
15. KINH Tư LƯỢNG 
(Ạnumãna Suttdỷ

181. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Tôn giả Mahãmoggallãna sống giữa những người thuộc dòng họ 

Bhaggã, tại núi Sumsumãragira,1 2 rừng BhesakaỊã, Lộc Uyển. Ở đây, Tôn giả 
Mahãmoggallãna (Đại Mục-kiền-liên) gọi các Tỷ-kheo:

1 MA. II. 67 viết kinh này được các vị xưa xem là Giới bổn Tỷ-kheo và cần phải tư niệm ba lần trong ngày. 
Anumãna có thể hiểu là suy lý, suy luận, suy diễn hay lý sự. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kỉnh 
là Tỷ-kheo thỉnh kỉnh 比丘請經(T.01. 0026.89. 0571b29). Tham chiêu: Thọ tuê kỉnh 受歲經(r.01. 0050. 
0842Ồ03).
2 Đây không phải giri (đồi núi), mà là gỉra (tiếng phát ra). MA. II. 65 cho rằng Surnsumãragỉra là tên một 
thành phố. Khi thanh phố mới hình thàìíh, co con cá sấu ơ gần bên cất tiếng kêu, nên được đặt tên như vậy.

-Chư Hiền Tỷ-kheo!
一 Thưa Hiền giả.
Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahãmoggallãna. Tôn giả 

Mahãmoggallãna nói như sau:
一 Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: "Mong rằng chư Tôn giả nói với 

tôi, mong rằng tôi được chư Tôn giả n6i!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó 
nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn, 
không cung kính đón nhận khi được giảng dạy thì các vị đồng Phạm hạnh nghĩ 
rằng Tỷ-kheo ấy không đáng nói đến? nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy không đáng được 
giáo huấn, nghĩ rằng kh6ng nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư Hiền, thế nào 
là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Chư Hien? ở đây, vị Tỷ-kheo 
có ác dục, bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục chi phối, 
như vậy là một tánh khiển trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo khen 
mình, chê người; chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình, chê người, như vậy là một 
tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ9 bị phẫn 
nộ chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ9 bị phẫn nộ chi phối, như vậy là một 
tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ? vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn 
nộ làm nhân trở thành người có hiềm hận, như vậy là một tánh khiến trở thành 
khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
cố chấp; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ? vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp, 
như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa? chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn 
nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra 



116 ❖ KINH TRUNG Bộ

những lời liên hệ đến phẫn nộ, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. 
Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội,3 trở lại chống đối vị đã buộc tội mình; 
chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội5 trở lại chống đối vị đã buộc tội mình, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội5 
trở lại chỉ trích vị đã buộc tội mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội? trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại 
nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, trở lại chất vấn4 vị đã buộc tội mình; chư 
Hiền, Tỵ-kheo bị buộc tội, trở lại chất vấn vị đã buộc tội minh, như vậy là một 
tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, tránh né 
vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đe, để lộ phẫn nộ, sân hận và 
bất mãn của mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội? tránh né vấn đề với một vấn 
đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề9 để lộ phẫn nộ? sân hận và bất mãn của mình, 
như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa5 chư Hiền, Tỷ-kheo bị 
buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động5 của mình cho vị buộc tội; chư 
Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vị buộc tội, như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, 
Tỷ-kheo hư ngụy và não hại;6 chư Hiền, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo tật đố và xan 
tham; chư Hiền, Tỷ-kheo tật đố và xan tham, như vậy là một tánh khiến trở 
thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo khi cuống và lường gạt; chư Hiền, 
Tỷ-kheo khi cuống và lường gạt, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá mạn; chư Hiền, Tỷ-kheo 
ngoan mê và quá mạn? như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, 
chư Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thế tục5 cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả;7 chư 
Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, như vậy 
là một tánh trở thành khó nói. Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến 
trở thành khó nói.

3 Cudito: Bị khiển trách vì phạm giới tội. Xem 4 IV. 193; Vỉn. I. 173; II. 248íf.
4 Paccãropeti'. Người ấy nói chính quý vị vi phạm lỗi này, quý vị phải tỏ lộ trước.
5 Apadãna. MA. II. 66 viết thuật ngữ attano cariyãỵa.
6 M.I. 42-43; II. 245; D. III. 45, 246-47.
7 M. I. 43.

182. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: í6Monệ rằng chư Tôn giả 
nói với tôi? mong răng tôi được chư Tôn giả nói!,, Và nêu vị ây là một người dễ 
nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung 
kính đón nhận khi được nghe ^iảng dạy, thì các vị đồng Phạm hạnh nghĩ rằng, 
Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ rằng Tỷ-kheo ấỵ đáng được giáo huấn, 
nghĩ rằng nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư Hiền, thế nào là những đức tánh 
khiến người ấy trở thành dễ nói? Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo không có ác dục? 
không bị ác dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có ác dục, không bị ác dục 
chi phối5 như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, 
Tỷ-kheo không khen mình, chê người; chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình, 



15. KINH Tư LƯỢNG « 117

chê người, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, 
Tỷ-kheo không phẫn nộ9 không bị phẫn nộ chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không 
phẫn nộ5 không bị phẫn nộ chi phôi, như vậy là một đức tánh khiến trở thành 
dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ5 không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận; chư Hiền? Tỷ-kheo không phẫn nộ5 không vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người hiềm hận, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ 
nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ5 không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cố chấp; chư Hiền? Tỷ-kheo không phẫn nộ5 không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành cô chấp, như vậy là một đức tánh khiên trở thành dễ nói. Lại nữa, chư 
Hiền? Tỷ-kheo không phẫn nộ? không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ; chư 
Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ? không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ? như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc 
tội? không trở lại chốĩìẸ đối vị đã buộc tội mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, 
không trở lại chống đối vị đã buộc tội mình, như vậy là một đức tánh khiến trở 
thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở lại chỉ trích vị 
đã khiển trách mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở lại chỉ trích vị 
đã khiển trách mình, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa5 
chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội? không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình; chư 
Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội5 không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình, như vậy 
là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội5 
không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề5 để lộ phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn của mình; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không tránh 
né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận và 
bất mãn của minh, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư 
Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tội; chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội? giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vị buộc tội5 như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, 
Tỷ-kheo không hư ngụy và não hại; chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền5 Tỷ-kheo 
không tật đố và xan tham; chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đố và xan tham, như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không 
khi cuống và lường gạt; chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cu6ng và lường gạt, như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hien, Tỷ-kheo không 
ngoan mê và quá mạn; chư Hiền, Tỷ-kheo không ngoan mê và quá mạn, như 
vậỵ là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không 
chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến5 tánh dễ hành xả; chư Hiền, Tỷ-kheo 
không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả5 như vậy là 
một đức tánh trở thành dễ nói. Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh 
khiến trở thành dễ nói.

183. Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng  tự ngã với tự ngã như sau: 8

8 Ạttãna vã attãna anuminitabbam: Chữ cuối giải thích vì sao kinh này tên là anumãna, có nghĩa là suy diễn đưa 
đến quyết định. MA. II. 67 viết anumetabbo, tuỉetabbo, ẩretabbo, nghía là cần phải đo, phải can, phải quyết định.
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"'Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa người ấy, không thích 
người ấy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác sẽ không ưa 
ta, không thích ta." Chư Hiền, Tỷ~kheo khi biết vậỵ cần phải phát tâm như sau: 
"Ta sẽ không có ác dục? sẽ không bị ác dục chi ph6i."

"Ngu&i này khen mình, chê người, nên ta không ưa người ấy, không thích 
người ây. Và nếu ta khen mình, chê người, các người khác sẽ không ưa ta, sẽ 
không thích ta." Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: 
；Ta sẽ không khen mình, chê ngưòỉ."

"Người này có phân nộ5 bị phân nộ chi phôi, nên ta không ưa người ây... "Ta 
sẽ không phẫn nộ? không bị phẫn nộ chi ph6i.”

"Người này phẫn nộ9 vì bị phẫn nộ làm nhân, trở thành người hiềm hận nên 
ta không ưa người ấy... "Ta sẽ không phẫn nộ9 không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận.,,

"Người này phân nộ? vì phân nộ làm nhân, trở thành cô châp nên ta khônẹ ưa 
người ay... “Ta sẽ không phẫn nộ? không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chap?9

"Ngu&i này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ nên ta không ưa 
người ay... "Ta sẽ không phẫn nộ? không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ.99

uNgười này bị buộc tội5 trở lại chống đối vị đã buộc tội mình, nên ta không 
ưa người ấy... "Ta có bị buộc tội9 sẽ không trở lại chống đối vị buộc tội minh."

"Người này bị buộc tội5 trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình, nên ta không 
ưa người ấy... "Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chất vấn vị đã buộc tội mình.,,

Người này bị buộc tội, tránh né vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài 
vấn dề, để lộ phẫn nộ? sân hận9 bất mãn của mình, nên ta không ưa người ay... 
“Ta bị buộc tội sẽ không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ra 
ngoài vấn đề5 và không để lộ phẫn nộ, sân hận bất mãn của mình.,,

"Người nàỵ bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vị buộc tội biết nên ta không ưa người ấy…“Ta bị buộc tội, sẽ giải thích thỏa 
mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết.”

"Người này hư ngụy và não hại nên ta không ưa người ấy... "Ta sẽ không 
hư ngụy và não hại.”

"Người này tật đố và xan tham nên ta không ưa người ấy... "Ta sẽ không tật 
đố và xan tham.,,

"Người này khi cuống và lường gạt nên ta không ưa người ấy... "Ta sẽ 
không khi cuống và lường gạt.”

"Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không ưa người ây... “Ta sẽ không 
ngoan mê và quá mạn."

"Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả nên ta 
không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố chấp 
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tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ không ưa ta, không thích ta." Chư 
Hiền, Tỷ-kheo khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không chấp trước 
thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành X务

184. Chư Hiền5 ở dây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã với tự ngã như 
sau: "Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chi phối khong?59 Chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta có ác dục và bị ác dục chi ph6i”，thì chư 
Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác5 bất thiện pháp ấy. Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta không có ác dục, không bị ác dục 
chi ph6i", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm 
rti học các thiện pháp.

Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phải quán sát tự ngã với tự ngã như sau: "Không 
biết ta có khen mình, chê người hay kh6ng?''... "Ta không khen minh, chê 
ngiròi"…các thiện pháp.

Lại nữa... "Không biết ta có phẫn nộ? bị phẫn nộ chi phối kh6ng?”..・ "Ta 
không có phẫn nộ? không bị phẫn nộ chi phối59... các thiện pháp.

Lại nữa... aíKhông biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành có 
hiềm hận kh6qg?”..・ "Ta không có phẫn nộ5 không vì phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người hiềm hận,\.. các thiện pháp.

Lại nữa... uKhông biết ta có phẫn nộ9 vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người 
cố chấp Jdi6gg?”... “Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành 
người cố chấp"..・ các thiện pháp.

Lại nữa... "Không biết ta có phẫn nộ9 thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 
nộ khong?59... “Ta không có phẫn nộ? không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 
nộ,5... các thiện pháp.

Lại nữa... uTa bị buộc tội, không biết ta có trở lại chống đối vị đã buộc tội 
ta kh6ng?”... "Ta bị buộc tội? ta không trở lại chống đối vị đã buộc tội ta"..・ các 
thiện pháp.

Lại nữa... “Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất vấn vị đã buộc tội 
ta không?,\.. "Ta bị buộc tội? ta không trở lại chất vấn vị đã buộc tội ta"..・ các 
thiện pháp.

Lại nữa... "Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vấn đề với một vấn đề 
khác, trả lời ra ngoài vấn dề, để lộ phẫn nộ? sân hận? bất mãn của ta kh6ng?"..・ 
"Ta bị buộc tội5 ta không tránh né vấn đề với một vấn đề khác5 không trả lời 
ngoài vấn đề, và ta không để lộ sự phẫn nộ9 sân hận và bất mãn của ta”..・ các 
thiện pháp.

Lại nữa... í6Ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động 
của ta cho vị buộc tội biết không?9,.;. "Ta bị buộc tội? ta có giải thích thỏa mãn 
hành động của ta cho vị buộc tội biết”…các thiện pháp.

Lại nữa... "Không biết ta có hư ngụy và não hại không?,\.. “Ta không có hư 
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ngụy và não hại”..・ các thiện pháp. Lại nữa... "Không biết ta có tật đố và xan 
tham không?,\.. 66Tẩ không có tật đố và xan tham”…các thiện pháp.

Lại nữa... uKhông biết ta có khi cuống và lường gạt kh6ng?"…64Ta không 
có khi cuống và lường gạt"…các thiện pháp. Lại nữa... "Không biết ta có 
ngoan mê và quá mạn không?v... “Ta không có ngoan mê và quá các 
thiện pháp.

Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã như sau: "Không 
biết ta có chấp trước thế tục5 cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?^ Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta có chấp trước thế tục, cố chấp 
tư kiến, tánh khó hành xả", ứiì chư Hiền, Tỵ-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn 
trừ những ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: 
"Ta không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả", thì chư 
Hiền? Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ5 ngày đêm tu học thiện pháp.

Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy rõ rằng tất cả các ác, bất 
thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần 
phải tinh tấn đoạn trừ các ác5 bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong 
khi quán sát thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong 
nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm 
tu học thiện pháp. Chư Hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi, 
trong tuổi thanh xuân? tánh ưa trang điểm, tự quán sát mặt mày của mình trong 
một tấm kính sạch sẽ và trong suôt, hay trong một bát nước trong sáng. Nấu 
người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình thì người ấy tinh tấn đoạn trừ 
bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấỵ không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt 
mình thì người ây sẽ hoan hỷ nghĩ răng: "That sự ta được điều tốt đẹp, thật sự 
ta được thanh tjnh." Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rõ rằng tất cả các ác5 bất thiện pháp chưa đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền? 
Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, bất thiện pháp đã đoạn trừ ở 
nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ5 ngày đêm 
tu học thiện pháp.

Tôn giả Mahãmoggallãna thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời dạy của Tôn giả Mahãmoggallãna.


