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3 THÂN NGHIỆP

(Kāyakamma)

hành động bằng thân, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

thân hành động.

1. Sát sanh

(Pāṇātipāta)

2. Trộm cắp 

(Adinnādāna)

3. Tà hạnh dục lạc 

(Kāmesu micchācārā)

4 KHẨU NGHIỆP

(Vacīkamma)

hành động bằng lời nói, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

miệng phát ngôn.

4. Nói dối 

(Musāvāda)

5. Nói ly gián 

(Pisuṇāvācā)

6. Nói độc ác 

(Pharusavācā)

7. Nói chuyện phiếm 
(Samphappalāpa)

3 Ý NGHIỆP

(Manokamma)

hành động bằng ý, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

tâm suy nghĩ.

8. Tham lam

(Abhijjhā)

9. Sân hận 

(Byāpāda)

10. Tà kiến 

(Micchādiṭṭhi).

Tâm Tham 
(Lobhamūla  

Citta)

Tâm Sân 
(Dosamūla  

Citta)

MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP

Nguyên nhân giới bị chấm dứt
1-Vì tham muốn lợi lộc (của cải).
2-Vì bảo vệ bộ hạ (danh vọng).
3-Vì bảo vệ thân quyến.
4-Vì bảo vệ các bộ phận trong thân.
5-Vì bảo vệ sinh mạng.

Giới bị chấm dứt khi bị đứt, bị 
thủng, bị đốm, bị đứt tan. 
Ví dụ về ngũ giới (1,2,3,4,5)

1-Giới bị đứt:   1 - 2 - 3 - 4 - 5
2-Giới bị thủng:   1 - 2 - 3 - 4 - 5

3-Giới bị đốm:   1 - 2 - 3 - 4 - 5
4-Giới bị đứt tan:    1 - 2 - 3 - 4 - 5

1-Tác ý tránh xa thân ác, khẩu ác, ý ác  gọi là giới.
2-Tâm sở tiết chế (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng) gọi là giới.
3-Thu thúc không để tâm ác phát sinh gọi là giới: 1-
Qua 227 giới tỳ kheo (Pātimokkha) bằng đức tin; 2-
Qua 6 căn môn bằng chánh niệm,; 3-Dùng trí tuệ chặn 
phiền não (quán tưởng 4 vật dụng ngày đêm), 4-Kham 
nhẫn với thiện tâm khi thời tiết nông lạnh, đói khát, đối 
tượng trái ý, nghịch lòng, vv… để tâm sân không phát 
sinh; 5-Chánh tinh tấn ngăn trừ các ác pháp làm sinh 
khởi thiện pháp.
4-Thu thúc, giữ gìn, bảo vệ điều giới không để bị phạm 
gọi là giới.

1-Trạng thái của giới (lakkhaṇa): 1-Giữ gìn thân, khẩu
hành thiện đàng hoàng; 2-Làm nền tảng cho mọi thiện 
pháp,
2-Phận sự của giới (rasa): 1-Diệt trừ sự phạm giới; 2-
Làm cho đầy đủ các đức. 
3-Quả hiện hữu của giới (paccupaṭṭhāna): Là thân hành 
thiện, khẩu nói thiện, ý nghĩ thiện; thân, khẩu, ý trong 
sạch thanh tịnh.
4-Nhân gần của giới (padaṭṭhāna): 1-Hiri: Biết hổ thẹn 
tội lỗi; 2-Ottappa: Biết ghê sợ tội lỗi 

4 TÍNH CHẤT CỦA GIỚI

GIỚI LÀ GÌ?

➢ Tâm Si luôn có trong tất cả các tâm bất thiện, nhưng trong các suy nghĩ, lời nói và hành động bất 
thiện ở trên là do các tâm Tham và Sân làm nguyên nhân chi phối trực tiếp. 

➢ Đây là các loại phiền não thô nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp diệt trừ bằng trì Giới. Phiền não nơi 
ý nghiệp diệt tạm thời bằng thiền Định vắng lặng (Samatha) và diệt tận gốc bằng thiền Tuệ 
(Vipassana) hay Tứ Niệm Xứ (Satipatthana).

Nguồn tham khảo:

❖ Pháp Hành Giới (Tỳ Khưu Hộ Pháp).

❖ Vi Diệu Pháp Giảng Giải (Tỳ khưu Giác Chánh).

1.Tại sao sát sanh chỉ bằng tâm sân?
2.Tại sao tà dâm chỉ bằng tâm tham?
3.Tại sao trộm cắp có thể bằng tâm 
tham hoặc tâm sân?
4.Tại sao nói dối, nói ly gían, nói 
chuyện phiếm có thể bằng tâm tham 
hoặc tâm sân?



Nguồn tham khảo:

❖ Pháp Hành Giới               
(Tỳ Khưu Hộ Pháp).

❖ Vi Diệu Pháp Giảng Giải 
(Tỳ khưu Giác Chánh).

Ngũ giới gọi là thường giới (niccasīla)
chung cho tất cả mọi người, không
phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, tôn
giáo,… Tất cả mọi người đều phải nên
nghiêm chỉnh giữ gìn ngũ giới cho
được trong sạch và đầy đủ trọn vẹn,
bất luận có thọ trì ngũ giới hoặc không
thọ trì ngũ giới; bởi vì, ngũ giới là
thường giới của con người.

1. Điều giới thứ 1: 
Tránh xa sự sát sanh

2. Điều giới thứ 2: 
Tránh xa sự trộm cắp

3. Điều giới thứ 3: 
Tránh xa sự tà dâm

4. Điều giới thứ 4: 
Tránh xa sự nói dối

5. Điều giới thứ 5: 
Tránh xa uống rượu 
và các chất say

❖ Điều giới thứ 5: Tránh 
xa sự nói lời chia rẽ

❖ Điều giới thứ 6: Tránh 
xa sự nói lời thô tục

❖ Điều giới thứ 7: Tránh 
xa sự nói lời vô ích

❖ Điều giới thứ 8: Tránh 
xa cách sống tà mạng

❖ Điều giới thứ 3: Tránh 
xa sự hành dâm

❖ Điều giới thứ 6: Tránh 
xa sự dùng vật thực phi 
thời

❖ Điều giới thứ 7: Tránh 
xa sự nhảy múa, ca 
hát,...

❖ Điều giới thứ 8: Tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao và xinh đẹp

1-Chúng sinh có sinh mạng. 
2-Biết rõ chúng sinh có sinh mạng.
3-Tâm nghĩ sát hại chúng sinh.
4-Cố gắng sát hại chúng sinh.
5- Chúng sinh ấy chết do sự cố gắng ấy.

1-Của cải có chủ giữ gìn.
2-Biết rõ của cải có chủ giữ gìn.
3-Tâm nghĩ trộm cắp.
4-Cố gắng trộm cắp.
5-Lấy được của cải ấy do sự cố gắng.

1-Đối tượng nữ không được quan hệ 
tình dục.
2-Tâm tham muốn quan hệ tình dục.
3-Sự cố gắng hành dâm. 
4-Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc 
giữa hai bộ phận sinh dục nam-nữ với 
nhau.

1-Điều không thật, vật không có.
2-Tâm nghĩ lừa dối.
3-Cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc 
bằng thân cử động theo tâm nghĩ lừa 
dối của minh.
4-Người nghe tin theo sự lừa dối ấy.

1-Rượu hoặc các chất say.
2-Tâm muốn uống rượu hoặc các chất 
say.
3-Cố gắng uống rượu hoặc các chất 
say.
4-Uống rượu hoặc các chất say qua 
khỏi cổ.

1-Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau.
2-Tác ý ác nói làm cho hai người ấy chia rẽ nhau.
3-Cố gắng bằng khẩu để hai người ấy chia rẽ nhau.
4-Hai người nghe và tin lời người nói, rồi lánh xa nhau.
5-Hai người oán ghét lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau.

1-Chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp.
2-Tâm muốn nằm, ngồi nơi ấy.
3-Đã nằm, đã ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích.

1-Tác ý bất thiện nói lời vô ích.
2-Nói lời vô ích.

Micchājīvā: . Người nào sống bằng những thứ nhu cầu cần thiết cho 
cuộc sống được tạo ra bằng tà nghiệp, tà ngữ thì người ấy được gọi là 
sống tà mạng (micchājīvā). Thân hành ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm 
gọi là tà nghiệp. Khẩu nói ác là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, 
nói lời vô ích gọi là tà ngữ. 
5 nghề buôn bán như:
1-Satthavāṇijjā: Làm nghề buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh.
2-Sattavāṇijjā: Làm nghề buôn bán người để làm nô lệ, làm tôi tớ.
3-Maṃsavāṇijjā: Làm nghề giết gia cầm, gia súc để bán thịt.
4-Majjavāṇijjā: Làm nghề buôn bán các chất say như rượu, thuốc 
phiện, ma túy, thuốc lá,...
5-Visavāṇijjā: Làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết hại chúng 
sinh (người, các loài vật,...).
Sống bằng các nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua,... và những thứ của 
cải được tạo ra do những nghề bất lương, thì người ấy được gọi là 
sống bằng tà mạng.

1-Tâm muốn hành dâm.
2-Sự tiếp xúc giữa 2 bộ phận sinh dục của 2 bên.

1-Lúc phi thời là khoảng thời gian từ quá ngọ (quá 12 giờ 
trưa) qua đêm cho đến trước lúc bình minh ngày hôm sau.
2-Các thứ đồ ăn như cơm, các món ăn, các loại bánh, các thứ 
trái cây, các thứ bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc, v.v...
3-Nuốt qua khỏi cổ vật thực.

1-Nhảy múa ca hát, thổi kèn, đánh đàn...
2-Tâm thỏa thích.
3-Xem nhảy múa, nghe ca hát...
4-Trang điểm bằng những thứ như tràng hoa...
5-Tâm thích trang điểm.
6- Đã thỏa mãn hành động bằng thân và khẩu.

1-Tâm sân tức giận.
2-Có người bị chửi rủa, mắng nhiếc.
3-Đã nói lời chửi rủa, mắng nhiếc.

NĂM GIỚI

BÁT QUAN 

TRAI GIỚI
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Thay vào điều giới thứ 3

trong năm giới

(Pañcasīla Niccasīla)

(Ājīvaṭṭhamakasīla)

BÁT CHÁNH 
MẠNG GIỚI

Bát giới có giới thứ 8 sống chánh mạng không những là giới chung cho tất cả người tại 
gia và những bậc xuất gia, mà còn là giới của các hành giả thực hành pháp hành thiền 
định, nhất là thực hành pháp hành thiền tuệ. Cho nên giới ājivaṭṭhamakasīla này có 
một tầm quan trọng trong cuộc sống của mọi người, dù có thọ trì hay không thọ trì. 
Nếu người nào phạm đến điều giới nào, thì người ấy đã tạo ác nghiệp.

(Uposathasīla) Bát giới uposathasīla gồm có 8 điều giới từ điều giới tránh xa sự sát sinh cho đến điều 
giới tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. Bát giới uposathasīla này thuộc về 
kālapariyantasīla: Bát giới bị chấm dứt theo thời gian hạn định do phát nguyện thọ trì, 
đến khi qua thời gian ấy là chấm dứt, không còn hiệu lực nữa, rồi trở lại giới cơ bản cũ 
của mình đó là ngũ giới, bát giới ājīvaṭṭhamakasīla.

Mỗi điều giới có những chi pháp
riêng biệt, muốn biết phạm giới
hoặc không phạm giới cần phải
căn cứ vào những chi pháp của
mỗi điều giới ấy. Nếu hội đủ chi
pháp của điều giới ấy, thì gọi là
phạm điều giới ấy; nếu thiếu một
trong những chi pháp ấy, thì
không thể gọi là phạm điều giới ấy.


