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gi§i tÜ§ng 
 
 
     Gi§i tÜ§ng là gì ? 

Các trÜ©ng h®p trì gi§i và phåm gi§i, các nguyên t¡c ÇÎnh t¶i n¥ng nhË, 
cùng các trÜ©ng h®p miÍn cho không phåm, g†i chung là gi§i tÜ§ng. 
 

I- chÌ trì & tác trì 
 

1) Có mÃy trÜ©ng h®p trì gi§i ? 

Có hai trÜ©ng h®p trì gi§i là chÌ trì  và tác trì.      
2) ChÌ trì là gì ? 

ChÌ là ngæn låi; trì là gi» ch¥t lÃy không Ç‹ cho mÃt Çi. "Ngæn" các hành 
Ç¶ng cûa thân khÄu "låi" không Ç‹ cho vi phåm vào các ÇiŠu "ác" mà gi§i 
luÆt cÃm Çoán, nh© Çó mà gi» ÇÜ®c gi§i không Ç‹ cho mÃt Çi, thì g†i là chÌ 
trì. 

Tóm låi, chÌ trì là trì gi§i b¢ng cách "không làm" các ÇiŠu "ác" mà gi§i 
luÆt cÃm Çoán. 

3) Các gi§i nào thu¶c vŠ trÜ©ng h®p chÌ trì này ? 
Tr†n næm gi§i tåi gia và tám gi§i bát quan trai ÇŠu thu¶c vŠ trÜ©ng h®p 

chÌ trì này. 
4) Tác trì là gì ? 

Tác là làm. Dùng thân khÄu "làm" các ÇiŠu thiŒn mà gi§i luÆt bäo phäi 
làm, nh© Çó mà gi» ÇÜ®c gi§i không Ç‹ cho mÃt Çi, thì g†i là tác trì. 
Tóm låi, tác trì là trì gi§i b¢ng cách "làm" các ÇiŠu thiŒn mà gi§i luÆt b¡t phäi 
làm. 

5) Có gi§i nào thu¶c vŠ trÜ©ng h®p tác trì này không ? 
Trong næm gi§i và tám gi§i, không có gi§i nào thu¶c vŠ  trÜ©ng h®p tác trì 

này. 
6) VÆy tác trì là trong trÜ©ng h®p nào ? 

ñÓi v§i ngÜ©i phÆt tº nào mà Çã phát tâm thÜ®ng phÄm, tÙc BÒ ÇŠ tâm, Ç‹ 
th† gi§i pháp, thì vÎ Ãy có Ç‰n ba tø tÎnh gi§i Ç‹ trì gi». Trong Çó, hai tø 
"nhi‰p thiŒn pháp gi§i" và "nhiêu ích h»u tình gi§i" ÇŠu thu¶c vŠ trÜ©ng h®p 
tác trì. 
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ii- tác phåm & chÌ phåm 
 

1) Có mÃy trÜ©ng h®p phåm gi§i ? 
Có hai trÜ©ng h®p phåm gi§i, là tác phåm và chÌ phåm. 

2) Tác phåm là gì ? 
Dùng thân khÄu "làm" các ÇiŠu "ác" mà gi§i luÆt cÃm Çoán, do Çó mà 

thành vi "phåm" vào các gi§i luÆt, làm t°n hoåi gi§i th‹, thì g†i là tác phåm. 
Tóm låi, phåm gi§i b¢ng cách "làm" các ÇiŠu "ác" mà gi§i luÆt cÃm Çoán, thì 
g†i là tác phåm. 

3) Phåm các gi§i nào là thu¶c vŠ trÜ©ng h®p tác phåm này ? 
N‰u phåm vào bÃt cÙ gi§i nào trong næm gi§i tåi gia và tám gi§i bát quan 

trai, thì ÇŠu thu¶c vŠ trÜ©ng h®p tác phåm. 
4) ChÌ phåm là gì ? 

Không chÎu sº døng thân khÄu Ç‹ làm các ÇiŠu thiŒn mà gi§i luÆt bäo phäi 
làm, do Çó mà thành vi phåm vào gi§i luÆt, làm t°n hoåi gi§i th‹, thì g†i là 
chÌ phåm. 

Tóm låi, phåm gi§i b¢ng cách không chÎu làm các ÇiŠu thiŒn mà gi§i luÆt 
bäo phäi làm, thì g†i là chÌ phåm. 

5) Phåm vào các gi§i nào thì thu¶c vŠ trÜ©ng h®p chÌ phåm này ? 
N‰u là m¶t phÆt tº phát tâm thÜ®ng phÄm, tÙc BÒ ÇŠ tâm, Ç‹ th† gi§i, thì 

vÎ Ãy có hai tø tÎnh gi§i phäi làm là "nhi‰p thiŒn pháp gi§i" và "nhiêu ích h»u 
tình gi§i". N‰u vÎ Ãy không chÎu làm, thì tÙc là thu¶c vŠ trÜ©ng h®p chÌ phåm 
này. 

6) Tóm låi, các trÜ©ng h®p trì và phåm trong næm gi§i và tám gi§i ra sao ? 
ñÓi v§i næm gi§i và tám gi§i, khi trì thì chÌ thu¶c vŠ trÜ©ng h®p chÌ trì, 

khi phåm thì chÌ thu¶c vŠ trÜ©ng h®p tác phåm mà thôi. 
Do Çó, trong næm gi§i và tám gi§i không có các trÜ©ng h®p tác trì và chÌ 

phåm. Hai trÜ©ng h®p này chÌ có ÇÓi v§i các vÎ phÆt tº nào th† gi§i b¢ng  BÒ 
ÇŠ tâm. Vì khi th† gi§i b¢ng BÒ ÇŠ tâm, thì ngoài næm gi§i và tám gi§i ra, vÎ 
Ãy còn phäi th† thêm hai tø tÎnh gi§i khác là "nhi‰p thiŒn pháp gi§i" và 
"nhiêu ích h»u tình gi§i". Và ÇÓi v§i hai tø tÎnh gi§i này, khi làm thì thu¶c vŠ 
trÜ©ng h®p tác trì, khi không làm thì thu¶c vŠ trÜ©ng h®p chÌ phåm. 
 
 
 

* 
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iii- phåm t¶i n¥ng nhË 
 

a- các duyên cÀn phäi có Ç‹ thành t¶i 
 

Các duyên cÀn phäi có Ç‹ k‰t thành t¶i cæn b°n phåm gi§i sai khác nhau 
tùy theo tính chÃt phåm t¶i riêng biŒt cûa m‡i gi§i. 

Tính chÃt riêng cûa gi§i sát Ç‹ thành t¶i cæn b°n là håi sinh mång cûa các 
loài, chÙ không phäi là riêng cá nhân chúng sinh nào. 

Tính chÃt riêng cûa gi§i tr¶m Ç‹ thành t¶i cæn b°n là làm t°n håi cho chû 
nhân cûa vÆt bÎ tr¶m. 

Tính chÃt riêng cûa gi§i dâm Ç‹ thành t¶i cæn b°n là phåm Çúng vào 
ÇÜ©ng dâm và tâm thích thú khi th† dâm. 

Tính chÃt riêng cûa gi§i v†ng Ç‹ thành t¶i cæn b°n là làm t°n håi cho 
ngÜ©i tin nghe. 

Gi§i Sát 
 

1) Gi§i sát cÀn có bao nhiêu duyên m§i thành phåm gi§i ?  
 MuÓn k‰t thành t¶i phåm gi§i sát, cÀn phäi h¶i Çû næm duyên nhÜ sau : 

 1/ cänh, tÙc là ÇÓi tÜ®ng Ç‹ gi‰t, phäi là "ngÜ©i" 
 2/ trong tâm phäi có š "tÜªng" cho Çó là "ngÜ©i" 
 3/ phäi khªi "tâm muÓn gi‰t" 
 4/ khªi lên các "phÜÖng tiŒn" Ç‹ gi‰t 
 5/ ngÜ©i bÎ gi‰t "mÃt mång" 

2) Mång sÓng ª Çây có nghïa th‰ nào ? 
Mång sÓng ª Çây chÌ cho "thân" cûa h»u tình, vì h»u tình do nÜÖng vào 

thân Ãy mà m§i thành mång sÓng. Tuy nhiên thân này phäi ÇÜ®c k‹ tØ lúc 
thÙc cûa h»u tình m§i nhÆp thai, tÙc phÀn tinh huy‰t cûa cha mË, Çã ÇÜ®c coi 
là mång sÓng rÒi, cho Ç‰n khi trút hÖi thª cuÓi cùng, tÙc là lúc thÙc thÀn Çi 
khÕi thân tÙ Çåi. 

gi§i tr¶m 
 

1) K‰t thành t¶i phåm gi§i tr¶m, thì cÀn phäi có bao nhiêu duyên ? 
     GÒm có sáu duyên nhÜ sau : 
      1/ cänh ,tÙc là vÆt Ç‹ tr¶m, phäi "có chû" 

2/ trong tâm phäi có š "tÜªng" cho là vÆt "có chû" 
3/ phäi có "tâm muÓn tr¶m" 
4/ vÆt Ç‹ tr¶m phäi "có giá trÎ" tÓi thi‹u nào Çó 
5/ khªi lên "phÜÖng tiŒn" Ç‹ tr¶m 
6/ vÆt Ç‹ tr¶m "xê dÎch Çi khÕi ch‡"  
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2) Giá trÎ tÓi thi‹u cûa vÆt bÎ tr¶m là bao nhiêu ? 
Theo trong luÆt là tØ "næm tiŠn" trª lên. N‰u tr¶m vÆt có giá trÎ tØ næm tiŠn 

trª lên, thì bÎ k‰t thành t¶i tr†ng. 
3) Tåi sao låi lÃy næm tiŠn làm tiêu chuÄn ? 

Vì khi ÇÙc PhÆt ch‰ gi§i này, ngài cæn cÙ theo luÆt pháp cûa thành VÜÖng 
Xá làm tiêu chuÄn, theo Çó æn tr¶m næm tiŠn trª lên së bÎ t¶i tº hình, còn 
PhÆt ch‰ là bÎ t¶i tr†ng. 

4) TiŠn m‡i nÜ§c m¶t khác nhau, vÆy có b¡t bu¶c là phäi Çúng theo tiêu 
chuÄn giá trÎ cûa tiŠn VÜÖng Xá hay không ? 

Theo Nam sÖn luÆt tông thì cÙ tùy theo tiŠn cûa m‡i nÜ§c, chuÄn theo 
Çúng næm tiŠn mà ÇÎnh t¶i, chÙ không lÃy giá trÎ cûa ÇÒng tiŠn VÜÖng Xá làm 
tiêu chuÄn ÇÎnh t¶i. 
 

gi§i  dâm 
 

1) Gi§i dâm có bao nhiêu duyên Ç‹ k‰t thành t¶i phåm gi§i ? 
Phåm gi§i dâm có hai trÜ©ng h®p : m¶t là t¿ chính mình làm, hai là bÎ 

cÜ«ng bÙc. 
TrÜ©ng h®p t¿ chính mình làm thì phäi Çû bÓn duyên nhÜ sau m§i k‰t 

thành t¶i phåm gi§i ÇÜ®c : 
• 1/ phäi "Çúng là cänh" Ç‹ dâm 
• 2/ khªi "tâm ô nhiÍm" 
• 3/ khªi "phÜÖng tiŒn" 
• 4/ "giao h®p" v§i cänh 

TrÜ©ng h®p bÎ cÜ«ng bÙc låi gÒm hai hoàn cänh : bÎ ép phäi dâm kÈ khác 
và bÎ kÈ khác bÙc dâm. Trong cä hai hoàn cänh này n‰u h¶i Çû bÓn duyên 
nhÜ sau së bÎ k‰t thành t¶i phåm gi§i dâm : 

• 1/ phäi "Çúng là cänh" Ç‹ dâm  
• 2/ bÎ "bÙc bách không thích" 
• 3/ "giao h®p" v§i cänh 
• 4/ cäm thÃy "thích thú" 

2) Cänh Ç‹ dâm là gì ? 
Là các "ch‡" Ç‹ dâm nÖi thân cûa h»u tình. ñÓi v§i ngÜ©i nam, ngÜ©i n» 

có ba ch‡ Ç‹ dâm là nÖi miŒng, cùng v§i hai ÇÜ©ng Çåi tiŒn và ti‹u tiŒn. 
TrÜ©ng h®p dâm cùng ngÜ©i nam, thì chÌ có hai ch‡ là nÖi miŒng và ÇÜ©ng 
Çåi tiŒn. 

3) Th‰ nào là tà dâm ? 
Dâm phân ra là "chính" và "tà". Phåm vào m¶t trong bÓn trÜ©ng h®p sau 

Çây thì bÎ g†i là "tà dâm" : 
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• 1/ dâm v§i ngÜ©i không phäi là v® hay chÒng chính thÙc cûa mình 
• 2/ dâm nÖi ÇÜ©ng miŒng hay ÇÜ©ng Çåi tiŒn 
• 3/ dâm ª các nÖi chÓn không thích Çáng, nhÜ ª ngoài phòng kín, các nÖi 

công c¶ng, các chÓn trang nghiêm v.v... 
• 4/ dâm vào các lúc không thích Çáng, nhÜ lúc Çang mang thai, lúc cho 

con bú, trong th©i gian th† bát quan trai gi§i v.v... 
Dâm mà không phåm vào m¶t trong bÓn trÜ©ng h®p trên thì g†i là "chính 

dâm". 
4) Khi nào bÎ cÃm không ÇÜ®c tà dâm, và khi nào chính dâm cÛng bÎ cÃm 

luôn ? 
NgÜ©i th† næm gi§i bÎ cÃm "tà dâm", nhÜng ÇÜ®c phép "chính dâm". 

NhÜng khi th† bát quan trai gi§i, thì phäi Çoån h£n dâm, nghïa là cä "tà 
dâm" và "chính dâm" ÇŠu bÎ cÃm. 
 

gi§i v†ng ng» 
 

1) Phåm gi§i v†ng ng» gÒm bao nhiêu duyên ? 
 ñ‹ k‰t thành t¶i v†ng ng» phäi có Çû chín duyên nhÜ sau : 

• 1/ cänh trÜ§c m¥t phäi là "ngÜ©i" 
• 2/ trong tâm có š "tÜªng" cho Çó là ngÜ©i 
• 3/ ÇiŠu nói ra phäi "hÜ dÓi", không Çúng v§i s¿ thÆt cûa mình 
• 4/ "t¿ bi‰t" là ÇiŠu Ãy hÜ dÓi, không Çúng v§i s¿ thÆt cûa mình 
• 5/ có tâm "muÓn dÓi gåt" ngÜ©i ta 
• 6/ ÇiŠu nói ra là "thánh pháp" vÜ®t quá khä næng ngÜ©i phàm 
• 7/ t¿ nói là mình "Çã chÙng" pháp Ãy 
• 8/ l©i "nói rành måch" rõ ràng 
• 9/ ngÜ©i ÇÓi diŒn "hi‹u rõ" l©i nói Ãy 

2) V†ng ng» và nói dÓi khác nhau ra sao ? 
Nói là mình Çã chÙng thánh pháp Ç‹ dÓi gåt ngÜ©i ta, thì g†i là "v†ng 

ng»" hay là "Çåi v†ng ng»". Còn ngoài ra m†i trÜ©ng h®p nói láo khác ho¥c 
nói không Çúng thÆt, ÇŠu g†i chung là "ti‹u v†ng ng»". 
 

gi§i  uÓng rÜ®u 
 

1) Phåm gi§i uÓng rÜ®u có bao nhiêu duyên ? 
Có ba duyên : 

• 1/ chÃt uÓng phäi là "rÜ®u" 
• 2/ không phäi vì bŒnh cÀn phäi uÓng 
• 3/ uÓng nuÓt vào 
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2) CÃm rÜ®u là chÌ cÃm uÓng thôi hay sao ? 
CÃm rÜ®u là cÃm uÓng bÃt cÙ loåi rÜ®u nào, ngay cä các thÙ tuy không 

phäi là rÜ®u song låi có s¡c, hÜÖng, vÎ cûa rÜ®u. Ho¥c æn men rÜ®u, c¥n 
rÜ®u, hay æn các thÙ nÃu chung hay tr¶n chung v§i rÜ®u v.v..., tÃt cä ÇŠu bÎ 
cÃm. 
 

gi§i æn phi th©i 
 

1) Gi§i æn phi th©i có mÃy duyên thì bÎ phåm ? 
      Có bÓn duyên : 

• 1/ không Çúng th©i 
• 2/ trong tâm có š tÜªng là không Çúng th©i 
• 3/ ÇÒ Ç‹ æn phäi là ÇÒ æn Çúng th©i 
• 4/ nuÓt ¿c vào 

2) Phi th©i là vào lúc nào ? 
TØ lúc m¥t tr©i ª ngay gi»a ÇÌnh cho Ç‰n khi ánh ban mai xuÃt hiŒn, suÓt 

khoäng th©i gian Ãy ÇÜ®c g†i là "phi th©i". Theo trong kinh æn Çúng th©i là 
æn vào gi© thìn (tØ 7 Ç‰n 9 gi© sáng) hay tÎ (tØ 9 Ç‰n 11 gi© sáng), qua khÕi 
12 gi© trÜa chØng m¶t giây thôi cÛng là thành phi th©i. 
 

gi§i giÜ©ng cao r¶ng 
 

1) Th‰ nào là giÜ©ng cao r¶ng ? 
Quá khÕi thÜ§c tÃc theo luÆt Ãn ÇÎnh, thì bÎ g†i là giÜ©ng cao r¶ng. 

2) ThÜ§c tÃc cûa luÆt Ãn ÇÎnh ra sao ? 
ChiŠu cao cûa giÜ©ng là tám ngón tay cûa PhÆt, tÙc m¶t thÜ§c sáu tÃc tàu, 

khoäng 33cm. ChiŠu r¶ng ba khu›u tay, tÙc khoäng 1,2m. GiÜ©ng mà quá 
khÕi thÜ§c tÃc Ãy th©i không ÇÜ®c ngÒi. 

3) MiÍn giÜ©ng Çúng thÜ§c tÃc là h®p lŒ hay sao ? 
Tuy giÜ©ng Çúng thÜ§c tÃc, song n‰u thu¶c vào tám loåi giÜ©ng cao quš 

nhÜ sau thì cÛng không ÇÜ®c leo lên : 
• 1/ giÜ©ng trang Çi‹m b¢ng vàng 
• 2/ giÜ©ng trang Çi‹m b¢ng båc 
• 3/ giÜ©ng trang Çi‹m b¢ng ngà 
• 4/ giÜ©ng trang Çi‹m b¢ng sØng 
• 5/ giÜ©ng cûa PhÆt 
• 6/ giÜ©ng cûa sÜ trÜªng 
• 7/ giÜ©ng cûa cha 
• 8/ giÜ©ng cûa mË 
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b- các nguyên t¡c phán t¶i n¥ng nhË 
 

b1- phán t¶i theo cänh và tÜªng 

Khi phán t¶i phåm gi§i n¥ng nhË là d¿a vào Çâu mà phán ? 
Dù trì gi§i hay phåm gi§i cÛng không ngoài phåm vi cûa cänh và tÜªng. 

Cänh là ÇÓi tÜ®ng Ç‹ trì gi§i, mà n‰u vi phåm vào cänh Ãy là thành phåm 
gi§i. TÜªng là tâm š nhÆn thÙc ÇÓi v§i cänh, cho r¢ng Çó chính là cänh hay 
nghi ng© do d¿ không bi‰t Çó có phäi là cänh hay không ? 

N‰u cänh và tÜªng tÜÖng Üng v§i nhau mà phåm vào cänh Ãy, thì Çó là t¶i 
n¥ng. 

N‰u Çúng là cänh, mà tÜªng cho r¢ng Çó không phäi là cänh, ho¥c nghi 
ng© ch¡c Çó là cänh, mà phåm vào cänh Ãy thì t¶i nhË hÖn.  
N‰u Çó không phäi là cänh, mà tÜªng låi cho r¢ng Çó là cänh, hay nghi ng© 
cho Çó không phäi là cänh, mà phåm vào cänh Ãy thì cÛng vÅn là có t¶i, song 
là t¶i nhË hÖn.  

Do Çó vÃn ÇŠ trì phåm ÇŠu d¿a vào cänh và tÜªng mà phán xét. Ngoài ra 
còn phäi d¿a theo tính chÃt phåm t¶i riêng cûa m‡i gi§i thì s¿ phán t¶i m§i 
hoàn toàn chính xác ÇÜ®c. Xem phÀn III Phåm T¶i N¥ng NhË, Çoån A- Các Duyên 
CÀn Có ñ‹ K‰t Thành T¶i 

 
gi§i dâm 

 
2) Cách phán t¶i gi§i dâm theo cänh và tÜªng ra sao ? 

Theo nhÜ trong luÆt, gi§i dâm có næm trÜ©ng h®p  nhÜ sau : 
1/ Cänh Çúng là ch‡ Ç‹ dâm, mà trong tâm tÜªng cÛng cho Çó chính là ch‡ 

dâm. N‰u phåm vào là thÜ®ng t¶i. 
2/ Cänh Çúng là ch‡ Ç‹ dâm, mà trong tâm nghi Çó không phäi là ch‡ 

dâm. N‰u phåm vào cÛng thÜ®ng t¶i. 
3/ Cänh Çúng là ch‡ Ç‹ dâm, mà trong tâm tÜªng không cho Çó là ch‡ 

dâm. N‰u phåm vào cÛng thÜ®ng t¶i. 
4/ Cänh không phäi là ch‡ Ç‹ dâm, mà trong tâm tÜªng låi cho Çó chính là 

ÇÜ©ng dâm. N‰u phåm vào là trung t¶i. 
5/ Cänh không phäi là ch‡ Ç‹ dâm, mà trong tâm nghi Çó không phäi là 

ch‡ dâm. N‰u phåm vào cÛng trung t¶i. 
2) TrÜ©ng h®p phán t¶i tà dâm thì nhÜ th‰ nào ? 

Phán t¶i nhÜ trên là Çúng theo t¶i chính dâm mà phán. Song nh»ng ngu©i 
tåi gia th† næm gi§i không thôi thì ÇÜ®c miÍn cho t¶i chính dâm, mà chÌ khi 
nào phåm vào tà dâm rÒi thì m§i cæn cÙ theo các nguyên t¡c nêu trên mà 
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phán t¶i. Các nguyên t¡c vŠ tà dâm xem phÀn A- Các Duyên CÀn Có ñ‹ Thành Phåm, 
phÀn gi§i dâm, câu hÕi 3 

gi§i tr¶m 
 

     Gi§i tr¶m phán t¶i ra sao ? 
Gi§i tr¶m phân làm hai trÜ©ng h®p : m¶t là vÆt bÎ tr¶m giá trÎ quá næm 

tiŠn, hai là vÆt bÎ tr¶m giá trÎ dÜ§i næm tiŠn. M‡i trÜ©ng h®p này ÇÜ®c phán 
t¶i theo bÓn cách thÙc nhÜ sau :  
a- N‰u vÆt bÎ tr¶m trên næm tiŠn : 

1/ Cänh là vÆt có chû, mà trong tâm tÜªng cÛng cho Çó là vÆt có chû. N‰u 
phåm vào là thÜ®ng t¶i. 

2/ Cänh là vÆt có chû, mà trong tâm nghi Çó là vÆt có chû. N‰u phåm vào 
là trung t¶i. 

3/ Cänh là vÆt không chû, mà trong tâm tÜªng cho Çó là vÆt có chû. N‰u 
phåm vào là trung t¶i. 

4/ Cänh là vÆt không chû, mà trong tâm nghi Çó là vÆt không chû. N‰u 
phåm vào là trung t¶i. 

b- N‰u vÆt bÎ tr¶m dÜ§i næm tiŠn : Khi phán t¶i cÛng theo bÓn trÜ©ng h®p 
nhÜ trên, song trÜ©ng h®p thÙ nhÃt chÌ bÎ phán là trung t¶i, còn ba trÜ©ng h®p 
sau ÇÒng là hå t¶i. 
 

gi§i sát 
 

     Gi§i sát phán t¶i ra sao ? 
Gi§i sát có næm trÜ©ng h®p nhÜ sau : 

1/ Cänh Çúng thÆt là ngÜ©i, mà trong tâm cÛng có š tÜªng cho Çó là ngÜ©i. 
N‰u phåm vào là thÜ®ng t¶i.  

2/ Cänh Çúng thÆt là ngÜ©i, mà trong tâm nghi Çó là ngÜ©i. N‰u phåm vào 
là trung t¶i. 

3/ Cänh Çúng thÆt là ngÜ©i, mà trong tâm tÜªng Çó là phi nhân. N‰u phåm 
vào là trung t¶i. 

4/ Cänh vÓn là phi nhân, mà trong tâm låi tÜªng Çó là ngÜ©i. N‰u phåm 
vào là trung t¶i. 

5/ Cänh vÓn là phi nhân, mà trong tâm nghi Çó là phi nhân. N‰u phåm vào 
là trung t¶i.   

 
gi§i v†ng ng» 

 
     Gi§i v†ng ng» phán t¶i ra sao ? 

Gi§i v†ng ng» cÛng gÒm næm trÜ©ng h®p nhÜ sau : 

www.phatphap.com 



Gi§i TÜ§ng  10 
 

1/ Cänh là ngÜ©i, mà trong tâm cÛng tÜªng Çó là ngÜ©i. N‰u phåm vào là 
thÜ®ng t¶i. 

2/ Cänh là ngÜ©i, mà trong tâm nghi r¢ng Çó là ngÜ©i. N‰u phåm vào là 
trung t¶i.  

3/ Cänh là ngÜ©i, mà trong tâm tÜªng Çó là phi nhân. N‰u phåm vào là 
trung t¶i. 

4/ Cänh là phi nhân, mà trong tâm tÜªng Çó là ngÜ©i. N‰u phåm vào là 
trung t¶i. 

5/ Cänh là phi nhân, mà trong tâm nghi Çó là phi nhân. N‰u phåm vào là 
trung t¶i. 

 
* 
 

B2- phán t¶i theo ba th©i 
 

2) Phäi chæng chÌ ngay khi mà thân và khÄu vØa phåm vào các cänh mà 
gi§i luÆt cÃm không cho phåm vào, thì chính ngay lúc Çó m§i là phåm 
t¶i?  

Không phäi vÆy. Gi§i luÆt chia các hành Ç¶ng phåm gi§i ra làm ba giai 
Çoån, g†i là ba th©i, rÒi xét theo thái Ç¶ cûa tâm trong ba th©i Ãy Ç‹ phán t¶i 
n¥ng nhË khác nhau. 

3) Ba th©i Ãy là gì ? 
M¶t hành Ç¶ng phåm gi§i ÇÜ®c phân ra làm ba th©i là : 1- lúc trÜ§c khi 

phåm gi§i g†i là tiŠn, có nghïa là lúc trÜ§c; 2- Çúng ngay vào lúc phåm g†i là 
trung, có nghïa là lúc gi»a; 3- ngay sau khi vØa phåm xong g†i là hÆu, có 
nghïa là lúc sau. 

ñúng ngay lúc phåm gi§i, tÙc vào lúc trung, dï nhiên là có t¶i rÒi. Song 
ngay cä vào lúc trÜ§c khi phåm, tÙc lúc tiŠn, và ngay cä vào lúc sau khi 
phåm, tÙc lúc hÆu, cÛng ÇŠu ÇÜ®c coi là các y‰u tÓ Ç‹ k‰t thành t¶i. 

Lúc gi»a, tÙc lúc trung, chính là giai Çoån chính thÙc phåm t¶i, nên ÇÜ®c 
g†i là cæn b°n. Lúc trÜ§c và lúc sau, tÙc tiŠn và hÆu, tuy không phäi Çúng là 
lúc thÆt s¿ phåm t¶i, song låi là các giai Çoån chuÄn bÎ Ç‹ ti‰n t§i ch‡ phåm 
t¶i ho¥c do vì thÕa mãn mà khuy‰n khích thêm hành Ç¶ng phåm t¶i, nên hai 
giai Çoån này ÇŠu ÇÜ®c g†i là phÜÖng tiŒn. Song Ç‹ phân biŒt, giai Çoån tiŠn 
phÜÖng tiŒn vì Çúng v§i nghïa phÜÖng tiŒn nhÃt, nên thÜ©ng ÇÜ®c g†i là giai 
Çoån phÜÖng tiŒn. Còn giai Çoån hÆu phÜÖng tiŒn là sau khi t¶i nghiŒp Çã 
thành t¿u rÒi, nên thÜ©ng ÇÜ®c g†i là giai Çoån Çã thành (dï thành). 
Tóm låi, ba th©i là : 

• 1/ tiŠn phÜÖng tiŒn hay phÜÖng tiŒn 
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• 2/ trung cæn b°n hay cæn b°n 
• 3/ hÆu phÜÖng tiŒn hay Çã thành 

4) PhÜÖng tiŒn và cæn b°n có nghïa là th‰ nào ? 
PhÜÖng tiŒn ª Çây chÌ cho các hoåt Ç¶ng cûa tâm do các Ç¶ng cÖ tham sân 

si  mà thúc ÇÄy thân và khÄu tåo các nghiŒp ác, tÙc các hành Ç¶ng phåm gi§i. 
Nói giän dÎ là hÍ có tâm chuÄn bÎ Ç‹ phåm gi§i tÙc thu¶c vào t¶i "phÜÖng 
tiŒn", dù chÜa chính thÙc phåm gi§i. Còn khi chính thÙc phåm gi§i rÒi thì g†i 
là t¶i "cæn b°n". 

5) Phán t¶i theo ba th©i là nhÜ th‰ nào ? 
Là xét theo thái Ç¶ cûa tâm trong ba th©i mà phán t¶i. Låi có hai trÜ©ng 
h®p :  
1- ho¥c tâm phåm gi§i trong ba th©i Çó thay Ç°i lên xuÓng n¥ng nhË khác 

nhau;  
2- ho¥c trong ba th©i Çó có tâm phåm gi§i hay là không có tâm phåm 

gi§i. 
6) Tâm trong ba th©i n¥ng nhË là nhÜ th‰ nào ? 

Nghïa là tâm ho¥c là trong cä ba th©i ÇŠu n¥ng, thí dø nhÜ gi§i sát, vào lúc 
phÜÖng tiŒn thÆt s¿ có tâm muÓn gi‰t, vào lúc cæn b°n thì khªi tâm thích thú, 
vào lúc thành rÒi thì khªi tâm thÕa mãn. Vì trong cä ba th©i ÇŠu là tâm sát, 
th‰ nên cä ba th©i t¶i ÇŠu n¥ng. 

Ho¥c là trong cä ba th©i tâm ÇŠu nhË, nhÜ trÜ©ng h®p phäi håi mång cha 
mË Ç‹ cha mË khÕi bÎ bŒnh kh° hành hå, khi làm hành Ç¶ng sát Ãy thì tâm 
trong ba th©i ÇŠu Çau kh°, nên cä ba th©i t¶i ÇŠu nhË. 

Ho¥c trong lúc phÜÖng tiŒn thì tâm n¥ng, mà hai lúc kia thì tâm nhË; trong 
lúc phÜÖng tiŒn thì tâm nhË, mà hai lúc kia thì tâm n¥ng v.v... 

7) Cách phán t¶i n¥ng nhË ra sao trong trÜ©ng h®p tâm theo ba th©i này?  
Phäi nên nh§ r¢ng cách phán t¶i ª Çây là d¿a theo tâm mà phán. ChÙ n‰u 

Çúng theo luÆt ch‰, thì không hŠ phân tâm theo ba th©i mà ÇÎnh t¶i n¥ng nhË, 
mà hÍ cÙ có tâm nhÜ th‰ là coi nhÜ t¶i n¥ng vÆy. 

Có tám trÜ©ng h®p t¶i tØ n¥ng nhÃt cho Ç‰n nhË nhÃt nhÜ sau :  
1/ tâm vào cä ba th©i ÇŠu n¥ng 
2/ tâm vào hai th©i phÜÖng tiŒn và cæn b°n thì n¥ng, vào th©i thành rÒi låi nhË 
3/ tâm vào hai th©i cæn b°n và thành rÒi thì n¥ng, song vào th©i phÜÖng tiŒn 

ban ÇÀu låi nhË  
4/ tâm vào hai th©i phÜÖng tiŒn và thành rÒi thì n¥ng, mà ngay vào lúc cæn 

b°n låi nhË 
5/ tâm vào lúc cæn b°n thì n¥ng, mà hai lúc phÜÖng tiŒn và thành rÒi låi nhË 
6/ tâm vào lúc phÜÖng tiŒn thì n¥ng, mà hai lúc cæn b°n và thành rÒi låi nhË 
7/ tâm vào lúc thành rÒi thì n¥ng, mà hai lúc phÜÖng tiŒn và cæn b°n låi nhË 
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8/ tâm vào cä ba th©i ÇŠu nhË 
8) Còn trÜ©ng h®p có tâm và không tâm trong ba th©i, thì s¿ phán t¶i ra 

sao ? 
VŠ trÜ©ng h®p có tâm và không tâm trong ba th©i, thì khi phán t¶i m‡i 

gi§i có khác nhau. Trong luÆt chi‰u theo bÓn gi§i tr†ng làm chuÄn mà phán 
t¶i, cÛng theo tám trÜ©ng h®p tØ n¥ng nhÃt Ç‰n vô t¶i nhÜ sau : 

1/ n‰u trong ba th©i ÇŠu có tâm, thì ÇÓi v§i cä bÓn gi§i, n‰u phåm vào ÇŠu 
thành tr†ng t¶i 

2/ vào hai lúc phÜÖng tiŒn và cæn b°n mà có tâm, thì lúc thành rÒi dù 
không có tâm, ÇÓi v§i cä bÓn gi§i, n‰u phåm vào ÇŠu thành tr†ng t¶i  

3/ vào hai lúc cæn b°n và thành rÒi mà có tâm, thì lúc ban ÇÀu là phÜÖng 
tiŒn tuy không có tâm, ÇÓi v§i cä bÓn gi§i, n‰u phåm vào cÛng ÇŠu 
thành tr†ng t¶i 

4/ vào hai lúc phÜÖng tiŒn và thành rÒi tuy không có tâm, song lúc cæn 
b°n låi có tâm, thì ÇÓi v§i cä bÓn gi§i, n‰u phåm vào cÛng ÇŠu thành 
tr†ng t¶i 

5/ n‰u hai lúc phÜÖng tiŒn và thành rÒi ÇŠu có tâm, mà lúc cæn b°n låi 
không có tâm, thì ÇÓi v§i gi§i dâm, n‰u phåm vào là tr†ng t¶i; còn 
phåm ba gi§i kia thì vào lúc phÜÖng tiŒn bÎ trung t¶i, vào lúc thành rÒi 
bÎ hå t¶i 

6/ n‰u hai lúc cæn b°n và thành rÒi không có tâm, chÌ có lúc phÜÖng tiŒn 
là có tâm thôi, thì ÇÓi v§i gi§i dâm cÛng vÆy, n‰u phåm vào là tr†ng 
t¶i; còn phåm ba gi§i kia thì bÎ phÜÖng tiŒn trung t¶i ho¥c hå t¶i  

7/ n‰u hai lúc phÜÖng tiŒn và cæn b°n không có tâm, chÌ có lúc thành rÒi 
là có tâm thôi, thì cÛng vÆy, n‰u phåm vào gi§i dâm là tr†ng t¶i; còn 
phåm vào ba gi§i kia thì bÎ hå t¶i vào lúc thành rÒi 

8/ n‰u cä ba th©i ÇŠu không có tâm, nhÜ ÇÓi v§i gi§i dâm là bÎ bÙc hi‰p 
mà không hŠ có tâm th† låc, còn v§i các gi§i kia là nhÜ tâm cuÒng loån 
hay mê m© trong cä ba th©i mà phåm gi§i, thì ÇŠu là vô t¶i 

 
* 
 

b3- phán t¶i theo ba tính 
 

1) Ba tính là gì ? 
Ba tính là tính thiŒn, tính ác và tính vô kš. 

2) TØ Çâu mà có ra ba tính này ?  
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 Ba tính này không phäi t¿ nhiên mà có, cÛng không phäi do ai hay truyŠn 
thÓng nào Ç¥t ra, cÛng không phäi là bän th‹ t¿ nhiên cûa các pháp, mà ba 
tính này là do tØ nÖi tâm cûa chúng sinh mà có ra. 

Do Çó, khi chúng ta làm m¶t viŒc thiŒn hay ác, thì không phäi t¿ nhiên mà 
viŒc Çó là thiŒn hay ác, cÛng không phäi do truyŠn thÓng tÆp quán v.v... mà 
viŒc Çó là thiŒn hay ác, cÛng không phäi bän th‹ t¿ nhiên cûa viŒc Ãy là thiŒn 
hay ác. Mà do tâm cûa chúng ta mà viŒc Ãy së mang nghïa thiŒn hay ác. N‰u 
chúng ta làm viŒc Ãy v§i tâm thiŒn, thì viŒc Ãy có nghïa là thiŒn; n‰u chúng ta 
làm b¢ng tâm ác, thì viŒc Ãy có nghïa là ác. 

3) Phán t¶i theo ba tính là nhÜ th‰ nào ? 
Phá gi§i bÎ t¶i tùy theo tâm thiŒn hay ác mà thành nhË n¥ng bÃt ÇÎnh. N‰u 

v§i tâm "ác" mà phá gi§i, thì dù là gi§i nhË cÛng thành t¶i n¥ng. Còn ngÜ®c 
låi, do vô š không phäi v§i tâm ác mà phá gi§i, thì t¶i n¥ng cÛng trª thành 
nhË. 

4) Tâm ác phá gi§i là nh»ng tâm nào ? 
Trong luÆt k‹ ra các tâm nhÜ sau : 

1/ không có tâm tàm, tÙc tâm h° thËn và s® t¶i 
2/ tâm tà ki‰n cho là không có nhân quä 
3/ tâm bÃt tín không tin là PhÆt ch‰ gi§i, không tin là phåm gi§i së bÎ quä 

báo 
4/ tâm nghi ho¥c nghi không bi‰t gi§i có ch¡c ch¡n là PhÆt ch‰ hay không, 

phåm vào có bÎ quä báo hay không 
Ngoài ra trong luÆt còn k‹ ra bÓn loåi tâm thô ác nhÜ sau : 

1/ tâm bÎ nhiÍm ô n¥ng nŠ bªi tham sân si, 
2/ tâm không tin nghiŒp báo,  
3/ tâm không bi‰t ti‰c quš gi§i mà mình Çã th†,  
4/ tâm khinh thÜ©ng l©i PhÆt dåy.  

Do bÓn tâm này mà cÓ tâm phåm gi§i thì së bÎ quä báo n¥ng. 
5) Tâm thiŒn phá gi§i là nh»ng tâm nào ? 

NgÜ®c låi v§i bÓn tâm trên, tÙc là : 
1/ có tâm tàm quš 
2/ không có tâm tà ki‰n 
3/ có tín tâm   
4/ không có tâm nghi. 
Ngoài ra các trÜ©ng h®p nhÜ do không bi‰t rõ vŠ gi§i tÜ§ng mà thành 

phåm gi§i; ho¥c thÃy ngÜ©i khác chán sÓng, nên giúp phÜÖng tiŒn cho h† 
ÇÜ®c ch‰t; ho¥c thÃy ngÜ©i ta gi‰t vÆt, t¶i cho nó mà bäo ngÜ©i ta cách gi‰t 
Ç‹ cho nó Ç« kh° v.v..., các trÜ©ng h®p "tØ tâm tåo t¶i" nhÜ th‰, ÇŠu thu¶c vŠ 
trÜ©ng h®p phåm gi§i b¢ng thiŒn tâm. 
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6) NhÜ vÆy phäi chæng cÙ Çúng nguyên t¡c mà phåm vào gi§i là thành 
phåm gi§i, chÙ không k‹ gì Ç‰n tâm thiŒn hay ác ? 

ñúng nhÜ vÆy, nguyên t¡c phåm gi§i cûa gi§i luÆt gÒm các nhân duyên Ç‹ 
thành phåm, cÙ h¶i Çû các nhân duyên Ãy là thành phåm gi§i, bÃt k‹ là tâm 
thiŒn hay ác. 

M¶t ngÜ©i th† gi§i rÒi mà do vì không rõ gi§i tÜ§ng ho¥c vì tØ tâm mà 
phåm gi§i tåo t¶i, thì cÛng ÇŠu bÎ k‰t thành t¶i tr†ng. Bªi vì b°n phÆn cûa 
ngÜ©i th† gi§i rÒi là phäi bi‰t rõ vŠ gi§i tÜ§ng và trì gi» cho thanh tÎnh các 
gi§i mà mình Çã th† nhÆn, nên không ÇÜ®c viŒn c§ là do không rõ vŠ gi§i 
tÜ§ng hay vì thiŒn tâm nào Çó mà có th‹ phåm vào gi§i mà vÅn vô t¶i ÇÜ®c. 

7) N‰u vÆy, tåi sao ª Çây låi phäi chi‰u theo tâm n¥ng nhË trong ba th©i 
và ba tính cûa tâm Ç‹ mà ÇÎnh t¶i ? 

VÃn ÇŠ ÇÎnh t¶i trong PhÆt pháp ÇÜ®c phân ra làm hai xu hÜ§ng : m¶t là 
theo Ch‰ giáo, hai là theo Hóa giáo. 

Ch‰ giáo tÙc là gi§i luÆt. Phán t¶i theo các nguyên t¡c cûa gi§i luÆt do ÇÙc 
PhÆt ch‰ ÇÎnh ra, ÇÜ®c g†i là phán t¶i theo Ch‰ giáo. Còn phán t¶i theo các 
nguyên t¡c nhân quä theo nghiŒp thiŒn ác, thì ÇÜ®c g†i là phán t¶i theo 
nghiŒp Çåo hay heo Hóa giáo. Mà nghiŒp Çåo th©i lÃy tâm thiŒn ác làm cæn 
bän cûa quä báo t¶i phúc, th‰ nên phán t¶i theo nghiŒp Çåo là phäi d¿a theo 
tâm mà phán. 

Có nhiŠu khi theo Ch‰ giáo là có t¶i, song theo nghiŒp Çåo thì låi là không 
t¶i, ví nhÜ trÜ©ng h®p "tØ tâm tåo t¶i" ch£ng hån. Có nhiŠu khi ÇÓi v§i Ch‰ 
giáo là vô t¶i, song ÇÓi v§i nghiŒp Çåo vÅn là có t¶i, nhÜ trÜ©ng h®p m¶t 
ngÜ©i không th† gi§i sát, nên ngÜ©i Ãy có sát sinh Çi n»a cÛng không bÎ t¶i 
phåm gi§i, song ÇÓi v§i nghiŒp Çåo ngÜ©i Ãy vÅn có t¶i, vì ngÜ©i Ãy vÅn có 
tâm ác làm viŒc ác, nên vÅn phäi chÎu quä báo xÃu trong tÜÖng lai nhÜ 
thÜ©ng. 

Tóm låi, phán t¶i theo Ch‰ giáo là phán t¶i theo luÆt ÇÎnh; còn phán t¶i 
theo nghiŒp Çåo là phán t¶i theo nhân quä ác báo, mà tâm là gÓc chính. 

Do Çó, khi muÓn ÇÎnh t¶i cho chính xác, thì cÀn phäi xét luôn cä hai 
trÜ©ng h®p Ch‰ giáo và nghiŒp Çåo hay Hóa giáo mà phán. Nghïa là phäi xét 
cä các nguyên t¡c phåm gi§i lÅn cä các tâm phåm gi§i n»a. 

Låi n»a, ÇÎnh t¶i không phäi chÌ có nghïa là phán xem có t¶i hay không có 
t¶i, mà còn phäi phán xét luôn cä các trÜ©ng h®p n¥ng nhË cûa t¶i l‡i n»a. 
Do Çó nên cÀn phäi xét rõ vŠ tâm phåm t¶i qua ba th©i và ba tính vÆy. 

8) Còn tâm vô kš là nhÜ th‰ nào ? 
LuÆt phân ra làm hai loåi tâm vô kš là :  
1/ vô kš dºng dÜng (phi‰m nhï vô kš),  
2/ vô kš mê m© (hôn mê vô kš). 
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TrÜ©ng h®p tåo t¶i b¢ng m¶t tâm dºng dÜng không thiŒn không ác, hay 
nhÜ không tác š gì h‰t vŠ viŒc mình làm, thì Çó là trÜ©ng h®p "vô kš dºng 
dÜng". Còn nhÜ trÜ§c tiên Çã tåo nên các phÜÖng tiŒn tåo t¶i rÒi, Ç‰n lúc 
thành quä thì tâm låi ª vào trång thái vô kš nhÜ phát cuÒng hay Çang ngû say, 
thì Çó là trÜ©ng h®p "vô kš hôn mê". 

9) Phán t¶i theo tâm vô kš ra làm sao ? 
Cä hai trÜ©ng h®p vô kš ª trên ÇŠu bÎ phán là có t¶i. Vì trÜ©ng h®p "vô kš 

dºng dÜng" vÅn phäi bÎ cäm quä báo xÃu trong tÜÖng lai. TrÜ©ng h®p "vô kš 
hôn mê" là k‹ luôn cä lúc tåo ra các phÜÖng tiŒn trÜ§c Çó mà k‰t thành t¶i 
phåm vÆy. 
 

b4- phán t¶i theo cänh 
 

1) Cänh cûa gi§i vÓn vô lÜ®ng vô biên và phân thành nhiŠu loài, nhÜ vÆy 
viŒc phán t¶i n¥ng nhË có theo Çó mà phán ÇÎnh hay không ? 

ñúng vÆy, viŒc phán t¶i n¥ng nhË còn d¿a trên s¿ phân loåi cûa cänh mà 
phán n»a. Thí dø nhÜ gi§i sát : gi‰t ngÜ©i, vÆt hay phi nhân, thì t¶i n¥ng nhË 
có khác nhau v.v... 

2) Nguyên t¡c phán t¶i n¥ng nhË theo cänh ra sao ? 
Phán t¶i theo cänh cÛng tùy theo m‡i gi§i mà khác nhau, ÇÒng th©i cÛng 

khác nhau gi»a Ch‰ giáo và nghiŒp Çåo n»a. 
Sau Çây là cách thÙc phán t¶i d¿a theo cänh cûa bÓn gi§i tr†ng : 

 
gi§i dâm 

 
1) Phán t¶i theo gi§i dâm ra sao ? 

a. Theo Ch‰ giáo mà phán, thì bÃt k‹ cänh thu¶c loài nào, hÍ cÙ phåm vào là 
thành tr†ng t¶i. 

b. Theo nghiŒp Çåo mà nói, thì do cänh mà nghiŒp báo ÇÜa låi không ÇÒng, 
th‰ nên t¶i phân thành n¥ng nhË là tùy theo cänh. Cänh Çu®c phân theo tØ 
n¥ng Ç‰n nhË nhÜ sau : 

TrÜ§c h‰t theo loài (thú) : 
1/ ngÜ©i 
2/ phi nhân 
3/ súc sinh 

Loài ngÜ©i låi phân ra n¥ng nhË nhÜ sau : 
1/ ngÜ©i xuÃt gia 
2/ ngÜ©i tåi gia 

NgÜ©i xuÃt gia và tåi gia låi phân thành n¥ng nhË nhÜ sau : 
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1/ tÿ khÜu hay tÿ khÜu ni trì gi§i 
2/ tÿ khÜu hay tÿ khÜu ni phá gi§i 
3/ thÙc xoa ma na trì gi§i 
4/ thÙc xoa ma na phá gi§i 
5/ sa di hay sa di ni trì gi§i 
6/ sa di hay sa di ni phá gi§i 
7/ tåi gia th† tám gi§i mà trì gi§i 
8/ tåi gia th† tám gi§i mà phá gi§i 
9/ tåi gia th† næm gi§i mà trì gi§i 
10/ tåi gia th† næm gi§i mà phá gi§i 
11/ tåi gia không có th† gi§i 
Ngoài ra và cÛng chi ti‰t hÖn n»a, trong hàng trì gi§i låi phân ra n¥ng nhË 

theo thánh phàm nhÜ sau : 
1/ bÆc vô h†c (tÙc A la hán) 
2/ bÆc thánh thu¶c ba quä ( tÙc A na hàm, TÜ Çà hàm và Tu Çà hoàn) 
3/ n¶i phàm 
4/ ngoåi phàm 
5/ båc ÇÎa 
Tóm låi phåm dâm ÇÓi v§i bÆc vô h†c là n¥ng t¶i nhÃt, cho Ç‰n loài súc 

sinh là nhË t¶i nhÃt. 
2) N¶i phàm, ngoåi phàm và båc ÇÎa là gì ? 

"Båc" có nghïa là bÙc bách, ª vào ÇÎa vÎ phàm phu bÎ Çû các kh° bÙc 
bách, giai Çoån này g†i là "båc ÇÎa". 

Tu vào Ç‰n ÇÎa vÎ phÜÖng tiŒn gÒm có bÄy ti‰n trình, g†i là "thÃt phÜÖng 
tiŒn vÎ", thì ba ti‰n trình ÇÀu gÒm ngÛ Çình tâm quán, biŒt tÜ§ng niŒm trø và 
t°ng tÜ§ng niŒm trø ÇÜ®c g†i là "tam hiŠn vÎ", là thu¶c vŠ giai Çoån "ngoåi 
phàm", nghïa là còn ª ngoài chÜa vào ÇÜ®c bên trong Çåo, vì ª giai Çoån này 
hành giä vÅn chÜa Ç¡c ÇÜ®c s¿ thÃy bi‰t gÀn Çúng nhÜ thÆt (t® giäi). 

BÓn ti‰n trình sau gÒm noãn, ÇÌnh, nhÅn và th‰ ÇŒ nhÃt ÇÜ®c g†i là "tÙ 
thiŒn cæn vÎ", là thu¶c vŠ giai Çoån "n¶i phàm", nghïa là Çã vào ÇÜ®c bên 
trong Çåo rÒi song vÅn chÜa thÆt s¿ chÙng thánh, tÙc là giai Çoån mà hành giä 
Çã Ç¡c ÇÜ®c s¿ thÃy bi‰t gÀn Çúng nhÜ thÆt. VÜ®t qua khÕi giai Çoån này là 
vào Ç‰n "ki‰n Çåo",tÙc m§i là giai Çoån chÙng thánh, th‰ nên tØ giai Çoån này 
trª xuÓng ÇŠu vÅn còn là phàm phu vÆy. 
 

 
 
 
 
 

www.phatphap.com 



Gi§i TÜ§ng  17 
 

gi§i tr¶m c¡p 
 

     Phán t¶i theo gi§i tr¶m nhÜ sau : 
a- Theo Ch‰ giáo mà phán t¶i, thì chÌ ÇÓi v§i ÇÒ vÆt cûa các loài (thú) là 

có n¥ng nhË khác nhau, ÇÓi v§i ÇÒ vÆt cûa Tam bäo cÛng có chút sai khác, 
ngoài ra thì ÇÒ vÆt cûa phàm hay thánh mà phåm vào cÛng ÇŠu thành t¶i 
tr†ng. 

b- Theo nghiŒp Çåo mà nói, thì tr¶m c¡p ÇÒ vÆt cûa phàm hay thánh ÇŠu 
có quä báo sai khác nhau, th‰ nên t¶i ÇÜ®c chi‰u theo s¿ xÃp loåi các ÇÒ vÆt 
cûa phàm hay thánh theo thÙ t¿ nhÜ sau Çây mà phán t¶i n¥ng nhË. 
TrÜ§c h‰t phân n¥ng nhË theo loài (thú) : 

1/ vÆt cûa ngÜ©i 
2/ vÆt cûa cõi tr©i (phi nhân) 
3/ vÆt cûa súc sinh 

Trong loài ngÜ©i låi phân n¥ng nhË theo phàm thánh : 
1/ vÆt cûa bÆc vô h†c 
2/ vÆt cûa bÆc thánh thu¶c ba quä 
3/ vÆt cûa n¶i phàm 
4/ vÆt cûa ngoåi phàm 
5/ vÆt cûa hàng båc ÇÎa 
Låi trong chÓn già lam vÓn có các vÆt cûa Tam bäo, và có rÃt nhiŠu trÜ©ng 

h®p lÃy tr¶m vÆt cûa Tam bäo, th‰ nên t¶i tr¶m ÇÓi v§i vÆt cûa Tam bäo ÇÜ®c 
phân thành n¥ng nhË theo thÙ t¿ ba bäo nhÜ sau Çây : 

1/ vÆt cûa Tæng 
2/ vÆt cûa Pháp 
3/ vÆt cûa PhÆt 
Nghïa là trong Tam bäo, thì tr¶m vÆt cûa Tæng là n¥ng t¶i nhÃt, và tr¶m 

vÆt cûa PhÆt là nhË nhÃt. 
 

gi§i sát 
 

Phán t¶i theo gi§i sát nhÜ sau : 
a- Theo Ch‰ giáo mà phán, thì t¶i sát chÌ phân n¥ng nhË theo loài (thú) mà 

thôi. Còn ngoài ra thì ÇÒng v§i gi§i dâm, nghïa là n‰u cänh là ngu©i, bÃt k‹ là 
hång ngÜ©i nào, mà phåm vào sát, thì ÇŠu là t¶i tr†ng. 

b- Theo nghiŒp Çåo mà nói, thì t¶i tùy theo cänh mà có n¥ng nhË khác 
nhau. Phân cänh thành n¥ng nhË, th©i cÙ chi‰u theo trong phÀn gi§i dâm ª 
trên mà phán. 
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gi§i v†ng 
 

Gi§i v†ng không khác gì v§i gi§i sát, nghïa là theo Ch‰ giáo thì chÌ phân 
t¶i n¥ng nhË theo các loài (thú), còn hÍ cÙ phåm t¶i v†ng ÇÓi v§i bÃt cÙ hång 
nào trong loài ngÜ©i là ÇÒng m¶t t¶i n¥ng.  

VŠ phÜÖng diŒn nghiŒp Çåo, thì thÙ t¿ tØ n¥ng Ç‰n nhË khi phåm t¶i ÇÓi 
v§i các loài (thú) không khác gì gi§i dâm và gi§i sát : 

1/ ngÜ©i 
2/ tr©i (phi nhân) 
3/ súc sinh 
Song thÙ t¿ tØ n¥ng Ç‰n nhË khi phåm t¶i ÇÓi v§i trong loài ngÜ©i, thì låi 

ngÜ®c h£n låi, nhÜ sau : 
1/ tåi gia 
2/ xuÃt gia 

Trong xuÃt gia, thÙ t¿ n¥ng nhË nhÜ sau : 
1/ sa di và sa di ni 

     2/ thÙc xoa ma na 
3/ tÿ khÜu và tÿ khÜu ni 

Trong hàng tu Çåo tØ phàm Ç‰n thánh n¥ng nhË nhÜ sau : 
1/ båc ÇÎa 
2/ ngoåi phàm 
3/ n¶i phàm 
4/ ba thánh quä 
5/ bÆc vô h†c 

Tóm låi, v†ng ng» ÇÓi v§i ngÜ©i phàm là n¥ng nhÃt, mà ÇÓi v§i bÆc thánh là 
nhË nhÃt. 
 

* 
 

b5- phán t¶i theo tâm r¶ng hËp 
 

2) Tâm r¶ng hËp là nhÜ th‰ nào ? 
Theo trong luÆt, khi chúng ta muÓn phán m¶t ngÜ©i là có t¶i hay không có 

t¶i, hay n¥ng nhË th‰ nào, thì ÇiŠu cÀn thi‰t là chúng ta phäi d¿a vào tâm 
phåm t¶i cûa ngÜ©i Ãy mà xét xem nó có träi r¶ng ra ÇÓi v§i m†i loài (thú) 
hay chÌ thu hËp vào m¶t loài nào hay cho Ç‰n chÌ ÇÓi riêng v§i m¶t ngÜ©i 
nào mà thôi. 

Trong luÆt k‹ ra ba trÜ©ng h®p tâm phåm t¶i tØ r¶ng nhÃt cho Ç‰n hËp 
nhÃt nhÜ sau : 
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1) tâm bÃt k‹ (Çåi mån) loài nào : nghïa là tâm làm ác ÇÓi v§i m†i loài. Thí 
dø nhÜ tr¶m c¡p, dù là vÆt cûa ngÜ©i, cûa cõi tr©i, cûa phi nhân hay súc 
sinh bÃt k‹, cÛng ÇŠu tr¶m c¡p không tha, thì g†i là "tâm bÃt k‹ loài nào" 
(Çåi mån). 

2) tâm hån hËp (ti‹u mån) vào m¶t loài mà thôi : nghïa là tâm làm ác chÌ ÇÓi 
v§i m¶t loài nào Çó thôi. NhÜ tr¶m c¡p, chÌ tr¶m c¡p vÆt cûa loài ngÜ©i 
mà thôi, còn vÆt cûa cõi tr©i, phi nhân hay súc sinh thì không tr¶m. 

3) tâm có chû š (kh¡c tâm) ÇÓi v§i m¶t cá nhân nào Çó thôi : nghïa là tâm chÌ 
làm ác ÇÓi v§i m¶t ngÜ©i, m¶t thiên, m¶t phi nhân hay m¶t súc sinh nào 
Çó thôi. 

3) nguyên t¡c phán t¶i ª Çây ra sao ? 
Thí dø nhÜ khi æn tr¶m, n‰u v§i "tâm bÃt k‹" (Çåi mån) loài nào thì cÙ æn 

tr¶m là coi nhÜ phåm t¶i cæn b°n. VŠ t¶i cæn b°n coi câu hÕi sÓ 3 phÀn B6 ª dÜ§i 
N‰u v§i "tâm hån hËp" (ti‹u mån) nÖi m¶t loài thôi, nhÜ loài ngÜ©i ch£ng 

hån, thì khi vÆt cûa loài khác mà låi tÜªng là vÆt cûa loài ngÜ©i nên lÃy, thì vì 
không cÓ š lÃy mà do tÜªng lÀm, nên vô t¶i. Song ÇÓi v§i loài ngÜ©i thì vÅn 
bÎ t¶i phÜÖng tiŒn. VŠ t¶i phÜÖng tiŒn coi câu hÕi sÓ 3 phÀn B6 ª dÜ§i 

V§i "tâm có chû š" (kh¡c tâm) chÌ ÇÓi v§i cá nhân nào Çó thôi thì nguyên 
t¡c cÛng giÓng nhÜ trÜ©ng h®p "tâm hån hËp", song phäi tuÿ theo tính chÃt 
cûa m‡i gi§i mà xét. 
Cách phán t¶i vŠ bÓn gi§i tr†ng nhÜ sau : 
 

gi§i dâm 
 

ñÓi v§i gi§i dâm bÃt k‹ là tâm có chû š (kh¡c tâm) hay không có chû š, 
tÙc tâm bÃt k‹ hay hån hËp (mån tâm), hÍ cÙ phåm vào cänh v§i tâm thích 
thú, thì ÇŠu thành t¶i tr†ng. NhÜ trong luÆt nói : HÍ cÙ có tâm ô nhiÍm thích 
thú là thành phåm, dù trÜ§c tiên š muÓn cänh này mà sau låi h¶i v§i cänh kia; 
ho¥c cänh nam hay n»; ho¥c ngÜ©i khác th‰ vào; ho¥c loài ngÜ©i loài vÆt 
v.v...; ho¥c tÜªng khác Çi hay có nghi ng©; chÌ cÀn giao h¶i v§i cänh là thành 
t¶i tr†ng.   
 

gi§i tr¶m 
 

V§i tâm bÃt k‹ loài nào (Çåi mån), thì cÙ tr¶m vÆt có chû là thành phåm, 
dù chû là ngÜ©i, phi nhân hay súc sinh. 

V§i tâm hån hËp vào loài ngÜ©i thôi (ti‹u mån), thì tr¶m vÆt cûa ngÜ©i 
m§i phåm t¶i, n‰u låi sai Çi thành vÆt cûa loài khác (dÎ thú) thì không phåm. 

V§i tâm có chû š (kh¡c tâm), thì tr¶m Çúng vÆt cûa ngÜ©i mình chû š 
muÓn tr¶m m§i thành phåm t¶i, còn sai Çi thành vÆt cûa ngÜ©i khác hay bÃt 

www.phatphap.com 



Gi§i TÜ§ng  20 
 

cÙ loài nào khác cÛng ÇŠu không thành phåm. Ÿ Çây phäi lÜu š là n‰u låi chÌ 
có chû š riêng ÇÓi v§i vÆt nào thôi, mà låi sai Çi thành vÆt khác thì cÛng 
không thành phåm. 
 

gi§i sát 
 

V§i tâm bÃt k‹ loài nào (Çåi mån), thì cÙ gi‰t loài h»u tình là thành phåm. 
V§i tâm hån hËp nÖi loài ngÜ©i (ti‹u mån), thì chÌ có gi‰t loài ngÜ©i m§i 
thành phåm; còn sai Çi thành phi nhân hay súc sinh thì không phåm. 
V§i tâm có chû š (kh¡c tâm) ÇÓi v§i m¶t ngÜ©i nào Çó, thì hÍ cÙ gi‰t Çúng 
loài ngÜ©i là ÇŠu thành phåm tr†ng, bÃt k‹ là lÀm lÅn không Çúng là ngÜ©i 
mình có chû š gi‰t hay không, chÌ trØ trÜ©ng h®p "l« tay" là không phåm. 
TrÜ©ng h®p l« tay, xem phÀn B6 Phán T¶i Theo LÀm L« ª dÜ§i Ho¥c cänh sai Çi 
thành phi nhân hay súc sinh cÛng ÇŠu không phåm ÇÓi v§i phi nhân hay súc 
sinh. 

gi§i v†ng 
 

V§i tâm bÃt k‹ loài nào (Çåi mån), thì cÙ v†ng ng» là thành phåm. 
V§i tâm hån hËp nÖi loài ngÜ©i (ti‹u mån), thì khi v†ng ng» mà cä ba loài 
ÇŠu có m¥t, và ÇŠu hi‹u rõ l©i v†ng ng», thì ÇÓi v§i hai loài kia tuy không có 
š v†ng, song vì loài ngÜ©i có m¥t nÖi Çó, nên vÅn  thành phåm nhÜ thÜ©ng. 
ChÌ khi nào ÇÓi trÜ§c m¥t chÌ có m¶t loài thôi, thì lúc Ãy n‰u là loài ngÜ©i là 
thành phåm, còn n‰u là loài khác m§i không thành phåm. 
Tru©ng h®p tâm có chû š (kh¡c tâm) không khác gì v§i trÜ©ng h®p ti‹u mån 
ª trên. 
 

* 
 

b6- phán t¶i theo lÀm & l« 
 
2) LÀm và l« là gì ? 

LÀm (ng¶) và l« (thác) ÇŠu là trÜ©ng h®p cänh phåm t¶i không Çúng theo 
š muÓn (cänh sai). Hai trÜ©ng h®p này giÓng nhau ª ch‡ là ÇŠu có hai cänh 
làm ÇÓi tÜ®ng, m¶t là cänh chính Çúng theo š muÓn (b°n cänh), hai là cänh 
khác ngoài š muÓn (dÎ cänh) song mình låi lÀm hay l« mà phåm vào.  

Còn khác nhau là ª ch‡ : v§i l« (thác) thì hai cänh ÇŠu có cùng m¶t lúc 
ngay trÜ§c m¥t mình, và chúng ta ÇŠu có tâm nhÆn rõ ÇÜ®c hai cänh phân 
minh; song Ç‰n khi ra tay thì hai cänh chuy‹n qua Ç°i låi mà thành ra "l« tay" 
phåm vào cänh ngoài š muÓn. Còn lÀm (ng¶) thì gÒm hai lúc trÜ§c và sau, 
song m‡i lúc chÌ có m¶t cänh duy nhÃt ÇÓi trÜ§c m¥t mình mà thôi, lúc ÇÀu 
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là ÇÓi trÜ§c cänh A, và có tâm tÜªng bi‰t Çó là cänh A; sau Çó ÇÓi trÜ§c cänh 
B mà vÅn tÜªng Çâu Çó là cänh A, do Çó khi ra tay hành Ç¶ng ÇÎnh phåm vào 
cänh A mà hoá låi phåm "lÀm" vào cänh B. 

3) Cách phán t¶i theo l« lÀm ra sao ? 
Tuÿ theo m‡i gi§i mà cách phán t¶i theo l« lÀm có khác nhau. Sau Çây 

cÛng theo bÓn gi§i tr†ng làm chuÄn mà phán xét : 
gi§i dâm 

 
Theo tính chÃt phåm t¶i cûa gi§i dâm th©i cÙ Çúng là ÇÜ©ng dâm và khªi 

tâm ô nhiÍm thích thú là thành phåm tr†ng bÃt k‹ là l« hay lÀm. 
 

gi§i tr¶m 
 

V§i tâm bÃt k‹ loài nào (Çåi mån) mà tr¶m thì ÇŠu thành phåm, vì v§i tâm 
này thì không có các trÜ©ng h®p l« hay lÀm n»a. 

V§i tâm hån ÇÎnh vào m¶t loài thôi (ti‹u mån) mà tr¶m lÀm hay l« vÆt cûa 
loài khác, thì vì không có tâm tr¶m vÆt cûa loài Ãy cho nên không phåm. 
Song sau khi bi‰t mình lÀm hay l« rÒi thì phäi trä låi, n‰u không trä låi mà 
khªi tâm tr¶m luôn thì m§i thành phåm. 

V§i tâm có chû š (kh¡c tâm) muÓn tr¶m vÆt cûa A mà tr¶m lÀm hay l« 
thành vÆt cûa B, thì không phåm song cÛng phäi trä låi nhÜ trÜ©ng h®p ti‹u 
mån ª trên. 

Låi n‰u tâm chû š tr¶m vÆt A mà låi tr¶m lÀm hay l« thành vÆt B, thì dù là 
cùng m¶t chû song cÛng không thành phåm, nhÜng cÛng phäi trä låi nhÜ 
trên. 

 
gi§i sát 

 
V§i tâm bÃt k‹ các loài (Çåi mån) thì lÀm l« gì cÛng thành phåm. 

V§i tâm hån hËp nÖi m¶t loài (ti‹u mån) thì n‰u gi‰t l« hay lÀm thành loài 
khác, vì không có tâm gi‰t loài Ãy nên không thành phåm. 

V§i tâm chû š (kh¡c tâm) muÓn gi‰t A, song B cÛng có ngay Çó, khi ra 
tay gi‰t A, thì A và B giao qua xen låi mà vô tình låi thành gi‰t phäi B. ñó là 
trÜ©ng h®p "l« tay", vì ngoài š muÓn nên không thành phåm. 

CÛng v§i tâm có chû š muÓn gi‰t A, song A Çi mÃt, låi có B Ç‰n th‰ vào 
A; n‰u tÜªng Çâu B Çó là A mà ra tay håi, thì lúc Çó tuy là gi‰t "lÀm" song 
vÅn thành t¶i tr†ng nhÜ thÜ©ng, vì Çã bi‰t Çó là ngÜ©i mà vÅn cÓ š ra tay gi‰t, 
nên vÅn thành t¶i sát tr†ng vÆy. 
 

gi§i v†ng 
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a- V§i tâm bÃt k‹ loài nào (Çåi mån) thì không có lš do gì Ç‹ nói là l« hay 

lÀm n»a, thành ra hÍ cÙ v†ng ng» là phåm. 
V§i tâm hån hËp nÖi m¶t loài (ti‹u mån) thì dù chÌ có š v†ng ng» v§i loài 
ngÜ©i, song loài khác (dÎ thú) xen vào mà thành "l« l©i" v†ng ng» v§i loài Ãy, 
thì vÅn thành phåm nhÜ thÜ©ng, vì loài ngÜ©i vÅn có m¥t tåi Çó. Trái låi, n‰u 
loài ngÜ©i Çi khÕi, loài khác Ç‰n sau th‰ vào mà vÅn tÜªng Çâu là loài ngÜ©i, 
nên "lÀm tÜªng" mà v†ng ng», thì låi không phåm.  
V§i tâm có chû š (kh¡c tâm) thì không k‹ l« lÀm gì h‰t, hÍ cÙ v†ng ng» là 
thành phåm, vì š nghïa chính cûa v†ng ng» là làm t°n håi cho "loài ngÜ©i" 
nói chung ª ch‡ làm ra vÈ thánh Ç‹ lÃy s¿ cung kính và l®i dÜ«ng nÖi "loài 
ngÜ©i", nên có l« hay lÀm v†ng ng» v§i ai Çi n»a, thì cÛng là mÜu "håi" loài 
ngÜ©i, do Çó ÇŠu thành phåm. 

b- TrÜ©ng h®p l« lÀm n¢m nÖi l©i v†ng ng», tÙc nói l¶n hay nói sai, th©i 
gÒm hai trÜ©ng h®p : m¶t là muÓn nói mình là thánh mà låi nói l¶n thành 
phàm, thì miÍn không bÎ phåm; hai là muÓn nói mình chÙng Ç‰n mÙc Ç¶ 
thánh này mà låi nói l¶n thành mÙc thánh khác, thì ÇŠu thành phåm tr†ng. 

 
 
* 
 

       
B7- phán t¶i  theo bäo & sai 

 
1) Bäo và sai khác nhau ra sao ? 

Bäo (giáo) là chÌ dåy, xúi bi‹u hay khuy‰n khích ngÜ©i khác làm m¶t ÇiŠu 
gì Çó cho chính h†. Còn sai (khi‹n) là sai khi‰n, ra lŒnh ngÜ©i khác làm m¶t 
ÇiŠu gì Çó cho chính mình. 

2) Phán t¶i theo bäo và sai ra làm sao ? 
V§i gi§i dâm thì phäi chính t¿ mình th† nhÆn m§i thành t¶i tr†ng. N‰u 

bäo (giáo) ngÜ©i khác làm cho chính h†, ngÜ©i kia làm v§i tâm ô nhiÍm thì 
ngÜ©i Ãy bÎ phåm, còn mình không tham d¿ vào thì không bÎ cùng phåm. 
Còn n‰u sai khi‰n (khi‹n) ngÜ©i ta dâm v§i mình, thì vì chính mình th† dâm 
nên thành t¶i tr†ng. 

V§i gi§i v†ng thì vì bäo (giáo) ngÜ©i khác nói h† chÙng thánh, danh l®i tø 
vŠ ngÜ©i Çó nên ngÜ©i Çó bÎ phåm, còn mình không hÜªng gì h‰t nên không 
phåm. N‰u sai khi‰n (khi‹n) ngÜ©i khác nói mình chÙng thánh Ç‹ thâu l®i vŠ 
cho mình, thì chính mình thành phåm tr†ng chÙ không phäi ngÜ©i kia. 
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V§i gi§i sát thì mình làm hay bäo (giáo) ngÜ©i khác làm, møc tiêu cÛng là 
làm t°n håi cänh Ç‹ thÕa mãn tâm tÜ mình, th‰ nên cä mình và ngÜ©i Ãy ÇŠu 
phåm. TrØ khi ngÜ©i kia làm theo š cûa h† chÙ không Çúng theo š mình, thì 
ngÜ©i kia phåm chÙ mình không phåm. 

Nguyên t¡c cûa gi§i tr¶m không khác gì v§i gi§i sát. 
Vì sai khi‰n (khi‹n) là b¡t ngÜ©i khác làm ÇÓi v§i chính mình, th‰ nên hai 
gi§i sát và tr¶m không có nghïa sai khi‰n này. 
 

* 
*     * 

  
b8- phán t¶i theo các trÜ©ng h®p thi‰u duyên 

 
1) Các trÜ©ng h®p do thi‰u duyên nên không thành t¶i nghiŒp cæn b°n có 

bÎ k‰t thành t¶i hay không ? 
N‰u do thi‰u duyên mà không thành t¶i cæn b°n, thì vÅn bÎ k‰t thành t¶i 

phÜÖng tiŒn, chÙ không phäi là không có t¶i. 
2) Các trÜ©ng h®p thi‰u duyên ra sao ? 
 Có bÄy trÜ©ng h®p thi‰u duyên nhÜ sau : 

 1/ thi‰u duyên (khuy‰t duyên) 
 2/ cänh månh (cänh cÜ©ng) 
 3/ duyên không thuÆn l®i (duyên sai) 
 4/ cänh khác th‰ vào (cänh sai) 
 5/ tÜªng không Çúng (tÜªng sai) 
 6/ tâm nghi ng© (nghi tâm) 
 7/ do tâm thiŒn mà ngÜng làm t¶i låi (thiŒn tâm tÙc) 

3) T¶i cæn b°n và t¶i phÜÖng tiŒn là nhÜ th‰ nào ? 
T¶i cæn b°n là khi có Çû h‰t m†i nhân duyên Ç‹ bu¶c t¶i, nhÜ t¶i sát sinh 

ch£ng hån, phäi có Çû h‰t næm duyên tØ "cänh là ngÜ©i"... cho Ç‰n "ngÜ©i bÎ 
gi‰t mÃt mång", hÍ ngÜ©i bÎ gi‰t vØa t¡t thª, là ngÜ©i gi‰t bÎ k‰t thành t¶i cæn 
b°n liŠn. 

Còn khi chÌ Çû có bÓn duyên ÇÀu là "cänh là ngÜ©i", "tÜªng Çó là ngÜ©i", 
"có tâm muÓn gi‰t", "khªi phÜÖng tiŒn", mà thi‰u mÃt duyên sau cùng là 
"ngÜ©i bÎ gi‰t mÃt mång", thì vì t¶i chÌ Ç‰n ch‡ "khªi phÜÖng tiŒn" là ngÜng, 
th‰ nên tuy không thành t¶i cæn b°n, song phäi chÎu t¶i phÜÖng tiŒn vÆy. 
Tóm låi, t¶i cæn b°n là khi Çã hoàn tÃt t¶i l‡i rÒi; còn t¶i phÜÖng tiŒn là khi 
chÌ m§i hoàn tÃt xong giai Çoån phÜÖng tiŒn Ç‹ th¿c hiŒn t¶i l‡i mà thôi, rÒi 
vì các nhân duyên nào Çó mà t¶i l‡i ÇÙng kh¿ng låi ª mÙc phÜÖng tiŒn Ãy, 
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chÙ không Çi Ç‰n k‰t quä cuÓi cùng Ç‹ thành t¶i cæn b°n, th‰ nên bÎ g†i là t¶i 
phÜÖng tiŒn. 

VŠ n¥ng nhË, thì t¶i cæn b°n bÎ phán là tr†ng t¶i, tÙc t¶i n¥ng nhÃt; còn t¶i 
phÜÖng tiŒn bÎ phán là trung t¶i, tÙc t¶i n¥ng k‰ Çó. 

Các nhân duyên làm cho t¶i l‡i ÇÙng kh¿ng låi ª mÙc Ç¶ phÜÖng tiŒn, chÙ 
không Çi Ç‰n ch‡ hoàn tÃt ÇÜ®c cæn b°n nghiŒp t¶i, chính là bÄy trÜ©ng h®p 
thi‰u duyên kê ra ª trên. 

4) Khi nói t¶i phÜÖng tiŒn, thì ch» "phÜÖng tiŒn" này có nghïa là th‰ 
nào? 

Ch» "phÜÖng tiŒn" ª Çây là chÌ cho giai Çoån thÙ nhÃt "tiŠn phÜÖng tiŒn" 
trong ba th©i 1. tiŠn phÜÖng tiŒn, 2. trung cæn b°n, 3. hÆu phÜÖng tiŒn tÙc chÌ cho giai 
Çoån khªi tâm muÓn phåm t¶i làm ác, nó bao gÒm luôn cä m†i hoåt Ç¶ng cûa 
thân khÄu x¡p Ç¥t các cách thÙc Ç‹ tåo t¶i v.v...  

Trong luÆt chia giai Çoån phÜÖng tiŒn này thành ba ti‰n trình : 
1/ phÜÖng tiŒn xa (viÍn phÜÖng tiŒn) tÙc là lúc trong tâm m§i khªi lên š 

tÜªng tåo t¶i 
2/ phÜÖng tiŒn thÙ (thÙ phÜÖng tiŒn) là lúc Çã b¡t ÇÀu phát Ç¶ng thân và 

khÄu, song chÜa ti‰n Ç‰n cänh 
3/ phÜÖng tiŒn gÀn (cÆn phÜÖng tiŒn) là lúc hành Ç¶ng Çøng Ç‰n cänh cho 

Ç‰n khi trÜ§c lúc thành t¿u t¶i nghiŒp 
Do Çó Çû thÃy t¶i phÜÖng tiŒn ÇÜ®c k‰t thành ngay tØ lúc vØa phát tâm tåo 
t¶i. N‰u chÌ khªi lên tâm tåo t¶i mà không hŠ hành Ç¶ng, tÙc tâm dØng låi 
ª ch‡ phÜÖng tiŒn xa, chÙ không ti‰n lên thêm Ç‰n phÜÖng tiŒn thÙ, thì lúc 
Ãy ÇÓi v§i ña tông th©i không có t¶i, song ÇÓi v§i Nam sÖn tông thì vÅn bÎ 
phÜÖng tiŒn trung t¶i ho¥c phÜÖng tiŒn hå t¶i. 

5) Ngay vào lúc nào thì thành t¶i cæn b°n ? 
Theo bÓn t¶i tr†ng mà nói, n‰u Çã Çû h‰t các duyên Ç‹ phåm t¶i rÒi, thì 

ngay khi : 
1/ ngÜ©i bÎ gi‰t vØa t¡t thª là thành t¶i sát cæn b°n 
2/ vÆt bÎ tr¶m vØa xê dÎch Çi khÕi ch‡ là thành t¶i tr¶m cæn b°n 
3/ vØa h®p vào v§i ÇÜ©ng dâm m¶t chút chØng khoäng ÇÀu lông thôi là 

thành t¶i dâm cæn b°n 
4/ ngÜ©i nghe vØa nhÆn hi‹u l©i v†ng ng» là thành t¶i v†ng cæn b°n 

 
* 
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1- thi‰u duyên  (khuy‰t duyên) 
  

1) TrÜ©ng h®p thi‰u duyên do "thi‰u duyên" là nhÜ th‰ nào ? 
ñây là chÌ cho trÜ©ng h®p m¶t ngÜ©i có th† gi§i trong khi Çang tåo 

phÜÖng tiŒn phåm t¶i, chÙ chÜa Çåt Ç‰n k‰t quä, thì bÎ xä mÃt gi§i th‹ ho¥c bÎ 
phát cuÒng lên. ñ‹ k‰t t¶i m¶t ngÜ©i là phåm gi§i, thì ngÜ©i Ãy phäi có gi§i, 
nghïa là bän th‹ cûa ngÜ©i Ãy phäi là Ðu bà t¡c. Nay t¶i quä chÜa tác thành 
mà ngÜ©i Ãy Çã không còn tÜ cách là Ðu bà t¡c n»a, nên thi‰u "duyên bà t¡c" 
Ç‹ mà k‰t t¶i cæn b°n, song trong giai Çoån phÜÖng tiŒn thì ngÜ©i Ãy vÅn còn 
có gi§i, nên vÅn bÎ k‰t t¶i phÜÖng tiŒn. 

2) NhÜ th‰ nào là xä gi§i ? 
     Có bÓn trÜ©ng h®p xä gi§i là : 

1/ mång chung, là khi Çã ch‰t rÒi 
2/ xä gi§i, là tuyên bÓ trÜ§c m¶t ngÜ©i làm chÙng tÌnh táo và hi‹u rõ ràng 

l©i nói cûa mình là mình không gi» gi§i n»a 
3/ tà ki‰n, là phát sinh tà ki‰n bác bÕ nhân quä 
4/ phát sinh hai "hình", là b‡ng nhiên phát sinh hai cæn nam n» m¶t lúc 

 
Cä bÓn trÜ©ng h®p trên là cä bän th‹ và hình tÜ§ng cûa Ðu bà t¡c ÇŠu bÎ 

hu› hoåi. Còn trÜ©ng h®p phát bŒnh cuÒng si, thì bän th‹ Ðu bà t¡c vÅn còn 
Çû, chÌ có hình tÜ§ng bÎ hu› hoåi mà thôi. 
 

2- cänh månh  (cänh cÜ©ng)
 

TrÜ©ng h®p thi‰u duyên do cänh månh (cänh cÜ©ng) là khi chúng ta muÓn 
phåm gi§i, phÜÖng tiŒn Çã ÇÀy Çû, nhÜng Ç‰n khi ÇÓi trÜ§c cänh Ç‹ hành 
Ç¶ng phåm t¶i, thì cänh Ç‹ phåm gi§i låi månh th‰ hÖn chúng ta, nên làm cho 
s¿ phåm t¶i không ti‰n Ç‰n t¶i nghiŒp cæn b°n ÇÜ®c, mà ÇÙng dØng låi ª mÙc 
Ç¶ phÜÖng tiŒn. Do Çó mà chúng ta không bÎ t¶i cæn b°n, song phäi chÎu t¶i 
phÜÖng tiŒn. 

NhÜ vÆy "cänh månh" ª Çây chÌ có tác døng là làm cho chúng ta thi‰u 
duyên Ç‹ bÎ k‰t thành t¶i tr†ng cæn b°n mà thôi, còn vŠ phÜÖng diŒn phÜÖng 
tiŒn thì chúng ta vÅn có Çû duyên Ç‹ bÎ k‰t thành phÜÖng tiŒn trung t¶i. Các 
trÜ©ng h®p thi‰u duyên khác cÛng theo cùng m¶t nguyên t¡c này mà phán 
t¶i. 
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3- duyên không thuÆn l®i  (duyên sai) 
 

1) TrÜ©ng h®p thi‰u duyên do "duyên không thuÆn l®i" là th‰ nào ? 
Duyên không thuÆn l®i (duyên sai) là trÜ©ng h®p phÜÖng tiŒn Çã chuÄn bÎ 

Çâu Çó rÒi, song Ç‰n khi ra tay th¿c hiŒn cæn b°n t¶i nghiŒp thì các s¿ viŒc 
không thuÆn l®i xÄy ra, làm cho t¶i l‡i không Çi ÇÜ®c Ç‰n ch‡ cæn b°n mà 
ÇÙng kh¿ng låi ª mÙc Ç¶ phÜÖng tiŒn, nên k‰t thành phÜÖng tiŒn trung t¶i. 

2) Các s¿ viŒc không thuÆn l®i là nhÜ th‰ nào ? 
Thí dø nhÜ ÇÎnh gi‰t hay tr¶m ch£ng hån, trong luÆt ÇÜa ra bÓn trÜ©ng h®p 

"duyên không thuÆn l®i" nhÜ sau : 
1/ g¥p phäi cänh khác 
2/ s® có chuyŒn gì bÃt tr¡c gây bÃt l®i cho mình 
3/ các phÜÖng tiŒn [Ç‹ tr¶m hay Ç‹ gi‰t] bÎ hÜ hoåi 
4/ chÜa Çúng lúc mình mong Ç®i 

 
4- cänh khác th‰ vào  (cänh sai) 

 
1) TrÜ©ng h®p thi‰u duyên do "cänh khác th‰ vào" là nhÜ th‰ nào ? 

Cänh khác th‰ vào (cänh sai) là trÜ©ng h®p m¶t cänh khác (dÎ cänh) mà 
ÇÓi v§i cänh Ãy mình không hŠ có tâm š muÓn phåm t¶i låi Ç‰n thay th‰ vào 
cänh gÓc (b°n cänh) mà mình vÓn có tâm š muÓn phåm. NhÜ cänh muÓn gi‰t 
là anh A, mà anh B låi Ç‰n th‰ vào Ç‹ bÎ gi‰t thay cho anh A v.v... 

VŠ cänh sai cûa m‡i gi§i thì cÙ theo nguyên t¡c vŠ cänh cûa m‡i gi§i mà 
phán ÇÎnh. NhÜ gi§i sát thì cänh Çúng là ngÜ©i, n‰u cänh không phäi ngÜ©i 
thì là cänh sai; gi§i tr¶m cänh Çúng là vÆt có chû, n‰u cänh là chû khác ho¥c 
không có chû thì Çó là cänh sai; gi§i dâm cänh Çúng là ÇÜ©ng dâm, n‰u cänh 
không phäi ÇÜ©ng dâm thì Çó là cänh sai v.v... 

2) VÃn ÇŠ k‰t t¶i ra sao trong trÜ©ng h®p thi‰u duyên "cänh khác th‰ 
vào" này ? 

ñây là trÜ©ng h®p t¶i nghiŒp Çã hoàn tÃt, song ÇÓi tÜ®ng Ç‹ làm t¶i låi 
không Çúng nhÜ š muÓn. Th‰ nên vÃn ÇŠ k‰t t¶i ª Çây có Ç‰n hai cänh Ç‹ k‰t 
t¶i. ñÓi v§i cänh khác "th‰ vào" (dÎ cänh), thì tuÿ theo tính chÃt cûa m‡i gi§i 
mà s¿ phán t¶i có khác nhau; còn ÇÓi v§i cänh "gÓc" (b°n cänh) mà [mình] 
muÓn phåm mà låi không phåm ÇÜ®c, thì do vì có tâm phåm t¶i ÇÓi v§i cänh 
Ãy, nên luôn luôn bÎ k‰t t¶i phÜÖng tiŒn. 

3) Cänh khác ÇÜ®c th‰ vào có mÃy loåi ? 
LuÆt chia "cänh khác th‰ vào" (dÎ cänh) ra làm hai loåi Ç‹ phán t¶i là : 

1/ cänh khác thu¶c loài ngÜ©i (nhân dÎ cänh) 
2/ cänh khác thu¶c các loài khác (dÜ dÎ cänh)  
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4) Phán t¶i theo cänh khác thu¶c loài ngÜ©i nhÜ th‰ nào ? 
Trong luÆt  ÇÜa gi§i sát ra làm thí dø nhÜ sau : tâm "có chû š" là chÌ gi‰t 

ngÜ©i A mà thôi, song ngÜ©i B låi th‰ vào làm cänh khác Çi. Lúc Ãy ngÜ©i 
gi‰t tÜªng Çâu ngÜ©i B là ngÜ©i A, nên ra tay gi‰t. Cách phán t¶i nhÜ sau : 
1- ñÓi v§i ngÜ©i A mà mình muÓn gi‰t, thì rÓt cu¶c ngÜ©i Ãy låi không ch‰t, 
th‰ nên không thành ÇÜ®c t¶i cæn b°n, song vì có tâm muÓn gi‰t ngÜ©i Ãy, tÙc 
là có "phÜÖng tiŒn" gi‰t ngÜ©i [Ãy], th‰ nên bÎ k‰t t¶i phÜÖng tiŒn. 
2- ñÓi v§i ngÜ©i B mình không có š gi‰t, mà rÓt cu¶c låi bÎ  gi‰t ch‰t, thì 
trÜ©ng h®p này, ÇÓi v§i gi§i sát, ngÜ©i gi‰t vÅn bÎ cæn b°n tr†ng t¶i nhÜ 
thÜ©ng. Bªi vì theo luÆt, trÜ©ng h®p này vÅn có Çû næm duyên Ç‹ k‰t thành 
t¶i tr†ng. VŠ næm duyên, xem trong phÀn III Phåm T¶i N¥ng NhË, phÀn gi§i sát  
Tóm låi, theo luÆt trong gi§i sát, khi chúng ta gi‰t anh A thì Çúng ra là chúng 
ta bÎ t¶i gi‰t m¶t con ngÜ©i, th‰ nên cho dù anh B có th‰ vào, song m¶t khi 
trong tâm chúng ta Çã có š tÜªng cho r¢ng Çó là m¶t con ngÜ©i mà vÅn ra tay 
gi‰t, thì dù chúng ta có tÜªng lÀm anh B là anh A Çi n»a, chúng ta vÅn bÎ 
tr†ng t¶i là Çã cÓ š gi‰t "m¶t ngÜ©i", bÃt k‹ là anh A, anh B hay anh C... ChÌ 
trØ các trÜ©ng h®p vô tình không cÓ š ho¥c "l« tay" mà thôi.  

5) Phán t¶i theo cänh khác thu¶c loài khác thì nhÜ th‰ nào ? 
Các loài khác là gÒm luôn cä vÆt vô tri. K‹ Çû ra là : phi nhân, súc sinh và 

vÆt vô tri. Cách phán t¶i nhÜ sau : 
1- ñÓi v§i cänh gÓc (b°n cänh), tÙc ngÜ©i mình muÓn gi‰t, thì vì ngÜ©i Ãy 
không ch‰t, nên không bÎ t¶i tr†ng cæn b°n, song phäi chÎu phÜÖng tiŒn trung 
t¶i. 
2- ñÓi v§i các cänh khác th‰ vào (cänh sai) thu¶c phi nhân, súc sinh hay vÆt 
vô tri, thì vì không có tâm sát håi các cänh Ãy, nên hoàn toàn vô t¶i. 

6) NhÜ vÆy, phäi chæng viŒc phán t¶i trong trÜ©ng h®p "cänh khác th‰ 
vào" này luôn luôn là phäi theo cä hai cänh là cänh khác và cänh gÓc 
mà phán t¶i ? 

ñúng vÆy, vì theo luÆt, n‰u cänh gÓc (b°n cänh) mà chúng ta muÓn gi‰t là 
ngÜ©i, cänh khác (dÎ cänh) th‰ vào là súc sinh, m¶t khi chúng ta có tâm 
"tÜªng" cho cänh khác Çó là ngÜ©i mà gi‰t, thì t¶i bÎ phán theo cänh gÓc là 
phÜÖng tiŒn trung t¶i, còn theo cänh khác kia mà phán thì là vô t¶i. Song n‰u 
chúng ta có tâm "nghi" không rõ Çó là ngÜ©i hay Çó là súc sinh mà ra tay 
gi‰t, thì phán theo cänh gÓc chúng ta bÎ phÜÖng tiŒn trung t¶i, còn phán theo 
cänh khác kia thì chúng ta bÎ cæn b°n hå t¶i v.v... Do Çó chúng ta së có Ç‰n 
hai t¶i. 

7) "TÜªng" và "nghi" trong trÜ©ng h®p "cänh khác th‰ vào" này khác v§i 
tÜªng và nghi trong trÜ©ng h®p thông thÜ©ng ra làm sao ? 
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Trong trÜ©ng h®p thông thÜ©ng, chúng ta chÌ có m¶t cänh duy nhÃt làm 
ÇÓi tÜ®ng Ç‹ tÜªng và nghi mà thôi. Thí dø cänh là ngÜ©i A, mà tôi có š 
tÜªng cho ch¡c ch¡n Çó là ngÜ©i A, ho¥c tôi nghi r¢ng hình nhÜ Çó là ngÜ©i 
A. Ÿ Çây tÜªng luôn luôn Çúng v§i cänh, còn nghi là dø d¿ không bi‰t có 
phäi Çúng là cänh Ãy hay không.  

Trong trÜ©ng h®p "cänh khác th‰ vào", thì chúng ta có Ç‰n hai cänh làm 
ÇÓi tÜ®ng cho tÜªng và nghi. Thí dø cänh trÜ§c tôi là ngÜ©i B, mà tâm tÜªng 
tôi cho r¢ng Çó ch¡c ch¡n là ngÜ©i A, ho¥c tôi nghi r¢ng không bi‰t Çó là 
ngÜ©i A hay ngÜ©i B. Ÿ Çây tÜªng luôn luôn không Çúng v§i cänh, còn nghi 
thì do d¿ không bi‰t Çó là cänh A hay cänh B.  

8) TrÜ©ng h®p cänh sai ÇÓi v§i các gi§i khác ra sao ? 
CÙ cæn cÙ theo các trÜ©ng h®p nói trên vŠ gi§i sát, lÃy Çó làm chuÄn mà 

luÆn vŠ các gi§i kia. 
 

5- tÜªng không Çúng  (tÜªng sai) 
 

1) TÜªng không Çúng là nhÜ th‰ nào ? 
TÜªng không Çúng (tÜªng sai) là trÜ©ng h®p tâm tÜªng vŠ cänh låi không 

Çúng v§i cänh (tâm sai cänh). NhÜ cänh là A mà tâm låi tÜªng Çó chính là B. 
Theo luÆt thì cÙ d¿a theo nguyên t¡c phåm t¶i vŠ cänh Çúng cûa m‡i gi§i mà 
phán ÇÎnh vŠ trÜ©ng h®p tÜªng sai này :   
1/ nhÜ gi§i sát, thì cänh Çúng phäi là "ngÜ©i", n‰u tÜªng Çó là ngÜ©i thì là 

tÜªng Çúng; n‰u tÜªng Çó là phi nhân v.v... thì là tÜªng sai 
2/ nhÜ gi§i tr¶m, thì cänh Çúng là vÆt "có chû", n‰u tÜªng Çó là vÆt có chû thì 

là tÜªng Çúng; n‰u tÜªng Çó là vÆt không chû thì là tÜªng sai 
3/ nhÜ gi§i dâm, thì cänh Çúng là "ÇÜ©ng dâm", n‰u tÜªng Çó là ÇÜ©ng dâm 

thì là tÜªng Çúng; n‰u tÜªng Çó không phäi là ÇÜ©ng dâm thì là tÜªng sai  
4/ nhÜ gi§i v†ng cÛng cänh Çúng là ngÜ©i, n‰u tÜªng Çó là phi nhân v.v.. là 

tÜªng sai 
2) NhÜ vÆy, ÇÓi v§i trÜ©ng h®p cänh khác th‰ vào, nhÜ B th‰ vào A, mà 

mình låi tÜªng B Çó là A, thì so v§i trÜ©ng h®p tÜªng không Çúng ª 
Çây khác nhau ra sao ? 

VÃn ÇŠ cänh sai và tÜªng sai cÙ viŒc chi‰u theo các nguyên t¡c cûa cänh 
và tÜªng trong phÀn các nhân duyên cÀn có Ç‹ k‰t thành t¶i phåm gi§i mà xét 
xem phÀn III Phåm T¶i N¥ng NhË. VÃn ÇŠ sai hay Çúng là sai hay Çúng ÇÓi v§i 
cänh và tÜªng mà các nguyên t¡c nhân duyên phåm t¶i cûa m‡i gi§i ÇŠ ra. Ví 
dø nhÜ gi§i sát, nhân duyên thÙ nhÃt Ç‹ phåm gi§i là "cänh là ngÜ©i", thì n‰u 
cänh cÙ Çúng là ngÜ©i thì Çó là cänh Çúng, n‰u cänh không phäi là ngÜ©i thì 
Çó là cänh sai. Nhân duyên thÙ hai Ç‹ phåm gi§i là "tÜªng Çó là ngÜ©i", thì 
n‰u cÙ có š tÜªng cho Çó là ngÜ©i thì g†i là tÜªng Çúng, n‰u tÜªng Çó không 
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phäi là ngÜ©i thì là tÜªng sai. Th‰ nên trong trÜ©ng h®p muÓn gi‰t ngÜ©i, thì 
dù cänh là phi nhân, song tâm låi tÜªng Çó là ngÜ©i, thì lúc Çó tuy tâm không 
Çúng v§i cänh song tâm vÅn là Çúng, mà cänh låi là sai. NgÜ®c låi Çã muÓn 
gi‰t ngÜ©i, thì dù tâm tÜªng cänh là phi nhân trong khi cänh Çó låi Çúng thÆt 
là ngÜ©i, thì lúc Çó tuy cänh không Çúng v§i tâm song cänh vÅn là Çúng, mà 
tâm tÜªng m§i là sai. 

3) TrÜ©ng h®p tÜªng sai này phán t¶i ra sao ? 
Do có tÜªng ÇÓi v§i cänh, thì rÒi m§i khªi lên š muÓn phåm t¶i ÇÓi v§i 

cänh, do Çó š muÓn phåm t¶i luôn luôn tuÿ thu¶c nÖi tÜªng. Th‰ nên tÜªng 
là cæn bän cûa š muÓn phåm t¶i, n‰u tÜªng là cänh nào thì š muÓn phåm t¶i 
së là phåm v§i cänh Ãy. Song tÜªng trong tru©ng h®p này là chuy‹n tÜªng, 
nghïa là Ç°i š vÆy, nhÜ cänh là ngÜ©i mà tâm cÛng tÜªng cho Çó là ngÜ©i và 
ra tay gi‰t, nhÜng Çang khi gi‰t thì låi Ç°i š cho Çó là phi nhân. Lúc Ãy, n‰u 
ngÜ©i kia mà ch‰t thì thành ra là tÜªng sai. Và nhÜ th‰ là thi‰u mÃt duyên thÙ 
hai Ç‹ k‰t thành t¶i sát cæn b°n, nên chÌ còn là t¶i phÜÖng tiŒn mà thôi. Song 
phäi lÜu š là v§i gi§i dâm và gi§i rÜ®u, thì phäi theo cänh thÆt mà phán, chÙ 
không xét theo tÜªng sai mà phán.  

LuÆt có ÇÜa ra bÓn trÜ©ng h®p nhÜ sau : 
1/ TÜªng sai mà thành t¶i phÜÖng tiŒn : tÙc trÜ©ng h®p "cänh Çúng" là ngÜ©i 

và cÛng tÜªng Çó là ngÜ©i, rÒi ra tay gi‰t. Song trong lúc ra tay hành Ç¶ng 
thì låi chuy‹n tÜªng, cho Çó là phi nhân. Th‰ nên khi ngÜ©i Ãy ch‰t, thì 
tâm låi không cho Çó là ngÜ©i, nên không bÎ t¶i cæn b°n. Song trong lúc 
khªi tâm hành Ç¶ng, thì vÅn có tâm tÜªng cho Çó là ngÜ©i, th‰ nên bÎ t¶i 
phÜÖng tiŒn gi‰t ngÜ©i vÆy.  

2/ TÜªng sai mà thành t¶i cæn b°n : tÙc trÜ©ng h®p cûa gi§i dâm và gi§i rÜ®u, 
khi cänh Çúng là ÇÜ©ng dâm, Çúng là rÜ®u, mà tâm låi tÜªng hay nghi là 
không phäi ÇÜ©ng dâm và không phäi rÜ®u, n‰u phåm vào dù là tÜªng sai 
song vÅn thành cæn b°n tr†ng t¶i. 
TrÜ©ng h®p ba và bÓn là tÜªng sai mà cänh cÛng sai : 

3/ cänh và tÜªng ÇŠu sai mà thành t¶i phÜÖng tiŒn : tÙc trÜ©ng h®p muÓn gi‰t 
ngÜ©i A mà ngÜ©i B th‰ vào, thì Çó là cänh sai. Khi Ãy tâm låi chuy‹n 
tÜªng cho Çó là phi nhân, thì Çó là tÜªng sai. N‰u ra tay gi‰t thì cÛng nhÜ 
trÜ©ng h®p ÇÀu tiên, không bÎ t¶i cæn b°n mà chÌ là t¶i phÜÖng tiŒn gi‰t 
ngÜ©i. 

4/ cänh và tÜªng ÇŠu sai mà thành t¶i cæn b°n : tÙc trÜ©ng h®p muÓn gi‰t 
ngÜ©i A mà ngÜ©i B th‰ vào, Çó là cänh sai. Song låi chuy‹n tÜªng cho 
ngÜ©i B Çó là ngÜ©i C, thì Çó là tÜªng sai. N‰u ra tay gi‰t, thì së bÎ t¶i cæn 
b°n gi‰t ngÜ©i B theo tính chÃt cûa gi§i sát. 
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4) ñ¥c Çi‹m chính cûa trÜ©ng h®p tÜªng sai này là gì ? 
Nguyên nhân thông thÜ©ng cûa tÜªng sai là do nÖi chuy‹n tÜªng, nghïa là 

Çang tÜªng cänh A là A thì b‡ng nhiên låi chuy‹n tÜªng cänh Ãy thành B, 
cho nên m§i thành tÜªng sai. Trong trÜ©ng h®p này tÜªng gÒm hai gia Çoån, 
ÇŠu thu¶c giai Çoån phÜÖng tiŒn : lúc ÇÀu thì tÜªng vÅn Çúng,sau Çó trÜ§c khi 
thành t¶i cæn b°n thì låi chuy‹n tÜªng mà thành sai Çi. 

Do vì nhÜ th‰ nên có nhiŠu khi tØ nhË mà chuy‹n thành n¥ng, nhÜ trÜ©ng 
h®p gi‰t hay tr¶m cûa súc sinh mà låi chuy‹n tÜªng là ngÜ©i hay cûa ngÜ©i. 
Có nhiŠu khi tØ n¥ng mà låi thành nhË, nhÜ trÜ©ng h®p ngÜ®c låi v§i trÜ©ng 
h®p trên. 

Có nhiŠu khi chuy‹n tÜªng th‰ nào Çi n»a cÛng vÅn là n¥ng, Çó là trÜ©ng 
h®p cûa gi§i dâm và gi§i rÜ®u, hÍ cänh Çã Çúng rÒi thì chuy‹n tÜªng làm sao 
Çi n»a cÛng vÅn bÎ t¶i tr†ng. 

 
6- tâm nghi  (nghi tâm) 

 
1) TrÜ©ng h®p thi‰u duyên do tâm nghi là nhÜ th‰ nào ? 

MuÓn thành t¿u t¶i nghiŒp cæn b°n, thì trong tâm phäi có š tÜªng dÙt 
khoát vŠ cänh là A hay là B, còn nhÜ m¶t khi tâm Çã nghi không dÙt khoát 
ÇÜ®c Çó có phäi là A hay không ho¥c nghi không bi‰t ch¡c Çó là A hay là B, 
thì lúc Ãy có th‹ chÌ bÎ k‰t thành t¶i phÜÖng tiŒn mà thôi. ñiŠu chúng ta cÀn 
phäi lÜu š là không phäi tÃt cä m†i trÜ©ng h®p tâm nghi ÇŠu là t¶i phÜÖng 
tiŒn, mà tuÿ theo tính chÃt phåm t¶i cûa m‡i gi§i mà có khi là t¶i phÜÖng 
tiŒn, có khi vÅn là t¶i cæn b°n. 

VŠ gi§i v†ng thì trÜ©ng h®p tâm nghi này có Ç‰n hai phía, m¶t là mình 
nghi ngÜ©i khác, hai là ngÜ©i khác nghi mình. 

2) Cách phán t¶i trong trÜ©ng h®p thi‰u duyên do tâm nghi này ra làm 
sao ? 

Có tám trÜ©ng h®p nhÜ sau : 
1/ tôi nghi ngÜ©i khác (ngã nghi tha) mà bÎ t¶i phÜÖng tiŒn, nhÜ trÜ©ng h®p 

ngÜ©i mà nghi là phi nhân thu¶c gi§i sát  
2/ ngÜ©i khác nghi tôi (tha nghi ngã) mà bÎ t¶i phÜÖng tiŒn, nhÜ trÜ©ng h®p 

v†ng ng» b¢ng thân mà ngÜ©i ÇÓi diŒn nghi ng© không không rõ là tôi có 
phäi là thánh hay không 

3/ ngÜ©i khác nghi tôi mà thành t¶i cæn b°n; và : 
4/ tôi nghi ngÜ©i khác mà thành t¶i cæn b°n. Cä hai trÜ©ng h®p ba và bÓn này 

ÇŠu thu¶c vŠ gi§i v†ng ng» b¢ng ng» nghiŒp, nghïa là chính miŒng mình 
nói lên l©i v†ng ng» m¶t cách rõ ràng minh båch, thì dù mình nghi ngÜ©i 
ta hay ngÜ©i ta nghi mình cÛng ÇŠu thành t¶i cæn b°n 
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5/ mình và ngÜ©i ÇŠu nghi (t¿ tha câu nghi) mà thành t¶i phÜÖng tiŒn, nhÜ 
thân và khÄu thay nhau v†ng ng» 

6/ mình và ngÜ©i ÇŠu nghi mà thành t¶i cæn b°n, nhÜ v†ng ng» b¢ng l©i lë 
rành måch rõ ràng 

7/ mình và ngÜ©i ÇŠu không nghi mà chÌ thành t¶i phÜÖng tiŒn, nhÜ trÜ©ng 
h®p làm thân phÆt chäy máu 

8/ mình và ngÜ©i ÇŠu không nghi mà thành t¶i cæn b°n, Çó là tÃt cä m†i 
trÜ©ng h®p phåm gi§i thành t¶i cæn b°n 

 
7- do tâm thiŒn mà ngÜng làm ác låi 

(thiŒn tâm tÙc)
 

ñây là trÜ©ng h®p ngay khi s¡p Çåt Ç‰n ch‡ t¶i cæn b°n, thì b‡ng nhiên 
phát sinh thiŒn tâm nên ngÜng không ti‰n hành t¶i l‡i n»a, làm cho t¶i nghiŒp 
bÎ "thi‰u duyên" không ti‰n ÇÜ®c Ç‰n ch‡ cæn b°n mà dØng låi ª giai Çoån 
phÜÖng tiŒn, nên chÌ bÎ t¶i phÜÖng tiŒn mà thôi. 
 

t°ng k‰t 
 

BÄy trÜ©ng h®p thi‰u duyên trên ÇŠu có th‹ xÄy ra ÇÓi v§i ngÜ©i t¿ thân 
hành ti‰n Ç‰n cänh ra tay làm t¶i; còn n‰u chÌ s¡p Ç¥t døng cø Ç‹ gi‰t chÙ 
không t¿ thân hành ra tay gi‰t, thì së không có hai trÜ©ng h®p tÜªng sai và 
tâm nghi. 

Ba trÜ©ng h®p cänh sai, cänh månh và duyên sai là d¿a theo cänh mà luÆn 
vŠ thi‰u duyên; còn bÓn trÜ©ng h®p kia thi‰u duyên bà t¡c, tÜªng sai, tâm 
nghi và thiŒn tâm sinh là d¿a theo tâm mà luÆn. 

BÓn trÜ©ng h®p thi‰u duyên bà t¡c, tÜªng sai, tâm nghi và cänh sai là khi 
t¶i nghiŒp hoàn tÃt rÒi, tÙc có làm t¶i rÒi. Song ba trÜ©ng h®p trÜ§c là do vì 
trÜ§c khi t¶i cæn b°n thành t¿u, thì bÎ mÃt Çi tÜ cách th† gi§i, ho¥c chuy‹n 
tÜªng sai Çi, ho¥c tâm nghi ng© không dÙt khoát rõ ràng, nên làm cho t¶i cæn 
b°n không thành t¿u ÇÜ®c. Còn tru©ng h®p thÙ tÜ là do vì cänh khác th‰ vào, 
nên cÛng không thành t¿u ÇÜ®c t¶i cæn b°n. 

Ba trÜ©ng h®p cänh cÜ©ng, duyên sai và thiŒn tâm sinh là khi t¶i nghiŒp 
chÜa hoàn tÃt thì Çã phäi ngÜng låi, nên chÌ thành t¶i phÜÖng tiŒn mà thôi, 
chÙ không thành ÇÜ®c t¶i cæn b°n. 
 

* * * 
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c- phåm gi§i qua các nghiŒp 
 

thân khÄu h‡ tÜÖng phåm gi§i 
 

Tuy trong luÆt thu©ng phân bÓn gi§i tr†ng ra theo hai nghiŒp : sát, Çåo, 
dâm thu¶c thân nghiŒp; v†ng ng» thu¶c khÄu nghiŒp. Song hai nghiŒp này 
vÅn có th‹ h‡ tÜÖng qua låi th‰ nhau mà phåm gi§i, nghïa là khÄu nghiŒp có 
th‹ phåm gi§i sát và thân nghiŒp có th‹ phåm gi§i v†ng ÇÜ®c nhÜ thÜ©ng. 
Phåm bÓn gi§i tr†ng qua hai nghiŒp thân và khÄu ÇÜ®c nhÆn xét nhÜ sau :  
 

 
 

1- gi§i  dâm 
 

Gi§i dâm chÌ có th‹ phåm b¢ng thân nghiŒp, chÙ không th‹ phåm b¢ng 
khÄu nghiŒp ÇÜ®c. Tuy nhiên trong luÆt có nói, bäo ngÜ©i khác hành dâm, 
n‰u ngÜ©i Ãy làm, ngÜ©i bäo làm bÎ trung t¶i, n‰u ngÜ©i Ãy không làm, ngÜ©i 
bäo làm bÎ hå t¶i. 

 
2 & 3- gi§i sát và tr¶m 

 
Hai gi§i này dï nhiên chính y‰u là phåm b¢ng thân nghiŒp, song cÛng có 

th‹ dùng khÄu nghiŒp bäo ngÜ©i ta phäi ch‰t hay bäo ngÜ©i ta phäi ÇÜa vÆt 
cûa ngÜ©i ta cho mình. Trong trÜ©ng h®p này, có š ki‰n cho r¢ng do vì khÄu 
nghiŒp chÌ là phø mà thân nghiŒp m§i là chính, nghïa là phäi Ç®i Ç‰n khi 
ngÜ©i ta t¿ ch‰t hay t¿ ÇÜa vÆt cûa ngÜ©i ta cho mình, lúc bÃy gi© m§i thành 
t¶i cæn b°n, cho nên l©i nói không thôi thÆt s¿ không thành phåm t¶i cæn b°n 
ÇÜ®c. Do Çó hai nghiŒp thân và khÄu không h‡ tÜÖng phåm gi§i ÇÜ®c. 

Song theo Nam sÖn luÆt tông và Thành thÆt luÆn thì không nh»ng hai 
nghiŒp thân khÄu, mà cä ba nghiŒp thân khÄu và š ÇŠu h‡ tuÖng phåm gi§i 
ÇÜ®c. Thí dø nhÜ dùng miŒng bäo ngÜ©i ta phäi ch‰t, ca ng®i s¿ ch‰t Ç‹ ngÜ©i 
ta t¿ ch‰t hay tøng chú Ç‹ gi‰t; còn nhÜ trong kinh Hòa L®i có nói ngoåi Çåo 
thÀn tiên do chÌ khªi tâm sân lên mà làm cä nÜ§c Na La ch‰t h‰t, Çó là trÜ©ng 
h®p š nghiŒp sát sinh.  
 

4- gi§i v†ng 
 

Gi§i v†ng là do vì cÀu danh l®i nên t¿ xÜng mình chÙng thánh, th‰ nên 
phäi có l©i nói m§i thành phåm ÇÜ®c. Song cÛng có th‹ dùng thân tÜ§ng oai 
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nghi Ç‹ làm ra vÈ nhÜ bÆc thánh, n‰u ngÜ©i ÇÓi diŒn tin mình là thánh thì coi 
nhÜ mình thành phåm gi§i. 
 

trùng phåm gi§i 
 

Phåm gi§i là phåm riêng tØng gi§i hay m‡i lÀn phåm là phåm nhiŠu gi§i 
m¶t lúc ? 

Phåm gi§i là phåm riêng tØng gi§i, chÙ không phäi phåm gi§i này là thành 
phåm luôn gi§i khác. 

Theo ThÆp tøng luÆt cûa ña tông th©i phåm gi§i tr†ng së chi‰u theo ÇÒng 
loåi mà phán, nghïa là bÓn gi§i tr†ng ÇÜ®c coi là cùng loåi, phåm m¶t gi§i 
tr†ng thì coi nhÜ phåm cä bÓn gi§i. T° Linh Chi g†i Çó là trùng phåm gi§i 
theo t¶i "ÇÒng danh", vì cä bÓn gi§i ÇÒng có tên là "gi§i tr†ng". 

Còn theo Nam sÖn tông thì gi§i nào phåm riêng gi§i Ãy, nghïa là phåm 
m¶t gi§i tr†ng thì chÌ có t¶i v§i gi§i tr†ng Ãy, còn ÇÓi v§i ba gi§i tr†ng kia 
thì vÅn hoàn toàn trong såch. Th‰ nên trùng phåm gi§i ª Çây chÌ là phåm 
nhiŠu lÀn ÇÓi v§i m¶t gi§i nào Çó thôi, t° Linh Chi g†i là trùng phåm theo t¶i 
"ÇÒng chûng". CÛng chính vì th‰ mà các gi§i này ÇÜ®c g†i là "biŒt giäi 
thoát". 

 
iv- các trÜ©ng h®p không phåm 

 
1- gi§i sát 

 
Theo LuÆt :  

1/ Quæng dao, ném gÆy, ngói, Çá, cây, g‡... l« trúng ngÜ©i làm thiŒt mång. 
2/ ñ« b‰ chæm sóc ngÜ©i bŒnh th‰ nào Çó mà l« làm ch‰t; ho¥c do chæm 

sóc cho æn uÓng th‰ nào Çó mà l« làm ch‰t; ho¥c do chæm sóc qua låi 
vào ra th‰ nào Çó mà l« làm ch‰t. 

Các trÜ©ng h®p nhÜ trên do không có tâm làm håi nên không phåm. Tóm 
låi là tÃt cä các trÜ©ng h®p l« làm ch‰t ngÜ©i mà không có chút tâm làm håi 
thì ÇŠu không phåm.  
 

2-gi§i tr¶m 
 

Theo LuÆt : 
1/ TÜªng là ngÜ©i ta cho mình nên lÃy 
2/ TÜªng là cûa mình nên lÃy 
3/ TÜªng là vÆt bÕ Çi nên lÃy 
4/ Có š tÜªng chÌ lÃy tåm thôi rÒi së mang trä låi 
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5/ LÃy v§i tình thân mÆt không phân biŒt vÆt mình vÆt ngÜ©i 
Các trÜ©ng h®p trên hoàn thoàn không có tâm tr¶m nên không phåm. 
LuÆt låi giäi thích vŠ tình thân mÆt theo bÄy nghïa nhÜ sau : 

1/ Nh»ng viŒc rÃt khó làm mà vì nhau mà làm ÇÜ®c (nan tác næng tác) 
2/ Nh»ng vÆt rÃt khó cho mà cho nhau ÇÜ®c (nan d» næng d») 
3/ Nh»ng viŒc rÃt khó nhÅn mà nhÅn cho nhau ÇÜ®c (nan nhÅn næng nhÅn) 
4/ Nh»ng bí mÆt riêng ÇŠu cho nhau bi‰t (mÆt s¿ tÜÖng cáo) 
5/ Che ÇÆy nh»ng l‡i lÀm cho nhau (h‡ tÜÖng phú tàng) 
6/ G¥p hoån nån không bÕ nhau (tao kh° bÃt xä) 
7/ Nghèo hèn không khinh chê nhau (bÀn tiŒn bÃt khinh) 

 
 
 

3- gi§i dâm 
 

Theo LuÆt : 
1/ Do trong lúc ngû say nên không cäm bi‰t gì h‰t   
2/ TÌnh táo song không cäm nhÆn thích thú gì h‰t 
Các trÜ©ng h®p hoàn toàn không có š dâm và phäi không cäm thÃy thích 

thú chút nào nhÜ trên thì không phåm. 
 

 
4- gi§i v†ng 

 
Theo LuÆt : 

1/ Nói Çùa gi«n (hí ti‰u) 
2/ Nói lÜ§t qua thÆt mau (tÆt tÆt thuy‰t) 
3/ Nói m¶t mình nÖi kín Çáo (bình xÙ Ç¶c thuy‰t) 
4/ MuÓn nói ÇiŠu này mà låi l¶n thành ÇiŠu kia 
Các trÜ©ng h®p nhÜ trên ÇŠu không phåm ÇÓi v§i ngÜ©i th† næm gi§i tåi 

gia, còn ÇÓi v§i ngÜ©i xuÃt gia thì chÌ không phåm tr†ng t¶i mà thôi song 
phäi chÎu hå t¶i, bªi vì nói næng nhÜ trên không phäi là phép t¡c cûa ngÜ©i 
xuÃt gia tu Çåo. TrØ trÜ©ng h®p ngÜ©i tæng thÜ®ng mån, nghïa là ngÜ©i tÜªng 
Çâu mình thÆt s¿ chÙng thánh rÒi, mà thÆt ra låi chÜa thÆt chÙng. TrÜ©ng h®p 
này, ngÜ©i Ãy bÎ t¶i mån, PhÆt phán là hå t¶i. 
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5- gi§i rÜ®u 
 

Theo LuÆt : 
1/ Do bÎ bŒnh, các thuÓc khác ch»a không khÕi mà phäi dùng Ç‰n rÜ®u                    

làm thuÓc. 
2/ Ho¥c chÌ dùng Ç‹ bôi v‰t thÜÖng ngoài thân. 
    Các trÜ©ng h®p nhÜ trên ÇŠu không phåm. 

 
6- gi§i æn phi th©i 

 
Theo LuÆt : 

1/ Món thåch mÆt Çen hoà v§i gåo n‰p (nhu mÍ ?). 
2/ Ho¥c có bŒnh, nÃu lúa måch, ÇÆu, ngÛ cÓc, ÇØng cho nÙt vÕ, l†c lÃy 

chÃt nÜ§c Çó mà uÓng. 
3/ Ho¥c trong c° h†ng ti‰t ra mà nuÓt vào låi. 
    Các trÜ©ng h®p nhÜ trên ÇÜ®c dùng vào lúc phi th©i mà không bÎ phåm. 
Thåch mÆt Çen là dùng ÇÜ©ng mía tr¶n v§i gåo n‰p mà nÃu thành,  cÙng 

nhÜ Çá nên g†i là "thåch". 
v- sám hÓi 

 
1) Sám hÓi có nghïa là gì ? 

Sám (ksamayati) có nghïa là hÓi l‡i. HÓi là hÓi hÆn, lÃy làm ti‰c vŠ nh»ng 
ÇiŠu không phäi mà mình Çã làm. 

2) Sám hÓi có phân ra theo Hoá giáo và Ch‰ giáo hay không ? 
Có. Sám hÓi theo Hoá giáo là :  

1/ chung cho cä ngÜ©i tåi gia và ngÜ©i xuÃt gia  
2/ chung cho cä ñåi thØa lÅn Ti‹u thØa 
3/ chung cho cä t¶i l‡i trong ba th©i 
4/ chung luôn cho cä thÆp thiŒn, nghïa là bao tr†n h‰t tÃt cä m†i t¶i l‡i      

thu¶c ba nghiŒp 
5/ gÒm có lš sám và s¿ sám 
Còn theo Ch‰ giáo thì t¶i l‡i là có t¶i ÇÓi v§i Gi§i th‹ ÇÜ®c th†, làm ô u‰ 

Gi§i th‹ và  vì th‰ làm ô nhiÍm lây cä chúng là t¶i, trÎ phåt t¶i Ãy cho gi§i th‹ 
thanh tÎnh låi và chúng ÇÜ®c thanh tÎnh và hoà h®p là sám, th‰ nên sám hÓi 
theo Ch‰ giáo:  

1/ chÌ cøc hån nÖi chúng xuÃt gia 
2/ chÌ riêng cho Ti‹u thØa 
3/ chÌ thu¶c vŠ t¶i l‡i trong hiŒn tåi 
4/ chÌ theo Çúng t¶i nào thì sám t¶i Ãy 
5/ hoàn toàn thu¶c vŠ s¿ sám 
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a- Sám hÓi theo ch‰ giáo : BÓ tát 
 

Sám hÓi theo Ch‰ giáo là sám hÓi theo gi§i luÆt, xét xem mình Çã phåm 
các ÇiŠu gi§i nào khi‰n làm hoen Ó Gi§i th‹ thì phäi phát l¶ mà sám, và sám 
theo Çúng cách thÙc nhÜ trong LuÆt thÜ©ng g†i là BÓ tát. Th‰ nên ai không 
th† gi§i thì không có lÓi sám này, và vì ngÜ©i tåi gia dù th† Næm gi§i làm Ðu 
bà t¡c, song vÅn không ÇÜ®c k‹ là chúng xuÃt gia tu Çåo, nên cÛng không có 
loåi sám này. BÒ tát ÇÜ®c coi là m¶t chúng tu Çåo riêng, th‰ nên th† BÒ tát 
gi§i có pháp sám BÓ tát này. 

1) Tåi sao phäi là m¶t chúng tÆp th‹ thì m§i có lÓi sám BÓ tát này ? 
Bªi vì chúng tÆp th‹ ª Çây chính là Tæng già (Samgha), là nÖi nÜÖng t¿a 

cûa chúng sinh, th‰ nên cÀn phäi có m¶t s¿ hòa h®p thanh tÎnh trên nŠn täng 
cûa Gi§i luÆt. N‰u m¶t phÀn tº nào trong chúng mà phåm gi§i trª thành bÃt 
tÎnh, thì së làm hoen Ó chúng và chúng së không còn Çû tÜ cách làm nÖi quy 
y cho chúng sinh n»a. Låi n»a dù phÀn tº nào trong chúng cÛng thanh tÎnh 
h‰t, song không có s¿ hòa h®p trong thanh tÎnh v§i nhau thì cÛng không còn 
Çúng nghïa là m¶t tÆp th‹ thanh tÎnh cho chúng sinh quy y vŠ. Do Çó nghi 
thÙc sám BÓ tát vØa là Ç‹ cûng cÓ s¿ thanh tÎnh cûa chúng vØa là Ç‹ th¡t ch¥t 
s¿ hòa h®p thanh tÎnh ÇÒng tu cûa Tæng qua s¿ sám t¶i cho thanh tÎnh cûa 
tØng cá nhân thành viên trong Tæng chúng. 

2) BÓ tát có nghïa là gì ? 
BÓ tát (posadha) có nghïa là "ª gÀn" (cÆn trø), š muÓn nói là th¿c hành 

pháp thÙc BÓ tát này là coi nhÜ chúng ta ÇÜ®c Ç¥t Ç‹ gÀn sát ngay bên cånh 
mÙc thanh tÎnh giäi thoát cûa các bÆc thánh. 

3) Pháp thÙc BÓ tát là pháp thÙc nào ? 
Pháp thÙc BÓ tát chính là pháp thÙc thuy‰t gi§i, chính là nói gi§i hay Ç†c 

gi§i b°n ra cho chúng cùng nghe Ç‹ ki‹m Çi‹m xem mình có phåm vào ÇiŠu 
gi§i nào hay không. 

4) N‰u phåm thì phäi làm sao ? 
Trong khi Çang Ç†c gi§i thì không th‹ bÜ§c ra phát l¶ thú t¶i ÇÜ®c, th‰ nên 

có th‹ nói riêng v§i ngÜ©i bên cånh hay t¿ niŒm trong tâm r¢ng : "Tôi bÒ tát... 
phåm t¶i... ch© Chúng thuy‰t gi§i xong, tôi së sám hÓi" Ho¥c n‰u nghi ng© 
không bi‰t mình phåm hay không phåm, thì niŒm trong tâm nhÜ sau : "Tôi bÒ 
tát... ÇÓi v§i ÇiŠu... còn nghi ng©. Ch© khi nào h‰t nghi ng© tôi së nhÜ pháp 
sám hÓi". 
Song thông thÜ©ng ra, thì m†i ngÜ©i phäi ki‹m Çi‹m xem mình có phåm ÇiŠu 
gi§i nào hay không và n‰u có thì phäi sám hÓi cho thanh tÎnh trÜ§c ngày BÓ 
tát, Ç‹ Ç‰n khi th¿c hành BÓ tát thuy‰t gi§i là chúng ÇÜ®c hòa h®p và thanh 
tÎnh tr†n vËn. 
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5) Ngày BÓ tát là nh»ng ngày nào ? 
Chúng xuÃt gia thì chÌ có hai ngày là 15 và 30 (ho¥c 29 n‰u tháng thi‰u) 

m‡i tháng. Còn bÒ tát tåi gia thì có th‹ nhiŠu hÖn cho Ç‰n tám ngày là 7, 8, 
14, 15 và 22, 23, 29, 30 (ho¥c 28, 29 n‰u tháng thi‰u), nhÜng hai ngày chính 
vÅn là ngày 15 và 30. 

6) Ngày BÓ tát có b¡t bu¶c phäi cÓ ÇÎnh hay không ? 
Không. Có th‹ d©i ngày, nhÜng theo LuÆt thì b¡t bu¶c phäi cách ngày BÓ 

tát k‰ Ç‰n m¶t ngày, tÙc BÓ tát cûa ngày 15 chÌ ÇÜ®c quyŠn d©i Ç‰n ngày 28, 
phäi cách ngày 30 m¶t ngày, Ç‹ có m¶t ngày kÎp thì gi© cho ai có t¶i ÇÜ®c 
sám hÓi trÜ§c khi vào BÓ tát ngày 30, và ngÜ©i ª xa có thì gi© tÆp h†p vŠ. 

7) Có th‹ t¿ BÓ tát thuy‰t gi§i lÃy ÇÜ®c không ? 
N‰u ª xa chúng và không vŠ ÇÜ®c thì có th‹ t¿ BÓ tát lÃy, g†i là tâm niŒm 

thuy‰t gi§i. T¿ mình nói ba lÀn nhÜ sau : "Hôm nay là ngày 15 tháng t ¡ng 
(ho¥c Çen) là ngày chúng bÒ tát thuy‰t gi§i. Con bÒ tát... thanh tÎnh". Sau Çó 
t¿ nói hay Ç†c gi§i b°n lÃy. 

r

8) Cách thuy‰t gi§i ra làm sao ? 
Ngu©i thuy‰t gi§i Ç†c lên gi§i b°n b¢ng gi†ng nói bình thÜ©ng, không 

ÇÜ®c theo gi†ng ca ngâm hay gi†ng tán tøng, phäi Ç†c l§n ti‰ng, rõ ràng, 
không quá nhanh hay quá chÆm, Ç‹ m†i ngÜ©i có th‹ nghe rõ h‰t m†i chi ti‰t. 

9) Tháng tr¡ng hay tháng Çen có nghïa là gì ? 
ñó là cách nói theo truyŠn thÓng bên ƒn Ç¶. TØ ngày mùng 1 cho Ç‰n 

ngày 15 là tháng tr¡ng (båch nguyŒt, suklapaksa), tØ ngày 16 cho Ç‰n ngày 
30 cuÓi tháng là tháng Çen (h¡c nguyŒt, krsnapaksa). Ngày mùng 1 cho Ç‰n 
ngày 15 ÇÜ®c g†i là ngày 1 cho Ç‰n ngày 15 cûa tháng tr¡ng, còn tØ ngày 16 
cho Ç‰n ngày 30 thì ÇÜ®c g†i là ngày 1 cho Ç‰n ngày 15 cûa tháng Çen. 

10) Th† Tám gi§i có pháp thÙc BÓ tát này hay không ? 
Vì th† Tám gi§i th©i hån chÌ trong vòng có m¶t ngày m¶t Çêm, møc tiêu 

là gieo chûng tº hay huân tÆp nhân xuÃt gia Ç‹ Çi theo con ÇÜ©ng Gi§i thanh 
tÎnh viên mãn, th‰ nên không có vÃn ÇŠ sám BÓ tát này. Tuy nhiên, vì Tám 
gi§i Çoån h£n dâm và th¿c hành không æn quá ng†, nên Tám gi§i cÛng ÇÜ®c 
g†i là "cÆn trø", nghïa là ª ngay bên cånh b© giäi thoát thanh tÎnh, tÙc là š 
nghïa cûa BÓ tát. Do Çó bän th‹ cûa Tám gi§i chính là š nghïa BÓ tát vÆy. 
 

* * * 
 

 
a- sám hÓi theo hoá giáo 
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b1- s¿ sám 
 

1) Th‰ nào là s¿ sám ? 
Chúng sinh vì chÜa thÃy ÇÜ®c thÆt lš cûa t¶i và phúc vÓn là không tÎch, 

nên khi Çã tåo t¶i rÒi thì không th‹ nào d¿a theo lš Ãy mà quán tÜªng sám trØ 
ÇÜ®c. Do Çó chÌ còn cách là trang nghiêm thanh tÎnh Çåo tràng, xÜng tán 
ngÜ«ng tín Tam bäo, ho¥c b¢ng cách lÍ bái ho¥c b¢ng cách trì tøng kinh chú, 
chân thành nhiÍu vòng lÍ kính, tâm duyên th¡ng cänh là Tam bäo. Nh© Çó mà 
sám trØ ÇÜ®c t¶i l‡i. 

Nói tóm låi là phäi dùng Ç‰n ba nghiŒp thân khÄu š, lÃy Tam bäo là cänh 
hay phÜÖng tiŒn Ç‹ duyên theo Çó mà rºa såch nghiŒp cÃu, quy kính vŠ Tam 
bäo mà th¿c hành s¿ quy y theo ba nghiŒp, nh© l¿c cûa Tam bäo và tâm tha 
thi‰t chân thành quy y cûa mình, mà t¶i nghiŒp ÇÜ®c tiêu trØ. 

2) Tåi sao quy y vŠ Tam bäo låi sám trØ ÇÜ®c t¶i chÜ§ng ? 
Do vô minh nên khªi lên tÃt cä m†i t¶i l‡i mà thành chÜ§ng ngåi cho s¿ 

giäi thoát. Phá tan vô minh thì g†i là giác ng¶, và lúc Ãy tÃt cä m†i t¶i chÜ§ng 
ÇŠu tÆn diŒt. Tam bäo låi chính là hiŒn thân Çích th¿c cûa giác ng¶, th‰ nên 
chúng sinh mà cæn b°n là vô minh mà không quy y vŠ Tam bäo thì không t¶i 
l‡i nào mà không gÒm Çû, và chÌ có quy y vŠ Tam bäo thì m§i bÃt cÙ t¶i l‡i 
nào cÛng ÇŠu ÇÜ®c tiêu trØ. 

3) Tåi sao låi phäi dùng Ç‰n ba nghiŒp Ç‹ sám hÓi ? 
Tåi vì nghiŒp chính là næng l¿c. Næng l¿c vØa có nghïa là nhân, vì m¶t 

công næng Ç‹ sinh quä thì g†i là nhân; næng l¿c låi vØa có nghïa là dÅn quä, 
vì nh© công næng này chuy‹n bi‰n liên tøc mà tØ nhân  m§i chuy‹n bi‰n trª 
thành quä ÇÜ®c; næng l¿c này låi vØa có nghïa là mãn quä, tÙc làm cho quä 
hiŒn h»u và duy trì quä Ãy còn mãi cho Ç‰n bao gi© h‰t hiŒu l¿c. 
Mà thân khÄu š là ba ch‡ Ç‹ phát nghiŒp, tÙc phát l¿c Ç‹ thành nhân, và Ç‹ 
chuy‹n bi‰n mà thành quä hiŒn h»u ra Çó. Phåm t¶i l‡i là do thi‰u l¿c cûa 
ñåo, nay dùng ba nghiŒp Ç‹ phát l¿c Çåo tiêu trØ t¶i l‡i vÆy. 

4) N‰u vÆy sám hÓi theo ba nghiŒp ª Çây chÌ là Ç‹ trØ t¶i hay là Ç‹ gieo 
nhân cho m¶t k‰t quä thanh tÎnh thu¶c vŠ Tam bäo mà không liên hŒ 
gì Ç‰n t¶i l‡i kia h‰t ? 

Tuy hành Ç¶ng quy y là Ç‹ gieo nhân thanh tÎnh cho m¶t k‰t quä hoàn 
toàn thanh tÎnh, nhÜng chính vì k‰t quä này hoàn toàn thanh tÎnh, nên nó có 
tác døng là tiêu trØ h‰t m†i t¶i chÜ§ng. Do Çó mà khi gieo nhân Ãy thì cÛng 
chính là th¿c hành sám hÓi vÆy. 

5) N‰u vÆy sám hÓi ª Çây là sám trØ tÃt cä m†i t¶i l‡i chÙ không riêng gì 
m¶t t¶i danh Çích xác nào Çó ? 
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ñúng vÆy. Sám hÓi theo Hoá giáo nói chung là sám trØ tÃt cä m†i t¶i l‡i 
b¢ng cách xä bÕ vô minh ngã chÃp (tÙc gÓc rÍ cûa m†i t¶i l‡i) Ç‹ quay vŠ v§i 
giác ng¶ (tÙc bän th‹ cûa Tam bäo), chÙ không phäi là sám hÓi riêng m¶t t¶i 
l‡i nào Çó. 

6) VÆy chúng ta có th‹ sám riêng m¶t t¶i danh nào Çó ÇÜ®c không ? 
Dï nhiên là ÇÜ®c. Theo các s§ giäi vŠ gi§i có ghi næm ÇiŠu nhÜ sau thu¶c vŠ 

sám pháp : 
1/ thÌnh PhÆt và chÜ BÒ tát chÙng minh 
2/ phúng tøng kinh chú 
3/ nói lên t¶i danh cûa mình 
4/ lÆp thŒ nguyŒn 
5/ cÀu các tÜ§ng minh chÙng là mình h‰t t¶i nhÜ trong các kinh giáo diÍn tä 

Song dù là sám m¶t t¶i danh riêng biŒt nào Çó, thì theo Hoá giáo Çó 
cÛng là m¶t nhân duyên tÓt Ç‹ phát tâm sám trØ tÃt cä m†i t¶i l‡i; phá 
tan Çi cái vô minh không bi‰t Ç‰n Tam bäo hay không quay vŠ v§i Tam 
bäo hay không chân thành nÜÖng t¿a v»ng ch¡c vào Tam bäo, nên là 
nguÒn gÓc cûa tÃt cä m†i t¶i l‡i; và phát tâm hoàn toàn quy y vŠ Tam 
bäo, tÙc š muÓn thành t¿u s¿ giác ng¶ viên mãn cûa ÇÙc PhÆt. 

7) Sám hÓi theo s¿ sám nhÜ th‰ có ch¡c ch¡n là tiêu trØ ÇÜ®c h‰t t¶i hay 
không ? 

T¶i nghiŒp có n¥ng có nhË, có ÇÎnh và bÃt ÇÎnh khác nhau. Nên khi sám 
hÓi së có trÜ©ng h®p diŒt h‰t t¶i không th† báo n»a, có trÜ©ng h®p quä báo 
chuy‹n thành nhË, có trÜ©ng h®p sám vÅn không h‰t. Song Çó là nhìn theo 
phåm vi ng¡n hån trong vòng m¶t Ç©i này hay Ç©i sau mà nói, chÙ nhìn vŠ 
lâu vŠ dài thì t¶i nào rÒi cÛng tiêu trØ, và chÌ có phÜÖng pháp sám hÓi m§i trØ 
ÇÜ®c t¶i chÜ§ng. 

8) Các t¶i l‡i nào ÇÜ®c coi là n¥ng ? 
1/ næm t¶i nghÎch là : gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t A la hán, làm thân PhÆt chÄy 

máu, phá hoà h®p Tæng 
2/ hu› báng chính Pháp 
3/ låm døng vÆt cûa chÜ Tæng v.v... 

Các t¶i l‡i thu¶c các loåi nhÜ trên là t¶i n¥ng, các t¶i khác ngoài các t¶i 
Ãy là các t¶i nhË. Tuy th‰, nhÜng dù là các t¶i nhË mà trong ba th©i làm 
t¶i ÇŠu khªi tâm månh më (mãnh tâm) thì cÛng ÇŠu trª thành t¶i n¥ng. 

9) Ba th©i là gì ? 
     S¿ th¿c hành m¶t t¶i ác ÇÜ®c chia làm ba giai Çoån nhÜ sau : 

1/ Khªi tâm làm ác, thúc ÇÄy thân khÄu hoåt Ç¶ng dùng cách này cách kia 
Ç‹ th¿c hiŒn t¶i ác, g†i là th©i phÜÖng tiŒn. 
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2/ Ra tay hành Ç¶ng Çåt Ç‰n cÙu cánh cûa t¶i l‡i Çúng nhÜ š muÓn, g†i là 
th©i cæn b°n. 

3/ Th¿c hiŒn xong t¶i ác, chÃm dÙt m†i hành Ç¶ng, g†i là th©i thành rÒi
(thành dï). 

 

10)  Tâm månh më trong ba th©i Ãy là nhÜ th‰ nào ? 
    1/ Trong th©i phÜÖng tiŒn khªi tâm rÃt muÓn làm håi (vÜu håi tâm). 
    2/ Ngay th©i cæn b°n khªi tâm rÃt là thích thú (vÜu khoái tâm). 
    3/ ñ‰n th©i thành rÒi khªi tâm hài lòng thÕa mãn (tuÿ hÌ tâm). 

11)  Còn t¶i nghiŒp có ÇÎnh và bÃt ÇÎnh nghïa là gì ?  
Nói ÇÎnh và bÃt ÇÎnh là d¿a trên tâm làm ác có hay không có, månh hay 

không månh trong ba th©i Ãy, tØ Çó mà xét t¶i báo có cÓ ÇÎnh phäi trä, thì g†i 
là ÇÎnh nghiŒp; hay có th‹ sám hÓi tiêu trØ ÇÜ®c, thì g†i là bÃt ÇÎnh nghiŒp. Có 
bÓn trÜ©ng h®p vŠ th©i và báo ÇÎnh hay bÃt ÇÎnh nhÜ sau : 
1/ Ba th©i ÇŠu có tâm làm ác månh më, nên ÇÎnh ch¡c là phäi trä quä báo, g†i 

là th©i báo ÇŠu ÇÎnh. TrÜ©ng h®p này có sám hÓi cÛng vÅn phäi trä quä, 
song có th‹ chuy‹n báo n¥ng thành nhË. 

2/ Trong ba th©i có th©i thì tâm ác månh, có th©i thì tâm låi hÓi hay chÀn chØ. 
TrÜ©ng h®p này sám hÓi có th‹ chuy‹n ÇÜ®c t¶i báo, th‰ nên t¶i báo bÃt 
ÇÎnh. G†i chung là th©i ÇÎnh mà báo bÃt ÇÎnh. 

3/ Không phäi cä ba th©i ÇŠu có tâm, song th©i có tâm thì låi là tâm ác månh. 
TrÜ©ng h®p này coi nhÜ nghiŒp nhË dÍ sám trØ thành ra báo nhË mà thôi. 
G†i chung là th©i bÃt ÇÎnh mà báo ÇÎnh. 

4/ Không phäi ba th©i ÇŠu có tâm, mà th©i có tâm cÛng không phäi là tâm ác 
månh. TrÜ©ng h®p này nghiŒp nhË dÍ sám trØ và có th‹ không phäi th† quä 
báo. G†i chung là th©i báo ÇŠu bÃt ÇÎnh. 

 
b2- lš sám 

 
1) Lš sám là nhÜ th‰ nào ? 

Lš sám là dùng trí huŒ quán sát thÆt tính cûa nghiŒp t¶i kia, n‰u thÃy rõ ra 
chân lš cûa nghiŒp t¶i, t¶i theo Çó së ÇÜ®c ÇiŠu phøc và tiêu diŒt, nên m§i g†i 
là sám. NhÜ trong LuÆt s§ nói : Do v†ng che ÇÆy tâm, nên k‰t thành v†ng 
nghiŒp. Phäi hi‹u nghiŒp v†ng kia b°n tính vÓn không sinh. RÒi trong tØng 
niŒm m¶t quán tâm không sinh, v†ng tØ Çâu khªi ? NghiŒp tuÿ theo Çó mà dÙt 
trØ. 

 

 

2) MuÓn lš sám thì phäi døng tâm ra sao ? 
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MuÓn lš sám thì không Ç®i phäi Ç‰n khi tåo t¶i rÒi m§i ra sÙc quán, mà 
thÜ©ng phäi th¿c hành vÆn tâm quán tÜªng tÃt cä m†i viŒc mình làm ÇŠu 
không có thÆt tính (vô tính), th‰ nên cái ngã kia không có ch‡ nào Ç‹ nÜÖng 
vào n»a. Do Çó m†i viŒc Çâu phäi do ngã sinh, dù là nghiŒp t¶i hay nghiŒp 
phúc cÛng ÇŠu không có chû. CÙ th‰ dÀn dÀn thÃy ra chân lš tØng phÀn m¶t 
và Çoån trØ phiŠn não tØng phÀn m¶t, cho Ç‰n giai Çoån nhÜ ngÜ©i tÌnh thÙc 
hoàn toàn không còn say ngû n»a. Trong LuÆt s§ có nêu rõ ra ba cách quán 
tÜªng. 

3) Ba quán là nhÜ th‰ nào ? 
1/ Quán các pháp là tính không vô ngã : ñÓi tÜ®ng hay cänh Ç‹ quán là tÃt 

cä các pháp tØ vô tình cho Ç‰n h»u tình, tØ vô lÆu cho Ç‰n h»u lÆu; tính 
không vô ngã là pháp hay lš do trí næng quán vÆn tÜªng mà quán nhÆn tÃt cä 
các pháp dù t¶i hay phúc cÛng ÇŠu do duyên mà sinh chÙ vÓn không có t¿ 
tính. Duyên gÒm có tâm và cänh hÜ v†ng hoà h®p mà thành nghiŒp. Do Çó 
tính cûa nghiŒp này vÓn t¿ là không chÙ không phäi do ai làm ra thành không 
h‰t. Do cÙ chÃp ch¥t vào các nghiŒp Ãy v†ng cho là có thÆt tính, có thÆt ngã 
làm chû nên phäi chÎu luân chuy‹n. Nay chÌ cÀn phá v†ng chÃp Ãy Çi thì 
không sao tìm ra t¶i ÇÜ®c. Cái ch‡ t¶i không sao có ÇÜ®c này cÜ«ng g†i là 
không lš. Quán tính không ª Çây là phân tích tháo g« tâm và cänh ra Ç‰n tÆn 
cùng Ç‹ thÃy rõ là không, chÙ không thÃy không ngay nÖi các pháp mà khÕi 
cÀn phân tích. Cách quán này thu¶c vŠ cæn tính ti‹u thØa. 

2/ Quán các pháp b°n tÜ§ng là không : cänh là tÃt cä các pháp, còn trí 
næng quán là áp døng pháp hay lš tÜ§ng không, thÃy rõ các pháp không có 
tÜ§ng (vô tÜ§ng), y nhÜ huyÍn hoá, kÈ mê mu¶i cho là chân thÆt, hay nhÜ hoa 
ª trong không do m¡t có bŒnh mà cho là có thÆt. Nên thÃy là có t¶i có phúc 
chÌ là do v†ng tình mà thÃy có ra vÆy thôi. ñây là cách quán thu¶c cæn tính 
"ti‹u bÒ tát". Cách quán này chÜa thÃy Ç‰n t¶t cùng ch‡ gÓc gác cûa tÃt cä 
các pháp chính là tâm, mà chÌ m§i thÃy tÃt cä m†i trÀn cänh ÇŠu là không nhÜ 
huyÍn. Cæn tính này do hâm m¶ PhÆt thØa nên m§i quán không ngay nÖi s¿ 
tÜ§ng, nên g†i là BÒ tát; vì còn Üa thích tÎch tïnh, nên quán tÜ§ng không rÒi 
chi‰u soi trong tâm cÛng không luôn, nên vÅn còn là "ti‹u". 

3/ Quán các pháp bên ngoài hoàn toàn không có mà chÌ duy có thÙc mà 
thôi (ngoåi trÀn b°n vô thÆt duy h»u thÙc) : Cänh bên ngoài không có gÒm 
hai nghïa : m¶t là do cänh chính tÙc là tâm, hai là do hÜ v†ng mà thÃy dÜ©ng 
nhÜ là có cänh. Nói duy là phû nhÆn ngoåi cänh không thÆt có, nói thÙc là 
bi‹u l¶ ra n¶i tâm là thÆt có. Lš này rÃt thâm sâu thu¶c vŠ cæn tính các Çåi BÒ 
tát tØ sÖ ÇÎa trª lên, nh¢m th¿c hành Ç‹ Çi Ç‰n PhÆt quä.  
Th¿c hành quán pháp này chia làm bÓn thÙ bÆc nhÜ sau : 1) Tín låc vÎ tÙc 
gÒm h‰t 40 ÇÎa vÎ gia hành (thÆp tín, thÆp trø, thÆp hành, thÆp hÒi hÜ§ng), là 
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khi tâm tin nhÆn Üa thích hoàn toàn vào lš Ãy. 2) Ki‰n vÎ tÙc sÖ ÇÎa là khi 
thông Çåt ÇÜ®c lš Ãy. 3) Tu vÎ tÙc tØ ÇÎa thÙ hai cho Ç‰n ÇÎa thÙ bÄy là khi có 
th‹ theo lš Ãy mà ÇÓi trÎ ÇÜ®c m†i chÜ§ng ngåi. 4) CÙu cánh vÎ tÙc tØ ÇÎa thÙ 
tám Ç‰n PhÆt ÇÎa là khi Çã ra khÕi h‰t m†i chÜ§ng cÃu. 
Tín låc vÎ thu¶c vŠ giai Çoån chÜa thÆt chÙng ÇÜ®c duy thÙc lš mà vÅn còn 
dùng tâm phân biŒt Ç‹ tín và quán lš Ãy, nên ÇÜ®c g†i là "änh tÜ®ng duy 
thÙc" quán; còn ba vÎ sau vì Çã thâm nhÆp ÇÜ®c vào thÆt lš rÒi, nên ÇÜ®c g†i 
là "chân duy thÙc" quán. 

4) NgÜ©i tu lš sám có cÀn phäi lÍ PhÆt tøng kinh hay không ? 
S¿ và lš vÓn không hai. Vì ngÜ©i phàm thÜ©ng chÜa th‹ tÕ rõ lš mà quán 

ÇÜ®c, th‰ nên phäi phÜÖng tiŒn mà phân hai Ç‹ h† có th‹ nÜÖng theo s¿ mà 
hành sám ÇÜ®c. NgÜ©i Çã th‹ nhÆp lš mà còn phân hai ra thì ch¡c ch¡n không 
khÕi bÎ tà lŒch (thiên tà), lš và s¿ phäi nhÜ nhÃt thì m§i là chân tu tÆp. Th‰ 
nên LuÆt s§ m§i phân ra bÓn trÜ©ng h®p nhÜ sau : 1) ñÜ®c lš mà mÃt s¿ (Ç¡c 
lš thÃt s¿), dù nhÃt tâm thiŠn quán mà ngoài thi‰u trang nghiêm tu tÆp lÍ bái, 
thì nhÜ có m¡t mà không có chân không sao ti‰n bÜ§c lên ÇÜ®c. 2) Theo s¿ 
mà mê lš (trøc s¿ mê lš), lo viŒc công phu, phân th©i khóa hành trì, mà 
không rõ gï h‰t vŠ lë duyên sinh, thì nhÜ có chân mà không có m¡t bi‰t 
hÜ§ng vŠ Çâu mà Çi Çây. 3) S¿ và lš hoåt Ç¶ng cä hai (s¿ lš song vÆn), nhÜ 
vØa có m¡t låi vØa có chân tr® giúp lÅn nhau, thì vån hånh së tu tròn, ch¡c 
ch¡n Ç‰n b© bên kia (bÌ ngån). 4) S¿ và lš ÇŠu mù mÎt (s¿ lš câu mu¶i), nhÜ 
mù mà låi không chân, chính là các kÈ ngu si bi‰ng nhác mà låi kiêu mån, thì 
rÓt cu¶c không có ngày thoát khÕi t¶i báo. 

Các bÆc c° ÇÙc có câu nói nhÜ sau : "ThÆt t‰ lš ÇÎa bÃt th† nhÃt trÀn, PhÆt 
s¿ môn trung bÃt xä nhÃt pháp". Có nghïa là ngÜ©i tu hành ÇÓi v§i lš chân 
thÆt thì không thÃy có m¶t pháp nào h‰t Ç‹ mà tu, nhÜng vào s¿ th¿c hành thì 
pháp nào cÛng th¿c hành h‰t, m¶t pháp thôi cÛng không bÕ. 

 
 
 
 

* 
*  * 
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