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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 2 hạng, Ngu và Trí - Kinh Tội Lỗi – 

Tương I, 532 

 

Tội Lỗi – Tương I, 532 (Hay Không Phẫn Nộ)  

1) Tại Sàvatthi... tại vườn ông Cấp Cô Độc. 

2) Lúc bấy giờ hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. Ở đây, một 

Tỷ-kheo phạm tội, Tỷ-kheo ấy phát lộ tội phạm là tội 

phạm trước mặt Tỷ-kheo kia. Tỷ-kheo ấy không 

chấp nhận. 

3) Rồi Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 

Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 

bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

4) Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. 

Một Tỷ-kheo phạm tội. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy 

phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt Tỷ-kheo kia. 

Tỷ-kheo ấy không chấp nhận. 

5) - Này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo này là ngu si: một 

vị không thấy phạm tội là phạm tội, một vị không 

chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các Tỷ-

kheo, hai vị Tỷ-kheo này là ngu si. 

6) - Này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo này là sáng suốt, 

một vị thấy phạm tội là phạm tội, một vị chấp nhận 
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phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các Tỷ- kheo, hai 

Tỷ-kheo này là sáng suốt. 

7) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 

làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội 

trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ 

này: 

Hãy nhiếp phục phẫn nộ,  

Giữ tình bạn không phai,  
Không đáng mắng, chớ mắng,  

Không nên nói hai lưỡi,  

Phẫn nộ quăng người ác,  

Như đá rơi vực thẳm.  
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2 2 loại - Nhẹ, năng, Thô, không thô, Dư 

tàn, không dư tàn - Kinh HY VỌNG – 

Tăng I, 160 

 

HY VỌNG – Tăng I, 160 

------------------ 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 

hai?  

- Tội phạm nhẹ  

- Và tội phạm nặng.  

Hai pháp này, là hai tội phạm.  

11. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 

hai?  

- Tội phạm thô trọng  

- Và tội phạm không thô trọng.  

Hai pháp này, là hai tội phạm.  

12. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là 

hai?  

- Tội phạm có dư tàn  

- Và tội phạm không dư tàn.  

Hai pháp này, là hai tội phạm. 
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3 2 loại, Tội có quả ngay hiện tại và tội 

có quả trong đời sau - Kinh HAI LOẠI 

TỘI – Tăng I, 94 

 

HAI LOẠI TỘI – Tăng I, 94 

1. Như vầy tôi nghe.  

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 

vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 

Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo.  

- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế tôn nói như sau:  

- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 

hai?  

- Tội có kết quả ngay trong hiện tại,  

- Và tội có kết quả trong đời sau.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả ngay 

trong hiện tại?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa bắt 

được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng 

nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh 

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

chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo 
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tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình 

phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), 

họ dùng hình phạt La-hầu khẩu hình … hỏa man hình 

(lấy lửa đốt thành vòng hoa) … đốt tay … khu hành 

hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) … bì y hình (lấy 

vỏ cây làm áo) … linh dương hình (hình phạt con dê 

núi) … câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt) … tiền 

hình (cắt thịt thành đồng tiền) … khối chắp hình … 

chuyển hình … cao đạp đài … Họ tưới bằng dầu sôi, 

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

lấy gươm chặt đầu.  

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 

nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 

loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 

bằng roi … họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 

nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 

phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 

tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 

hiện tại.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả 

trong đời sau?  

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 

thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 

của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 

thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu 
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thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 

không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 

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

sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 

tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 

miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 

và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau.  

Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội.  

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

"Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. 

Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời 

sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 

thấy rõ sự nguy hiểm của các tội". Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  

Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối với 

ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ 

đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả các tội.  

---------------- 

2. Có hai sự tinh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thế 

nào là hai?  

- Sự tinh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, các 

sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh,  
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- Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia 

đình, đời sống không gia đình, với mục đích từ 

bỏ tất cả sanh y.  

Hai sự tinh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 

hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 

tối thắng là tinh cần với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Ta sẽ cố gắng tinh cần để từ bỏ tất cả sanh 

y". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập.  

----------------- 

3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 

nấu. Thế nào là hai?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, thân 

không làm thiện, miệng nói lời ác, miệng không nói 

thiện, ý nghĩ ác, ý nghĩ không thiện.  

- Vị ấy bị nung nấu với  ý nghĩ: "Thân ta đã làm 

ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 

không làm thiện".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 

lời ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 

không nói lời thiện".  
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- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 

nghĩ thiện".  

Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 

nấu. 

---------------- 

4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 

nung nấu. Thế nào là hai?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 

thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 

nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác.  

- Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 

đã làm thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 

làm ác",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 

nói lời thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 

không nói ác",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 

thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 

nghĩ ác".  
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 

nung nấu. 

------------------ 

5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 

được, biết được. Thế nào là hai?  

- Không biết đủ đối với thiện pháp  

- Và không có thối chuyển đối với tinh cần.  

Không có thối chuyển, này các Tỷ-kheo, Ta cố gắng 

như sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, 

dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ 

có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa 

chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn 

của người, nhờ cần dõng của người. Ta nhờ không 

phóng dật, chứng được Chánh Giác. Nhờ không 

phóng dật, chứng được Vô thượng an ổn khỏi các 

khổ ách".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không có thối 

chuyển, cố gắng như sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn 

da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô 

héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc 

những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 

nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của người". 

Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 

đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đó 
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chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 

hiện tại, các Thầy với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú.  

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Không có thối chuyển, chúng ta cố gắng, 

chúng ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu 

thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có 

tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của 

người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  

------------------- 

6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là hai?  

- Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 

sử.  

- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 

lên kiết sử.  

Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên 

kiết sử, thời tham không đoạn tận, sân không đoạn 

tận, si không đoạn tận. Do tham không đoạn tận, sân 

không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 

thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 

nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau.  

Ai sống thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 

lên kiết sử, thời tham được đoạn tận, sân được đoạn 
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tận, si được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân 

được đoạn tận, si được đoạn tận, nên được giải thoát 

khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng 

người ấy giải thoát khỏi khổ đau.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

------------------ 

7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 

nào là hai?  

 Không tàm  

 Và không quý.  

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 

8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế 

nào là hai?  

 Tàm  

 Và quý.  

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng. 

9. Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 

thế giới. Thế nào là hai?  

 Tàm  

 Và quý.  

Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, 

thời không thể chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 

mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
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là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 

Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 

loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can.  

Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che 

chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 

hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 

của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 

các vị tôn trưởng. 

------------------ 

10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 

Thế nào là hai?  

 Tiền an cư  

 Và hậu an cư.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 

cư mùa mưa.  
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4 4 loại, Tội ít, tội nhiều, có tội, không tội 

- Kinh CÓ TỘI – Tăng II, 72 

 

CÓ TỘI – Tăng II, 72 

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

xuất hiện ở đời. Thế nào là bốn? 

- Có tội,  

- Nhiều tội,  

- Ít tội,  

- Không có tội.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp có tội, thành tựu với khẩu nghiệp có tội, 

thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là hạng người có tội.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều 

tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp có tội nhiều, không tội ít; thành tựu với 

khẩu nghiệp có tội nhiều, không tội ít; thành tựu với 

ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là hạng người với nhiều tội.  



 

22 TỘI 
 

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với ít 

tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu 

thân nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành 

tựu khẩu nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, 

thành tựu ý nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người ít tội.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 

tội? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với 

thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp 

không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có 

tội.  

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 

xuất hiện ở đời.  
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5 5 tội nặng - Kinh NGŨ NGHỊCH – 

Tăng II, 546 

 

NGŨ NGHỊCH – Tăng II, 546 

1. - Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa 

đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị.  

2. Thế nào là năm? 

- Đoạt mạng mẹ,  

- Đoạt mạng cha,  

- Đoạt mạng vị A-la-hán,  

- Với ác tâm làm Như Lai chảy máu,  

- Phá hòa hợp Tăng. 

Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến 

đọa xứ, đưa đến địa ngục, không thể chữa trị. 
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6 8 tánh xấu khi bị buộc tội - Kinh 

NGỰA CHƯA ĐIỀU PHỤC – Tăng 

III, 546 

 

NGỰA CHƯA ĐIỀU PHỤC –Tăng III, 546 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa 

chưa điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng 

người chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. 

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:  

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa 

được điều phục? Thế nào là tám tánh xấu của ngựa?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 

phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và 

thúc đẩy, nó đi lùi, và với lưng, làm chiếc xe chạy 

vòng lại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 

chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 

xấu thứ nhất của con ngựa.  
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, nó nhảy lùi, đạp vào thành xe, làm gãy 

gọng xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 

chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 

xấu thứ hai của con ngựa. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi gọng xe và dẫm nát 

gọng xe. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 

chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 

xấu thứ ba của con ngựa. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị 

lạc hướng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại 

ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 

tánh xấu thứ bốn của con ngựa. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, nó trườn đứng phía chân trước và đạp lên 

không trung với chân trước. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các 

Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, không để ý đến người đánh xe la, không 

để ý đến cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiền hàm 

thiết (khớp ngựa) ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 

điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ sáu 

của con ngựa. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại tại 

chỗ như một cột trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây 

là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, 

đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 

được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người 

đánh xe la, liền tréo hai chân trước, tréo lại hai chân 

sau, và quỵ xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con 

ngựa. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được 

điều phục và tám tánh xấu của con ngựa. 
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10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tám hạng người 

chưa được điều phục và tám tánh xấu của con 

người?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 

Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc 

tội, tránh né (vấn đề) như là không nhớ, nói rằng: 

"Tôi không nhớ, tôi không nhớ ". Ví như, này các Tỷ-

kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, 

bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó đi lùi với cái 

lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 

phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của 

con người.  

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, phát ra lời chất vấn Tỷ-kheo buộc tội: 

"Thầy lấy quyền gì mà nói, này kẻ ngu si không thông 

minh? Tại sao Thầy nghĩ rằng Thầy phải nói? " Ví 

như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều 

phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 

xe la, nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe, làm gãy gọng 

xe. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống 

như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
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người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây 

là tánh xấu hai của con người. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, liền cật nạn Tỷ-kheo buộc tội: "Thầy cũng 

phạm tội tên là như vậy. Vậy Thầy hãy phát lộ 

trước". Này các Tỷ kheo,ví như con ngựa chưa được 

điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 

đánh xe la, rút bắp vế ra khỏi xe và dẫm nát gọng xe. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như 

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

người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây 

là tánh xấu ba của con người. 

13. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, 

hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, 

sân hận, bất mãn. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa 

chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 

bị người đánh xe la, liền đi vào con đường xấu và 

làm cho xe bị lạc hướng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 

phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của 

con người. 
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14. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, liền nói ba hoa, khua tay múa chân. Này 

các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục 

ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, 

liền trườn đứng phía thân trước và đạp lên không với 

chân trước. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này 

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

là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ-

kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. 

15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, không để ý đến chúng Tăng, không để ý đến 

các Tỷ-kheo buộc tội, vị ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. 

Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 

phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 

xe la, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến 

cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa, và đi chỗ 

nào nó muốn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 

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

đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ-

kheo, đây là tánh xấu thứ sáu của con người. 

16. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, liền nói: "Tôi không có phạm tội, tôi không 
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có phạm tội" và vị ấy làm chúng Tăng bực mình với 

sự im lặng. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa 

được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị 

người đánh xe la, không đi tới, không đi lui, đứng lại 

như một cột trụ. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 

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

đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ-

kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội 

một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo 

buộc tội, nói như sau: "Tại sao các Tôn giả lại quá 

lo cho tôi. Bắt đầu từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và 

hoàn tục". Rồi vị ấy sau khi từ bỏ học pháp và hoàn 

tục nói như sau: "Nay các Tôn giả ấy được hoan hỷ". 

Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa được điều 

phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 

xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau 

và nằm xuống bốn chân tại đấy. Này các Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều 

phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của 

con người. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám hạng người chưa được 

điều phục và tám tánh xấu của con người. 
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7 Muốn buộc tội người khác, phải an trú 

5 pháp... - Kinh BUỘC TỘI – Tăng II, 

627 

 

BUỘC TỘI – Tăng II, 627 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả, khi Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc 

tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rồi hãy 

buộc tội.  

2. Thế nào là năm? 

- "Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời";  

- "Tôi sẽ nói chơn thật, không phải phi chơn";  

- "Tôi sẽ nói nhu hòa, không phải thô bạo";  

- "Tôi sẽ nói liên hệ đến lợi ích, không phải lời 

không liên hệ đến lợi ích";  

- "Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải sân tâm". 

Này các Hiền giả, khi vị Tỷ-kheo buộc tội muốn 

buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rồi 

hãy buộc tội. 

3. Ở đây, này các Hiền giả, tôi thấy:  
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- Có người bị buộc tội phi thời, nhưng phản ứng 

không đúng thời;  

- Có người bị buộc tội phi chơn và có phản ứng 

không chơn thực;  

- Bị buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu 

hòa;  

- Bị buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản 

ứng không liên hệ đến lợi ích;  

- Bị buộc tội với sân tâm và có phản ứng không 

có từ tâm. 

4. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do không 

cần sắp đặt sám hối:  

- "Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, 

như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám hối"; 

- "Tôn giả bị buộc tội phi chơn, không phải chơn 

thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 

hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 

như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 

không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 

để Tôn giả không sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ 

tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 

hối". 
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Tỷ-kheo bị buộc tội một cách phi pháp, có năm lý do 

này không cần phải sắp đặt sám hối. 

5. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp 

đặt sám hối:  

- "Hiền giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng 

thời, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hối";  

- "Hiền giả đã buộc tội phi chơn, không phải 

chơn thực, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám 

hối";  

- "Hiền giả đã buộc tội thô bạo, không có nhu 

hòa, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hối";  

- "Tôn giả đã buộc tội liên hệ đến không lợi ích, 

không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 

để Hiền giả sám hối";  

- "Hiền giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ 

tâm, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hối". 

Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, này các Hiền giả, có năm 

lý do này cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng 

nhờ vậy không một Tỷ-kheo nào khác nghĩ rằng có 

thể buộc tội phi chơn. 

6. Ở đây, này các Hiền giả, tôi thấy:   

- Có người bị buộc tội đúng thời, không phản 

ứng phi thời;  
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- Bị buộc tội chơn thực, không phản ứng phi 

chơn;  

- Bị buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo;  

- Bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng 

không liên hệ đến lợi ích; 

- Bị buộc tội với từ tâm, không phản ứng với sân 

tâm. 

7. Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp, có năm lý do cần 

phải sắp đặt sám hối:  

- "Tôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phi 

thời, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 

thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội nhu hòa không thô bạo, 

như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không 

phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để Tôn 

giả sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 

tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối". 

Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này, cần 

phải sắp đặt sám hối. 

8. Tỷ-kheo buộc tội đúng pháp, có năm lý do để 

không phải sắp đặt sám hối:  
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- "Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi 

thời, như vậy vừa đủ để Hiền giả không sám 

hối";  

- "Hiền giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 

thực, như vậy vừa đủ để Hiền giả không sám 

hối";  

- "Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 

như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám hối";  

- "Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 

không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 

để Hiền giả không sám hối";  

- "Hiền giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 

tâm, như vậy vừa đủ để Hiền giả không sám 

hối". 

Này các Hiền giả, Tỷ-kheo buộc tội đúng pháp, do 

năm lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. Vì 

sao? Vì nhờ vậy, các Tỷ-kheo khác nghĩ rằng buộc 

tội cần phải đúng pháp. 

9. Người bị buộc tội, thưa các Hiền giả, cần phải an 

trú trong hai pháp: chơn thực và bất động. Này các 

Hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi, đúng thời 

hay phi thời, chơn thực hay phi chơn, nhu hòa hay 

thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi 

ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú 

trong hai pháp: Chơn thực và bất động. Nếu tôi biết: 
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"Pháp này có trong tôi", nếu tôi nghĩ là "có", tôi sẽ 

nói: "Pháp này có trong tôi". Nếu tôi biết: "Pháp này 

không có trong tôi", nếu tôi nghĩ là "không có", tôi 

sẽ nói: "Pháp này không có trong tôi". 

10. Thế Tôn nói: 

- Như vậy này Sàriputta, khi Thầy nói như vậy, ở đây 

có một số người ngu nào không có khả năng nắm 

được vấn đề? 

11. - Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng 

tin, với mục đích mưu sống, không vì lòng tin xuất 

gia từ bỏ gia đình; những người xảo trá, lường gạt, 

hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, lắm 

lời, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 

không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 

Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy 

đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, 

viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 

không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 

tuệ, câm ngọng; khi con nói như vậy, họ không có 

khả năng nắm được vấn đề.  

Nhưng các thiện nam tử, bạch Thế Tôn, vì lòng tin 

xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không 

xảo trá, lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 

bằng, không cao mạn, không dao động, không lắm 
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lời, không nói tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có 

tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với Sa-môn 

hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đầy đủ, 

không uể oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong 

đời sống viễn ly, tinh cần tinh tất, siêng năng, an trú 

chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, 

không câm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này 

có khả năng nắm giữ vấn đề. 

12. - Này Sàriputta, các Thầy không vì lòng tin xuất 

gia từ bỏ gia đình… liệt tuệ, câm ngọng, hãy để họ 

một bên.  

Nhưng này Sàriputta, những thiện nam tử, vì lòng tin 

xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không 

câm ngọng, hãy nói chuyện với họ. Hãy giáo giới các 

vị đồng Phạm hạnh, hãy giảng dạy, này Sàriputta, 

các vị đồng Phạm hạnh nghĩ rằng: "Sau khi giúp ra 

khỏi phi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng Phạm 

hạnh trong diệu pháp". 
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8 Thấy, nghe, và nghi - Kinh PHÚNG 

TỤNG – 33 Trường II, 567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn 

 

 

1. Ba cử tội sự:  

 Thấy, nghe và nghi. 
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9 Thế nào là thâu khẩu ý hành có tội  - 

Kinh BAHITIKA – 88 Trung II, 603 

 

KINH BAHITIKA 

 – Bài kinh số 88 – Trung II, 603 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 

xá ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi 

sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. 

Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con 

đường khất thực trở về, Tôn giả đi đến lâu đài 

Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng 

đường) để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 

Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và đi ra khỏi 

thành Savatthi trong buổi sáng sớm. Vua Pasenadi 

nước Kosala thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy 

vậy liền nói với vị đại thần Sirivaddha: 

– Vị Tôn giả ấy, này Sirivaddha, có phải là 

Ananda không? 

– Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ấy là 

Ananda. 
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Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với một 

người khác: 

– Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, 

sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 

giả Ananda, rồi thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu 

Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, 

thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi 

một lát". 

– Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi 

đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy 

thưa với Tôn giả Ananda: 

– Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cúi 

đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: 

"Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công 

việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả 

hãy vì lòng từ chờ đợi một lát". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 

Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền 

ngồi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một gốc cây. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ 

nào có thể đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ 
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Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, vua 

Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

– Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda 

ngồi trên thảm ngựa. 

– Thôi vừa rồi, Đại vương, Đại vương hãy ngồi. 

Tôi đã ngồi trên chỗ ngồi của tôi. 

Vua Pasenadi nước Kosala ngồi trên chỗ đã 

soạn sẵn. Sau khi ngồi, vua Pasenadi nước Kosala 

thưa với Tôn giả Ananda: 

– Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không 

làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn 

có trí quở trách? 

– Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các thân 

hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

– Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không 

làm các khẩu hành... (như trên)... không làm các ý 

hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 

trách? 

– Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các khẩu 

hành, ý hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí 
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quở trách. 

– Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 

thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không 

thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã 

được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong 

câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu si, 

thiếu kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những 

người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì 

chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. 

Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh 

nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có 

chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy 

và xem như là lõi cây.  

 Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân 

hành mà các vị Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 

trách? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì bất thiện. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có tội. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 
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– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có hại? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ 

báo. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ 

báo? 

– Thưa Đại vương, phàm thân hành gì đưa đến 

tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi 

thân hành ấy, các bất thiện pháp tăng trưởng, các 

thiện pháp thối giảm. Thưa Đại vương, thân hành 

như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành... (như trên) 

 ... Thế nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn 

có trí quở trách? 

– Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 
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– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự 

hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, từ nơi ý 

hành ấy các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm. Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị 

các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 

 Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 

sự đoạn trừ tất cả bất thiện pháp? 

– Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 

bất thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 

 Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân 

hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 

trách? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thiện thân hành nào. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là thiện thân hành? 

– Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 

có tội. 
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– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có 

tội? 

– Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 

có hại. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có 

hại? 

– Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc 

báo. 

– Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo? 

– Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 

đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa 

đến hại cả hai, từ nơi thân hành ấy, các bất thiện pháp 

thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại 

vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-

la-môn có trí quở trách. 

 Thưa Tôn giả Ananda, Thế nào là khẩu hành... 

(như trên) 

 ... Thế nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la-

môn có trí quở trách? 

– Thưa Đại vương, bất cứ thiện ý hành nào. 
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– Thưa Tôn giả, thế nào là thiện ý hành? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 

tội. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có tội? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 

hại. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có hại? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 

– Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo? 

– Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không đưa 

đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 

hại cả hai, từ nơi ý hành ấy, các bất thiện pháp thối 

giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, 

ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có 

trí quở trách. 

 Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 

sự thành tựu tất cả thiện pháp? 

– Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 

bất thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp. 
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– Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 

thay, thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa 

Tôn giả. Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn 

giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo 

nói của Tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, 

thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của Tôn giả 

Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báu cho 

Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép 

nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa 

báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được 

phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng 

một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả 

Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa 

Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này Tôn 

giả Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có 

cuộn vải ngoại hóa này, được gắn vào trong một cán 

dù, do vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha 

gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu 

tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda vì lòng từ 

bi nạp thọ cho. 

– Thôi vừa rồi, Đại vương! Tôi đã đủ ba y. 

– Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, 

cả Tôn giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Aciravati chảy 

mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, 

thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda có thể làm cho mình 



 

48 TỘI 
 

ba y, từ nơi tấm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn 

giả Ananda có thể đem phân phát cho các đồng Phạm 

hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi 

chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, mong 

Tôn giả nhận cho tấm vải ngoại hóa này. 

Rồi Tôn giả Ananda nhận lấy tấm vải ngoại hóa. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 

Ananda: 

– Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. 

Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm 

phải làm. 

– Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì 

Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 

lời Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân 

bên hữu hướng về ngài, rồi ra đi.  

Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước 

Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau 

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

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật 

lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi 

nước Kosala rồi dâng tấm vải ngoại hóa lên Thế Tôn. 
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Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

– Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước 

Kosala! Thật tốt đẹp thay cho vua Pasenadi nước 

Kosala! Vua đã được yết kiến Tôn giả Ananda và 

được cúng dường. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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10 Tội Yết-ma - Kinh BUỘC TỘI – Tăng 

IV, 57 

 

BUỘC TỘI – Tăng IV, 57 ??? (thiếu 1 pháp) 

1. - Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-

kheo, nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể làm 

Yết-ma buộc tội.  

2. Thế nào là tám? 

1. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ. 

2. Cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ. 

3. Làm ly gián giữa các gia chủ. 

4. Hủy báng Phật. 

5. Hủy báng Pháp. 

6. Hủy báng chúng Tăng. 

7. Không thực hiện lời hứa đúng pháp cho các gia 

chủ. 

Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-

kheo, nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể làm 

Yết-ma buộc tội. 

3. Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-

kheo, nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng muốn, 

chúng Tăng có thể giải tỏa buộc tội Yết-ma.  
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4. Thế nào là tám? 

1. Không cô gắng đem lại thiệt hại cho các gia 

chủ. 

2. Không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ. 

3. Không cố gắng ly gián giữa các gia chủ. 

4. Không hủy báng Phật. 

5. Không hủy báng Pháp. 

6. Không hủy báng chúng Tăng. 

7. Thực hiện lời hứa đúng Pháp cho các gia chủ. 

Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-

kheo, nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể giải 

tỏa buộc tội Yết-ma. 
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11 Tội Yết-ma - Kinh HÀNH XỬ ĐÚNG 

PHÁP – Tăng IV, 58 

 

HÀNH XỬ ĐÚNG PHÁP – Tăng IV, 58 

1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tội 

Yết-ma, cần phải chơn chánh hành xử với vị ấy, theo 

tám pháp:  

1. Không cho phép truyền đại giới. 

2. Không cho vị ấy y chỉ. 

3. Không cho Sa-di hầu hạ. 

4. Không cho phép được nói gì với Tỷ-kheo dầu 

đã chấp nhận. 

5. Không cho phép giáo giới các Tỷ-kheo-ni. 

6. Không được hưởng các quyết định của Tăng 

chúng,  

7. Không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào. 

8. Không được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý 

do nào. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội 

Yết-ma, cần phải chơn chánh hành xử với vị ấy theo 

tám pháp này. 
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12 Vô tội lực là gì  - Kinh NHỮNG SỨC 

MẠNH – Tăng IV, 80 

 

NHỮNG SỨC MẠNH – Tăng IV, 80 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này.  

2. Thế nào là bốn? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng 

nhiếp lực.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 

thiện. 

2. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

3. Những pháp nào có tội được xem là có tội. 

4. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội. 

5. Những pháp nào đen được xem là đen. 

6. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

7. Những pháp nào không nên thực hiện được 

xem là không nên thực hiện. 

8. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 

nên thực hiện. 

9. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh 

được xem là không xứng đáng bậc Thánh. 

10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 

xem là xứng đáng bậc Thánh.  
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Những pháp ấy cần phải được khéo quán sát, khéo 

thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 

lực.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 

1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 

thiện. 

2. Những pháp nào có tội được xem là có tội. 

3. Những pháp nào đen được xem là đen. 

4. Những pháp nào không nên thực hiện được 

xem là không nên thực hiện. 

5. Những pháp nào không xứng đáng bậc Thánh 

được xem là không xứng đáng bậc Thánh.  

Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh 

tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận.  

1. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

2. Những pháp nào vô tội được xem là vô tội. 

3. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

4. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 

nên thực hiện. 

5. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 

xem là xứng đáng bậc Thánh.  
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Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh 

tấn, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là tấn lực.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử: 

- Thành tựu thân nghiệp vô tội. 

- Thành tựu khẩu nghiệp vô tội. 

- Thành tựu ý nghiệp vô tội.  

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực.  

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 

Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này:  

- Bố thí. 

- Ái ngữ. 

- Lợi hành. 

- Đồng sự.  

Này các Tỷ-kheo, 

 Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thí.  

 Tối thượng trong các loại ái ngữ, là tiếp tục 

thuyết pháp cho những ai hy cầu và lóng tai nghe.  
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 Tối thượng trong các lợi hành, là đối với người 

không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 

đầy đủ lòng tin; đối với người không giữ giới, 

khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với 

người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 

thí; đối với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú 

vào đầy đủ trí tuệ.  

 Tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc 

Dự Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai với bậc 

Nhất Lai, bậc Bất Lai với bậc Bất Lai, bậc A-la-

hán với bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đây là sức 

mạnh năng nhiếp. 

Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 

7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 

Thánh đệ tử vượt qua năm sợ hãi.  

8. Thế nào là năm? 

- Sợ hãi về sinh sống. 

- Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 

- Sợ hãi về xấu hổ trong hội chúng. 

- Sợ hãi về chết. 

- Sợ hãi về ác thú.  

9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ấy thẩm sát như 

sau: 



 

58 TỘI 
 

- "Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao ta sẽ 

sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bốn lực này: tuệ 

lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác 

tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ biếng 

nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 

thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 

sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 

nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống.  

- Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đồn xấu...  

- Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hổ trong hội 

chúng...  

- Ta không có sợ sự sợ hãi về chết...  

- Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 

không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 

lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 

nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 

ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 

thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 

tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 

nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 

Thành tựu bốn lực ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 

vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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