
CÀNG TU TỐT MƯỜI NGHIỆP LÀNH, 

CÀNG TẠO NHIỀU PHƯỚC ĐỨC (phần cuối) 

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

5: KHÔNG NÓI ĐÂM THỌC: KHÔNG NÓI HAI LƯỠI =lưỡng thiệt:  

Tạo lời bịa đặt sinh sự, xúi dục thị phi, khiêu khích ly gián, ly gián cảm tình giữa người và người, khiến 

người kia – đây không hòa, gây chuốt oán; đó gọi là nói lưỡi hai chiều (đâm bị thóc, thọc bị gạo). 

Trích từ: http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/54tridanhniemphatI3.html) 

Sau đây là những LỜI VÀNG CỦA PHẬT DẠY VỀ THẬT NGỮ (Tạng Thư Phật Học) trích từ:  
https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/posts/718784091539130/ 

 

Kinh Pháp Cú 

Ưa miệng dữ, hai lưỡi, để moi móc lỗi của người. Người bất thiện như vậy, không việc ác nào mà họ 
không làm. 

Kinh Hoa Thủ 

Phật dạy: bỏ hai lưỡi, không có ác tâm phá hoại, khiến cho những người tranh đấu ly tán, được hòa hiệp 
lại. Và bỏ lời nói ác khẩu thô bạo cộc cằn biết nó là hại mình hại người nên xa lìa. 

Kinh Hoa Nghiêm 

Lắm lời nhiều lẽ thì người ta sợ tránh, lời hai lưỡi đâm thọc là thứ nhất. Người nào bỏ nói hai lưỡi, 
người ấy đời nầy hưởng được quả báo tốt, bè bạn, bà con, anh em, vợ con và tôi tớ thảy đều gần gũi 
thuận hòa, vững vàng chắc chắn không ai phá hoại được. 

 Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp Hai Lưỡi cho thật tốt để đạt được 

những Công đức sau đây: 

5. CÔNG-ĐỨC XA LÌA NGHIỆP HAI LƯỠI 

Lại nữa Long-vương! Nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là 

năm? 

 1.Được thân bất hoại, không ai hại được;                  

2.Được bà con bất hoại, không ai phá hại;                      

3.Được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp;                   

4.Được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố;                   

5.Được thiện-tri-thức bất hoại; không dối lừa nhau.   

 Năm công đức này nếu hồi hướng về đạo Vô-thượng Chánh-đẳng, Chánh-giác, sau thành Phật, được 

quyến thuộc chơn-chánh, các tà ma ngoại đạo không thể phá hoại.      

 ===================================================================

                      

6. KHÔNG ÁC KHẨU: 

a): Ác khẩu là nói những lời chê bai, bươi móc, chửi rủa, nói mát, châm biếm, khắc nghiệt, ,… Trích 

từ:http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=43&t=8590 

http://www.tuvienquangduc.com.au/tinhdo/54tridanhniemphatI3.html
https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/posts/718784091539130/
http://www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=43&t=8590


b): Ác khẩu tức là nói to tiếng, thô tục, quát mắng, chửi thề, nói lời tạo đau khổ, bực tức, hận thù cho 

người khác.Trích từ: https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-

ngu/  

Sau đây là những LỜI VÀNG CỦA PHẬT DẠY VỀ THẬT NGỮ (Tạng Thư Phật Học) trích từ:  
https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/posts/718784091539130/ 

Kinh Hoa Nghiêm 

Những người thế gian, khi còn sống, lưỡi tự nhiên sanh ra cái búa sắt nghĩa là cái miệng nói những lời 
độc ác, rồi quay lại hại thân mình. 

Kinh Khởi Thế Nhơn Bổn 

Chẳng đặng nói dối bằng chứng cho người, khiến họ phạm pháp; chẳng đặng truyền nói lời dữ, khiến họ 
cùng nhau cãi cọ tranh giành; chẳng đặng nói lời làm hại ý người; đừng chẳng nghe, nói nghe, chẳng 
thấy, nói thấy. 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp Ác Khẩu cho thật tốt để đạt được 

những Công đức sau đây: 

6. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP ÁC-KHẨU                                                                                       

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa ác-khẩu thời được thành tựu tám món tịnh-nghiệp. Những gì là tám? 

1.Lời nói không trái pháp độ;                       

2.Lời nói có lợi ích;                         

3.Lời nói quyết lý;                         

4.Lời nói đẹp đẽ;                         

5.Lời nói thừa lãnh được;                       

6.Lời nói được tin dùng;                        

7.Lời nói không thể chê;                        

8.Lời nói được ưa thích.  

 Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, sau thành Phật, đầy đủ phạm-âm-thanh tướng 

của Như-Lai. 

7.KHÔNG NÓI THÊU DỆT: (nói thêu dệt=ỷ ngữ) 

“Ỷ ngữ tức là nói những lời thêu dệt. Thêu dệt là vẽ vời ra cho sự việc thêm đẹp đẽ hơn gấp bội, hoặc 

xấu xa hơn gấp bội. Như nói thế nào làm cho mọi chuyện thê lương hơn, hay mỹ miều hơn, giật gân hơn 

hoặc hấp dẫn hơn mà không cần đúng với sự thật.” Trích từ:https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-

sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-ngu/ 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp THÊU DỆT cho thật tốt để đạt 

được những Công đức sau đây: 

7. CÔNG ĐỨC XA LÌA Ỷ-NGỮ (nói thêu dệt) 

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa ỷ-ngữ, thì thành tựu ba món quyết-định. Những gì là ba? 

1.Được người trí yêu mến;                                 

2.Dùng trí như-thật đáp các người hỏi;                          

3.Ở nhơn thiên oai đức tối-thắng, không hư vọng.   

https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-ngu/
https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-ngu/
https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/posts/718784091539130/
https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-ngu/
https://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/trai-tim-cua-but/bai-08-ai-ngu/


 Nếu hồi hướng Vô-thượng Chánh-đẳng, Chánh-giác, sau thành Phật, được Như-Lai thọ ký, chẳng có 

luống dối.    

=====================================================================     

Phần ghi thêm đề nghị Tu tập: 

LỪA DỐI (nói Vọng ngữ), ĐÂM THỌC (nói Hai lưỡi), ÁC KHẨU, THÊU DỆT (ỷ ngữ): bốn điều này 

thuộc về KHẨU nghiệp.  

Đây là phần mà một số người gây ra nhiều ÁC nghiệp nhất hằng ngày. Phần lớn là do họ không biết hậu 

quả của việc mình làm. Đặc biệt là những người càng khó tính, càng lắm lời; càng tạo nhiều ác khẩu. 

Để tránh bớt tạo nghiệp, những người này phải cố gắng kiềm chế sự hoạt động của MẮT và TAI. Có 

nghĩa mắt chỉ nhìn người hoặc cái gì cần. Và tai cũng thế, chỉ nghe những gì cần. Tất cả những thứ 

khác cố làm lơ, bỏ qua. Làm được vậy, chắc chắn sự khó tính, sự lắm lời sẽ không có cơ hội biểu lộ nhiều 

nữa. Tức thì nghiệp khẩu tạo ra sẽ ít đi.  

Kiềm chế hoạt động Mắt, Tai.           

Nghiệp khẩu thường phạm, ngày ngày giảm nhanh.              

Còn cứ để chúng hoành hành,                          

Nghiệp ác sẽ tạo, trở thành dày sâu.                 

Tự nhủ cố bỏ cho mau,                            

Để khỏi đọa cõi ác dài lâu, đang chờ. 

Phần đọc thêm dưới đây thật đáng ghi nhớ: 

“Ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói, đó là: vọng ngữ (nói láo), ỷ ngữ (nói thêu dệt), 

lưỡng thiệt (đâm thọc), ác khẩu (chửi rủa). Những người “ác khẩu” thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu “khẩu 

nghiệp”, tức là phải chịu cái hệ lụy, hậu quả do những lời ác ý, ác tâm của mình gây ra. Thông thường, một 

lời ác khẩu của một người trong đời sống thực có thể gây phiền toái, liên lụy, xúc phạm đến một hay vài 

ba người khác; nhưng mỗi cư dân mạng chỉ cần “like”, “share”, “comment” trên mạng xã hội thì một 

lời ác khẩu có thể nhân lên, biến thành hàng vạn, thậm chí hàng triệu lời ác khẩu thì lúc đó, hệ lụy 

kéo theo vô cùng lớn. Và như vậy, cái khẩu nghiệp của một người có thể cuốn vô số người khác bị 

khẩu nghiệp theo.” Trích từ: http://tuyengiao.vn/cung-suy-ngam/ac-ngu-khau-nghiep-127142  

Vậy xin nhớ:                                                                                                                     

Ác Khẩu chết khổ vô ngần.                                     

Đọa ba đường ác, muôn ngàn đắng cay.  

=========================================================================  

8. KHÔNG THAM DỤC:  

a): Tham dục là ưa thích say mê thụ hưởng năm món dục lạc ở thế gian như tài, sắc, danh, thực, 

thùy (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ). Ngũ dục tế hơn là sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Nghĩa là những hình tướng nhan sắc đẹp mà người mê đắm gọi là tham sắc. Những âm thanh êm ái 

du dương, người tham đắm gọi là tham thanh. Những hương thơm, người tham đắm gọi là tham 

hương. Những vị ngon, ngọt, béo ..., người tham đắm gọi là tham vị. Những xúc chạm êm ái, người 

tham đắm gọi là tham xúc. Vậy năm dục thô hay tế mà người mê đắm gọi là tham dục. (trích từ: 

http://tuyengiao.vn/cung-suy-ngam/ac-ngu-khau-nghiep-127142


PhatPhapVoBienSuMauNhiemCuaPhatPhap/photos/không-tham-dụctham-dục-là-ưa-thích-say-mê-thụ-hưởng-

năm-món-dục-lạc-ở-thế-gian-n/1871363502892993/) 

                                                                                                            

b): Đối với bệnh tham dục, chúng ta phải trực tiếp trị nó, chứ không được ỷ lại, vì không ai có thể trị 

được cho mình cả. Chúng ta luôn nhớ lời Phật dạy: Nếu tâm dục mà còn thì không thể vào đạo được. 

Còn tâm dục thì còn máy động, còn dấy khởi, lăng xăng ngược xuôi việc này việc khác, làm sao vào đạo 

được.Trích từ:http://www.thuongchieu.net/index.php/component/content/article/41-gng-hnh-ngi-

xa/832-tr-bnh-tham-dc 

 c): Xả là nền tảng của đắc, muốn có được thì trước hết phải cho đi, vì vấn đề lớn nhất của đời người 

không phải là nhận được mà là từ bỏ. Không xả hết gọi là tham, tham đứng đầu trong vạn ác. Hiểu 

rõ đạo lý này, con người sẽ không còn tham lam, giả dối., ích kỷ và biết cho đi nhiều hơn. (Trích từ 

sách:Tu Tâm: Sáng Suốt để Giữ Mình, Tĩnh Tâm để Nghĩ Xa.)  

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp THAM DỤC cho thật tốt để đạt 

được những Công đức sau đây: 

8. CÔNG ĐỨC XA LÌA THAM-DỤC                           

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa tham-dục thời được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm?

                              

1.Ba nghiệp tự tại, các căn cụ túc;                     

2.Của cải tự-tại, oán-tặc, không cướp lại;                 

3.Phước đức tự tại, toại lòng yêu muốn, vật dụng đầy đủ;              

4.Vương-vị tự tại, đồ vật quý lạ, đều được phụng hiến;                 

5.Những vật được, thù thắng xấp trăm lòng mong cầu; vì ngày xưa không bỏn sẻn ganh ghét.   

 Nếu hồi hướng Vô-thượng Bồ-Đề sau thành Phật, tam-giới đặc biệt tôn-trọng thảy đều kỉnh nhường. 

====================================================================         

9): KHÔNG SÂN HẬN: 

(a): Rõ ràng bệnh sân giận gốc từ chấp ngã mà ra, chấp ngã là do si mê. Như vậy, muốn hết sân  

giận phải phá trừ chấp ngã, làm cho cái ngã mòn đi, thấp xuống. Đó là then chốt của sự tu 

hành. Sở dĩ chúng ta chấp ngã là do chúng ta thấy thân tâm mình là thật, nên quí nó, thấy nó cao 

trọng hơn mọi người, lo vun bồi tô đắp cho nó to lớn thêm. Giờ đây quán chiếu thấy nó vô 

thường, duyên hợp tạm có không thật, thấy như thế niệm chấp ngã liền tan. Trích từ:  

https://tienvnguyen.net/a1104/lam-sao-bo-duoc-tham-san-si 
Làm Sao Bỏ Được Tham-Sân-Si 

HT. Thích Thanh Từ 
Nguồn: thuongchieu.net 

 

(b): Vậy không sân giận tu tới bao lâu mới hết? Tu đến khi nào người đời đối xử tệ bạc hay mắng 

chửi, lòng không buồn giận mà vẫn tươi cười như đang uống nước cam lồ, thì chừng đó mới xong. 

Muốn được như vậy, thì từ cái sân thô là miệng la, tay đánh, chân đá ... phải hạn chế từ từ, không cho 

tay chân hoạt động mỗi khi nổi nóng, rồi tới miệng không cho nói. Như vậy cấm từ tay, chân, miệng, 

rồi đến tâm không giận không buồn. Ai đối xử tệ bạc hay mắng chửi, vẫn vui cười, tu như thế mới tiến 

http://www.thuongchieu.net/index.php/component/content/article/41-gng-hnh-ngi-xa/832-tr-bnh-tham-dc
http://www.thuongchieu.net/index.php/component/content/article/41-gng-hnh-ngi-xa/832-tr-bnh-tham-dc
https://tienvnguyen.net/a1104/lam-sao-bo-duoc-tham-san-si


bộ. Không ai dứt một lần được mà phải dứt từ thô đến tế như đã nói. Trích từ: CON ĐƯỜNG MƯỜI 

NGHIỆP LÀNH. Ht Thích Thanh Từ 

 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp SÂN HẬN cho thật tốt để đạt 

được những Công đức sau đây: 

9. CÔNG ĐỨC XA LÌA SÂN NHUẾ (sân hận) 

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa sân-hận, thời được tám món tâm-pháp hỷ-duyệt. Những gì là tám? 

1. Không có lòng tổn não;   

2. Không còn sân hận;  

3. Không có lòng gây kiện;  

4. Lòng nhu-hòa, ngay thật; 

5. Được từ tâm của bậc thánh giả;  

6. Sẵn lòng làm lợi-ích an-lạc cho chúng sanh;   

7. Thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn-kính;  

8. Do sự hòa-nhẫn; mau sanh về cõi phạm-thiên.   

 Nếu hồi hướng đạo Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người trông không 

chán. 

======================================================================= 

10): KHÔNG TÀ KIẾN:  

 

a): Tà kiến là thấy lệch tin lầm. Sở dĩ thấy lệch tin lầm là do si mê, thiếu trí tuệ mà ra.  
Trích từ:https://www.tuvienquangduc.com.au/kinhdien-2/390thapthien.html 

b): Tà kiến khiến trí tuệ bị lu mờ. Khi trí tuệ bị lu mờ thì vô minh nảy sinh. Từ vô minh mà sinh vọng 

động. Vọng động bao gồm ghen ghét, đố kỵ, tỵ hiềm, kỳ thị, thù hận, xa hơn là loại trừ, giết hại. 

Người Phật tử, tu gì thì tu, pháp môn này hay pháp môn kia, theo thầy này hay thầy kia…muốn theo 

đúng lời Phật dạy phải tránh xa tà kiến. Trích từ: https://phatgiao.org.vn/coi-nguon-va-nguy-hai-cua-ta-

kien-d35940.html 

Xin mời quí vị cùng chúng tôi cố gắng thực tập phần Xa Lìa Nghiệp SÂN HẬN cho thật tốt để đạt 

được những Công đức sau đây: 

10. CÔNG ĐỨC XA LÌA NGHIỆP TÀ-KIẾN 

Lại nữa Long-Vương! Nếu xa lìa tà-kiến thời được thành-tựu mười pháp công đức. Những gì là mười? 

1.Được ý vui chơn-thiện, bầu bạn chơn-thiện;                 

2.Thâm tín nhơn-quả; thà bỏ thân-mạng trọn chẳng làm ác.                             

3.Chỉ quy-y Phật, không quy y các thiên-thần;                     

4.Trực tâm chánh-kiến, xa hẳn tất cả ngờ vực cát hung;             

5.Thường sanh nhân-thiên, không sa vào đường dữ;          

6.Vô-lượng phước huệ, lần lữa thêm nhiều;            

7.Xa hẳn đường tà, tu hành thánh-đạo;                  

https://www.tuvienquangduc.com.au/kinhdien-2/390thapthien.html
https://phatgiao.org.vn/coi-nguon-va-nguy-hai-cua-ta-kien-d35940.html
https://phatgiao.org.vn/coi-nguon-va-nguy-hai-cua-ta-kien-d35940.html


8.Chẳng sanh khởi thân-kiến, bỏ các ác nghiệp;           

9Kiến giải vô ngại;                  

10.Chẳng bị các tai-nạn.   

 Ấy là mười điều; nếu đem hồi-hướng về quả Vô-thượng Bồ-Đề, sau thành Phật, mau chóng ngộ được 

tất cả Phật-pháp, thành tựu thần-thông tự-tại. 

Phần đọc thêm để thực tập cốt tránh hoàn cảnh sau đây: Nhưng Ý không giết thì khó, vì nếu kẻ đó 

là người gây cho mình nhiều khổ đau, khi nghe họ chết thì mình cảm thấy vui. Ðó là ý giết người.  

Chúng tôi mong những bạn đạo hữu duyên cùng chúng tôi cố gắng thực hành tốt SÁU Nghiệp Lành vừa 

trình bày. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh 

tương lai đều trọn thành Phật đạo. 

Chúng tôi xin cám ơn quí vị đã đọc hết bài viết và cố gắng thực hành. 
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