làm thối thất các thiện pháp". Ðây Như Lai 

gọi là pháp bất thối đọa. 

15-16) . ... tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 

nếm vị... thân cảm xúc... 

17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức 

pháp, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 

hệ đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu 

Tỷ-kheo không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, 

tiêu diệt, khiến chúng không thể sanh khởi, thời này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta 
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không làm thối thất các thiện pháp". Ðây Như Lai 

gọi là pháp bất thối đọa. 

18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp bất thối đọa. 

19) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu thắng xứ? 

20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 

mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư 

duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã 

được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 

... tai...mũi... lưỡi... thân... 

25) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 

ý nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức 

niệm tư duy liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Xứ 

này đã được nhiếp phục". Và Như Lai gọi đây là 

thắng xứ. 
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30 Ưa thích công việc - Kinh QUÁN 1 – 

Tăng III, 270 

 

QUÁN  1 –Tăng III, 270 

 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 

không có thể trú quán thân trên thân.  

2. Thế nào là sáu? 

- Ưa thích công việc,  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ nghỉ,  

- Ưa thích hội chúng,  

- Không phòng hộ các căn,  

- Không tiết độ trong ăn uống. 

Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận sáu pháp này, 

không thể trú quán thân.  

3. Đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, có thể trú 

quán thân trên thân. 

4. Thế nào là sáu? 

- Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa 

thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không 

phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. 
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Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể trú 

quán thân trên thân. 

 

 QUÁN  2 – 271tc3 

 

1. - Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 

không có thể quán thân trên nội thân... trên ngoại 

thân... trên nội ngoại thân... trên các cảm thọ... trên 

các nội thọ... trên các ngoại thọ... trên các nội ngoại 

thọ... trên tâm... trên nội tâm... trên ngoại tâm... trên 

các nội ngoại tâm... trên các pháp... trên các nội 

pháp... trên các ngoại pháp... trên các nội ngoại pháp.  

2. Thế nào là sáu? 

- Ưa thích công việc,  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ nghỉ,  

- Ưa thích hội chúng,  

- Không phòng hộ các căn,  

- Không tiết độ trong ăn uống. 

Đoạn tận sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể trú 

quán pháp trên nội ngoại pháp. 
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31 Ưa thích công việc - Kinh THỜI GIẢI 

THOÁT 1 – Tăng II, 592 

 

THỜI GIẢI THOÁT 1 – Tăng II, 592 

1. - Có năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát.  

2. Thế nào là năm? 

- Ưa thích làm việc (về thân),  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ,  

- Ưa thích hội chúng,  

- Không quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa 

cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

3. Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 

sự thối đọa cho vị Tỷ-kheo đã chứng được thời giải 

thoát.  

4. Thế nào là năm? 

- Không ưa thích làm việc (về thân),  

- Không ưa thích nói chuyện,  

- Không ưa thích ngủ,  
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- Không ưa thích hội chúng,  

- Có quan sát tâm như đã được giải thoát. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát. 

 

THỜI GIẢI THOÁT 2 – Tăng II, 593 

1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 

đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát.  

2. Thế nào là năm? 

- Ưa thích làm việc (về thân),  

- Ưa thích nói chuyện,  

- Ưa thích ngủ,  

- Không chế ngự các căn,  

- Không biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối đọa 

cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 

3. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến 

sự thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng thời giải thoát.  

4. Thế nào là năm? 
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- Không ưa thích làm việc (về thân),  

- Không ưa thích nói chuyện,  

- Không ưa thích ngủ,  

- Chế ngự các căn,  

- Biết tiết độ trong ăn uống. 

Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến sự 

thối đọa cho Tỷ-kheo đã chứng được thời giải thoát. 
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32 Ưa thích hội chúng sẽ... - Kinh HỘI 

CHÚNG – Tăng III, 229 

 

HỘI CHÚNG –Tăng III, 229 

 

1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ưa thích 

hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích 

hội chúng, ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng, 

chuyên tâm ưa thích đồ chúng sẽ hoan hỷ sống một 

mình, sống viễn ly, sự kiện này không xảy ra.  

 Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị 

ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không 

xảy ra.   

 Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên 

mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra.  

 Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho 

viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra.  

 Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các 

kiết sử, sự kiện này không xảy ra.  

 Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, 

sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không ưa 

thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không 

chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đồ 
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chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm 

ưa thích đồ chúng, vị ấy sẽ hoan hỷ sống một mình, 

sống viễn ly, sự kiện này có xảy ra.  

 Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ 

nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra.  

 Nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn 

chánh kiến, sự kiện này có xảy ra.  

 Làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên 

mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra.  

 Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết 

sử, sự kiện này có xảy ra.  

 Từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, sự kiện 

này có xảy ra. 
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33 4 triệu chứng của thối đọa - Kinh 

THỐI ĐỌA – Tăng II, 88 

 

THỐI ĐỌA – Tăng II, 88 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả.  

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 

Sàriputta nói như sau:  

- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 

thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 

kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". 

Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 

- Tham ái tăng thịnh,  

- Sân tăng thịnh,  

- Si tăng thịnh,  

- Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 

không có tuệ nhãn soi thấu.  

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
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rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 

Thế Tôn gọi là thối đọa. 

2. Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 

thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 

kết luận rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 

pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế 

nào là bốn? 

- Tham ái giảm thiểu,  

- Sân giảm thiểu,  

- Si giảm thiểu.  

- Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có 

tuệ nhãn soi thấu.  

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 

trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 

rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 

được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 
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34 6 pháp thối đoạ - Kinh KHÔNG THỐI 

ĐỌA 2 – Tăng III, 83  

 

  

KHÔNG THỐI ĐỌA 2 –Tăng III, 83 

 

1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 

khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng 

toàn vùng Jatavana, đi đến Ta; sau khi đến đảnh lễ 

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

kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có sáu pháp này, 

bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối đọa. Thế 

nào là sáu?  

- Kính trọng Đạo Sư,  

- Kính trọng Pháp,  

- Kính trọng chúng Tăng,  

- Kính trọng học pháp,  

- Kính trọng hổ thẹn,  

- Kính trọng sợ hãi.  

Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy. Nói như vậy xong, vị ấy đảnh lễ Ta, thân 

bên hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 
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Cung kính bậc Đạo Sư,  

Cung kính lớn Pháp Tăng,  

Đầy đủ tàm và quý 

Kính nhường và cung kính,  

Không thể bị thối đọa,  

Nhất định gần Niết-bàn. 
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35 7 pháp không đưa đến thối đọa - Kinh 

XẤU HỔ – Tăng III, 320  

 

XẤU HỔ –Tăng III, 320 

1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 

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

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

lễ Ta rồi đứng một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 

"Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn không đưa Tỷ-kheo 

đến đọa lạc. Thế nào là bảy? 

- Tôn kính bậc Đạo Sư; 

- Tôn kính Pháp; 

- Tôn kính Tăng; 

- Tôn kính học pháp; 

- Tôn kính định; 

- Tôn kính xấu hổ; 

- Tôn kính sợ hãi. 

Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 

đến thối đọa". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy nói 

như vậy, nói như vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 

hướng về Ta rồi biến mất tại chỗ. 

Kính trọng bậc Đạo Sư, 

Kính trọng Pháp và Tăng, 
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Kính trọng định, nhiệt tâm, 

Chí thành kính học pháp, 

Đầy đủ tàm và quý, 

Tùy thuận và tôn kính, 

Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gần Niết-bàn. 

 

DỄ NÓI 1 – 320tc3 

... (Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 

cuối cùng tàm và quý bằng thiện ngôn (dễ nói) và 

thiện bằng hữu)... 

 

 
 

 


