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XVI. PHẨM PHẢN Nộ LƯỢC THUYẾT
(KODHAPEYYẴLA)49 (Ả. L 95)

49 Bản tiếng Anh của PTS: Chapter XVI. 1-17. Conditions, etc., nghĩa là Các điều kiện, v.v...

181. Có hai pháp5 này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận... 
giả dối và não hại... tật đố và bỏn xẻn... man trá và phản trắc... không tàm và 
không quý. Những pháp này5 này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

182. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Không Ị)hẫn nộ và 
không hiềm hận... không giả dối và không não hại... không tật đố và không 
bỏn xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và quý. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

183. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, phải sống trong đau khổ. Thế 
nào là hai? Phân nộ và hiêm hận... giả dôi và não hại... tật đô và bỏn xẻn... 
man trá và phản trắc... không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này 
các Tỷ-kheo? phải sống trong đau khổ.

184. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo5 được sông trong an lạc. Thê nào 
là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận... không giả dối và khorijg não hại... 
không tật đố và không bỏn xẻn... không man trá và không phản trăc... tàm và 
quý. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, được sống trong an lạc.

185. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo5 đưa đến đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo 
Hữu học. Thế nào là hai? Ph^ì nộ và hiềm hận... giả dối và não hại... tật đố và 
bỏn xẻn... man trá và phản trắc... không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp 
này, này các Tỷ-kheo9 đưa đến đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo Hữu học.

186. Có hai pháp, này các Tỷ-kheo? không đưa đến sự đọa lạc cho các vị 
Tỷ-kheo Hữu học. Thế nào là hai? Khônệ phẫn nộ và không hiềm hận... không 
giả dối và không não hại... không tật đô và không bỏn xẻn... không man trá 
và không phản trắc... tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo5 
không đưa đến đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo Hữu học.

187. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị quăng 
vào địa ngục. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận... (như số 181)... không tàm 
và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
bị quăng vào địa ngục.

188. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giới. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiem hận... (như số 
182)... tàm và quý.
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Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh 
lên thiên giơi.

189. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây5 có người sau khi thân 
hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là hai? 
Phẫn nộ và hiềm hận... (như số 181)... không tàm và không quý. Thành tựu hai 
pháp này, này các Tỷ-kheo5 ở đây9 có người sau khi thân hoại mệnh chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

190. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo5 ở đây5 có người sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới? cõi đời này. Thế nào là 
hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận... (như số 182)... tàm và quý. Thành 
tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo5 ở đây, có người sau khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

xvn. PHẨM BẤT THIỆN LƯỢC THUYẾT
(AKUSALAPEYYALA)5() (A. I. 97)

191-200. Thành tựu hai pháp bất thiện này... hai pháp thiện này... hai pháp 
có tội này... hai pháp không có tội này... hai pháp tăng khổ này... hai pháp tăng 
lạc này... hai pháp với quả dị thục là khổ này... hai pháp với quả dị thục là lạc 
này... hai pháp não hại này... hai pháp không não hại này. Thế nào là hai? Không 
phẫn nộ và không hiềm hận... không giả dối và không não hại... không tật đố 
và không bỏn xẻn... không man trá và không phản trắc... tàm và quý. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp không não hại. *

50 Trong bản tiếng Anh của PTS, phần này thuộc Chapter XVI. 1-17. Conditions, etc., nghĩa là Các 
pháp, v.v...
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