
CÀNG TU TỐT MƯỜI NGHIỆP LÀNH, 

CÀNG TẠO NHIỀU PHƯỚC ĐỨC (phần 1) 

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

Xin mời quí vị đọc những phần trích dẫn dưới đây: 

(a): để thấy tầm quan trọng của Tu Thập Thiện, tác giả Thích Nữ Hạnh Giải viết:   

 

“Thập Thiện là pháp môn căn bản, là thềm thang cho mọi pháp môn. Hành giả dù có chí mong 

cầu phước báu hữu lậu ở cõi nhân thiên, hay hướng về vô lậu giải thoát Niết Bàn, cho đến Vô 

Thượng Giác, đều phải khởi điểm từ Thập Thiện.” (trích từ: 

http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/luat/3275-thap-thien.html)  

 

(b): để thấy Phước đức quan trọng như thế nào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, Hòa 

Thượng Thích Thanh Từ viết:  

“………Ðến trường hợp thứ hai là phải nghĩ ngày nay mình được giàu sang sung sướng là do 

duyên nghiệp lành đời trước nên không tự cao ngã mạn, không khinh khi người, vì không phải 

tài trí của mình. Trong không ngã mạn, ngoài lo làm điều tốt thì dễ tiến trên đường tu. 

 

Tuy nhiên, cũng có người không thông lý nhân quả, làm ăn được phát đạt thì cho là may mắn, 

làm ăn bị thất bại thì cho là rủi ro. Ðổ thừa may rủi là tà kiến. Chớ không biết do nghiệp lành đời 

trước nên nay mình nghĩ gì đúng nấy, làm gì được nấy. Thế nên Phật nói do phước khiến cho con 

người hết khổ, muốn gì được nấy. Nghiệp ác làm cho người khổ, việc xảy ra thường trái ý mình, 

không được toại ý. Thế nên người có phước muốn gì được nấy, còn người vô phước thì 

muốn mà không được. Người không hiểu lý nhân quả đổ thừa cho may rủi là trốn trách nhiệm, 

tự cao ỷ tài khi làm được việc, oán trách khi thất bại. Thế nên người Phật tử chân chánh phải có 

nhận định đúng với đạo lý, lúc nào cũng biết không có việc gì ngẫu nhiên đến, mà do phước 

nghiệp đời trước, cho nên cố gắng làm lành để vun bồi thêm phước đức.” (Trích từ: 

http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?KenhID=104&TieuDeID=0&ChuDeID=0&TinTucID=1

748) 

 

Vậy để tu tốt Mười Nghiệp Lành, trước tiên xin quí vị cố nhớ phần ngắn gọn sau đây: 

Tập tu cho được Mười Nghiệp Lành:                                                                                                

Không TÀ DÂM, TRỘM CẮP, SÁT SANH,                                                                                           

Không THÊU DỆT, ĐÂM THỌC, LỪA DỐI,                                                                                              

Không ÁC KHẨU và THAM, SI, SÂN.                                                                                                           

Một khi tu tốt Mười Nghiệp Lành,                                                                                                                 

Chết về cõi Trời, không vãng sanh.                                                                                                                     

Muốn vãng sanh tu thêm TỊNH ĐỘ.                                                                                                              

Ngày đêm niệm Phật, mong nguyện thành. 

 
Tiếp theo là bài văn vần:                                                                                      

  

http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/luat/3275-thap-thien.html
http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?KenhID=104&TieuDeID=0&ChuDeID=0&TinTucID=1748
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Tập Tu Mười Nghiệp Lành                                                                                 

Tập Từ Bi không sát sinh,                                                                         

Sẽ được trường thọ, thân mình khỏe ra.                                                                                  

Không trộm cắp, tiếng tốt đồn xa:                                                                                

Danh thơm còn mãi, rồi ra sang giàu. 

Không đâm thọc, ly gián tách nhau, 

Nhiều người ủng hộ, khắc sâu đừng làm. 

Không quan hệ bất chính: tà dâm, 

Xinh đẹp, hạnh phúc lần lần hiện ngay. 

    

Không dối gạt, chân thật tốt thay! 

Tiếng tăm, uy thế hằng ngày có luôn. 

Không thêu dệt, không xảo ngôn, 

Người người kính mến, tiếng đồn lan xa. 

    

Không thô ác, cay nghiệt, chửi la! 

Hòa nhã, từ ái mới là cao sang. 

Rộng rãi, thí xả để diệt THAM, 

Vô lượng phước báo âm thầm tạo nhanh. 

    

Từ hòa, nhẫn nại: thực hành,                                                                                    

SÂN hận bớt, vô lượng duyên lành tới mau. 

Sáng suốt, tỉnh giác: hàng đầu, 

SI mê dần mất, trí tuệ mau hiện liền. 

    

MƯỜI ĐIỀU THIỆN nhớ thường xuyên, 

Phải thực tập tốt, phước điền thêm tăng. 

Khi chết, biết về đâu chăng? 

Về trời hưởng Phước, vô vàn niềm vui. 

    

Không lo tu, khi Phước hết rồi, 

Lại bị đọa lạc, sống đời đắng cay. 

Hiện tại, THẬP ÁC tránh ngay, 

Cố gắng tu tập, có ngày bớt thôi.                      

Khó nhất khẩu nghiệp, ôi thôi!                     

Thấy ai không thích, lắm lời thốt ra.                                                                                            

Nào Ác khẩu, Đâm thọc, điêu ngoa:                                                                                              

Dối gạt, Thêu dệt chẳng bỏ qua điều nào!                                                                   

Người làm Thập Ác, chết về đâu?                                                                                                     

Đọa ba đường dữ, khổ đau vô vàn.                                                                                                 

Số năm ở đó đến trăm ngàn.                                                                                                           

Khi làm người lại, gặp oan trái nhiều:                                                                                           



Người tàn tật, kẻ đói nghèo,…                                                                                                      

Nói chung, luôn chịu nếm mùi trầm luân…                                                                                  

Ai ơi, nhớ niệm Phật chuyên cần.                                                                                                  

Tin cõi Cực Lạc muôn phần tốt thôi: 

Không đường ác, không luân hồi, 

Thường tha thiết nguyện đến hồi lâm chung, 

Phật đón về cõi Tây Phương. 

Vậy là nguyện ước cuối cùng thỏa mong./. 

 

(trầm luân: chìm đắm trong biển khổ)  
 

Xin mời quí vị đọc đầy đủ bài “MƯỜI NGHIỆP LÀNH” dưới đây, trích từ nguồn: 

http://www.vangsanhcuclac.vn/muoi-nghiep-lanh.  

 

MƯỜI NGHIỆP LÀNH 

01 - Không sát sanh: Từ bi không sát hại. Sẽ được khỏe mạnh trường thọ.                                          

02 - Không trộm cắp: Ngay thẳng không lấy của người. Sẽ được giàu sang, an ổn.                                     

03 - Không tà dâm: Trong sạch không quan hệ bất chính. Sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.                     

04 - Không nói dối: Chân thật không dối gạt. Sẽ được uy thế, tiếng tăm.                                   

05 - Không thêu dệt: Trung thực không xảo ngôn. Sẽ được mọi người kính mến.                     

06 - Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián. Sẽ được nhiều người ủng hộ.                

07 - Không nói thô ác: Hòa nhã không cay nghiệt, thô tục. Sẽ được cao sang.                           

08 - Không xan tham: Rộng rãi thí xả. Sẽ được vô lượng phước báo.                                        

09 - Không sân hận: Từ hòa nhẫn nại. Sẽ được vô lượng duyên lành.                                   

10)- Không si mê: Sáng suốt tỉnh giác. Sẽ được vô lượng trí tuệ. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

   ************ 

Còn MƯỜI NGHIỆP ÁC là làm ngược lại MƯỜI NGHIỆP LÀNH gồm có:                                                               

(1): Sát sanh// (2): Trộm cắp// (3): Tà dâm// (4): Nói dối gạt// (5): Nói Thêu dệt=ỷ ngữ//                      

(6): Nói Đâm thọc=lưỡng thiệt// (7): Nói lời thô ác// (8): Xan tham// (9): Sân hận (10): Si mê 

Phần Đề nghị đọc thêm để cố gắng Thực Tập: 

(1): SÁT SANH, TÀ DÂM, TRỘM CẮP: ba điều này thuộc về THÂN. Có người không bao giờ 

làm những điều này vì họ cho đó là điều ác, nhưng có người lại rất khó tránh. Giải thích theo đạo 

Phật là do nghiệp lực dẫn dắt họ. Có nghĩa những người thường làm 3 điều ÁC này là vì họ đã có 

thói quen làm những điều xấu ấy trong nhiều kiếp ở quá khứ. Nay được làm người lại, thói quen 

kia theo họ như hình với bóng. Hạng người này, lỡ khi phạm phải những điều ÁC, nếu biết ăn 

năn, hối hận, xấu hổ,… thì có thể sửa bỏ bằng cách nhớ: 

Sửa bỏ lầm lỗi làm sao?                                                                                                                                                 

Phải biết hổ thẹn khi nào làm sai.                                                                                                                                           

http://www.vangsanhcuclac.vn/muoi-nghiep-lanh


Tâm khắc khoải lo nghĩ hoài.                                                                                                                        

Điều xấu ấy khó tái lai, gắng làm. 

(1a): Xin mời quí vị đọc thêm giới SÁT SANH trích từ:  https://phatgiao.org.vn/sat-sinh-va-

hau-qua-duoi-goc-nhin-cua-phat-giao-d36502.html 

Hiểu được sát sinh và những hậu quả, là người con Phật, chúng ta phải nêu cao tinh thần 

không sát sinh và cố gắng hướng đến việc ăn chay để tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường 

sống và nhất là tốt cho tinh thần, giúp việc tu hành thêm tinh tấn và sớm đạt được thành 

tựu nhất định. 

Sát sinh dưới góc nhìn của Phật giáo 

………………………………………………………………………………… 

Sát sinh không phải là một hành động bình thường của một con người lương thiện. Với đạo Phật 

luôn xem trọng sinh mạng của chúng sinh là bình đẳng kể cả người hay vật thì góc độ của sát 

sanh thật tàn nhẫn. Mỗi chúng ta, những loài hữu tình có cảm xúc và cảm giác đều ham sống sợ 

chết, sợ đau sợ khổ thì với những loại vật cũng vậy, chúng cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và 

sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng nhu cầu ăn uống, ham ăn ngon, ăn lạ đã che lắp 

trí tuệ, khiến chúng ta trở nên tàn nhẫn 

(1b): Xin mời quí vị đọc thêm giới TÀ DÂM trích từ: https://phatgiao.org.vn/toi-ta-dam-la-gi-

va-qua-bao-ra-sao-d34674.html 

Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy rằng: 

“Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích 

hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan 

hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ 

tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ 

khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, 

ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn.” 

Kinh Lăng Nghiêm dạy: 

……………………………………………………………………………………………………… 

(tâm dâm dục không đoạn trừ, không dễ gì ra khỏi trần lao. Dù có đa trí thiền định ngay hiện 

tại, dâm dục không đoạn tuyệt, chắc chắn lạc vào ma đạo).  

Theo kinh dạy trên, chúng ta thấy đối với người tu học Phật pháp, vấn đề dâm dục rất trọng đại. 

Những ai không muốn lặn ngụp trong bể dục, nổi chìm trong sông ái, cần phải làm thế nào đoạn 

trừ dâm dục cho kỳ được. Đây là công phu đứng đầu……………………………………………. 

Hay: Trong khi ái dục cận kề, Bao nhiêu tội ác chẳng nề tạo gây. Đến khi quả báo đã đầy, Làm 

sao thoát khỏi trùng vây khổ sầu.  
 


