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Bốn Pháp Paramattha (Chân Ðế)

Citta-Paramattha (Tâm Vương)
Cetasika-Paramattha (Tâm Sở Hữu )
Rūpa-Paramattha (Sắc)
Nibbāna-Paramattha (Níp-Bàn)
121 Tâm Phân Theo 9 Khía Cạnh (Naya)
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I. Vị Trí Của Sắc (Rūpa)

7 Visayarūpa (Hay Gocararūpa)
2 Bhāvarūpa (Sắc Giới Tính)
Hadayarūpa (Sắc Ý Vật)
Sắc Mạng Quyền (Jīvitarūpa)
Sắc Vật Thực (Āhārarūpa)
Sắc Hư Không (Ākāsarūpa Hoặc Paricchedarūpa: Sắc 
Giao Giới).
Viññattirūpa (Biểu Tri)
3 Vikārarūpa (Kỳ Dị Hay Đặc Biệt)
Lakkhanarūpa (Tứ Tướng)

Ī. Rūpa-Vibhāga

Sắc Pháp Phân Loại Theo Thể Tính

Īi- Rūpasamuṭṭhāna

Phân Sắc Nghiệp Cố Ðịnh (Ekanta) Và Bất Ðịnh 
(Anekanta)
Sắc Tâm Cố Ðịnh Và Bất Ðịnh
13 Sắc Quí Tiết
12 Sắc Vật Thực
Sắc Pháp Trong Cơ Thể Chúng Sanh
Phân Nhóm (Kalāpa) Sắc Pháp
9 Bọn Sắc Nghiệp Phân Bố Trên Thân
Sắc Tâm
Nhóm Sắc Tâm Phân Bố Trên Thân
Sắc Quí Tiết
Sắc Quí Tiết Trong Loài Sinh Vật
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Sắc Vật Thực
Lộ Trình Diễn Của Sắc Pháp (Rūpapavattikkamanaya)
Sắc Pháp Trong Cõi Dục
Sắc Pháp Trong Cõi Sắc Giới Hữu Tưởng
Sắc Pháp Ở Cõi Sắc Giới Vô Tưởng
Sanh Loại Hữu Tình (Yoni)
Sanh Loại Và Cõi
Sắc Nghiệp Của Mỗi Sinh Loại
Sắc Nghiệp Bình Nhật Mỗi Sinh Loại
Quá Trình Phôi Thai
Sự Xuất Hiện Của 3 Loại Sắc Còn Lại
Lộ Sắc Tổng Quát
Những Câu Hỏi Về Sắc Pháp
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Nibbānaparamattha

Giải Tự Và Minh Thích Tiếng Nibbāna
3 Loại Níp-Bàn
Câu Hỏi Về Nibbāna-Paramattha 3

[04]

Nāmavīthi Là Gì?

Vấn Đáp Về Các Tâm Lộ
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Như một viên đá trong một công trình hoằng dương Phật Pháp, như một thể hiện khiêm 
nhường trong tinh thần nối truyền huệ mạng của Chư Phật ba đời, ngưỡng mong công đức 
phiên dịch bản kinh này hãy là một động lực nâng bước chúng tôi - người dịch - tiến bộ nhanh 
hơn nửa trên hành trình tìn tới sự chiến thắng chính mình và mong sao, trong một hậu thân xa 
xôi nào đó đối với chúng tôi - Người dịch - Phật vức sẽ không là một đích điểm bất khả đạt...!

Phần công đức còn lại xin chí thiết gởi đến những hữu tình nào hướng về chúng tôi để cầu 
vọng phước báu .

Tỳ kheo Giác Nguyên, TL. 1989.

-ooOoo-

"Toàn giác trí hội đủ 3 khả năng: Desetabbadhamma hay jānitabba dhamma (liểu tri 
5 ñeyyadhamma), Desetabbadhammapakāna (có thể triển khai quảng thuyết các pháp một 
cách sâu rộng), Veneyyajjhāsaja (quán thông căn cơ chúng sanh hữu duyên). Do nhờ uy lực 
của toàn giác trí xin cho con có đủ thông tuệ để học hỏi thắng pháp tạng"

Jānitabbaṃ pajānāti
Desitabbaṃ pi āsayaṃ
Desako yena ñāṇena
Desetu tassa tejanā

-ooOoo-



GIỚI THIỆU

Tại trường Ðại Học Vi Diệu Pháp Ghositārāma (Abhidhamma-mahāvijjālaya) ở tỉnh Dhanpuri
- Thái quốc - chương trình học được sắp xếp theo từng lớp Tăng Sinh và Giảng Sư. Có tất cả 9 
lớp, 3 lớp đầu được gọi là Diệu pháp Tiểu Học (Cūla-abhidhammika), 3 lớp giữa được gọi là 
Diệu Pháp Trung Học (Majjhimābhidhammika), 3 lớp cuối được gọi là Diệu Pháp Ðại Học 
(Mahā-abhidhammika). Lớp nhỏ nhất của mỗi cấp được gọi là đệ tam, lớp lớn nhất được gọi là
đệ nhất.

Sau đây là chương trình học của Tăng sinh và tiêu chuẩn trình độ của Giảng Sư:

* Tăng sinh lớp I của cấp tiểu học phải học về 3 chương 1, 2, 6 của bộ Abhidhammattha 
Sangaha (Vi Diệu Pháp Tập Yếu).

- Lớp ī của cấp tiểu học phải học về 2 chương 3, 7 của bộ sách ấy (Abhidhammattha 
Sangaha .)
- Lớp cuối của cấp tiểu học phải học về bộ Pháp Tụ (Dhammasanganī -
sarūpatthanissaya) .

* Lớp đầu tiên của cấp trung học phải học về 2 chương 4, 5 của bộ Abhidhammattha 
Sangaha .

- Lớp giữa học về 2 chương 8, 9 của Abhidhammattha Sangaha .
- Lớp cuối học về bộ Dhātukathā (Chất Ngữ - Dhātu kathāsarūpatthanissaya).

* Lớp đầu của cấp đại học là học về bộ Yamaka (Song Ðối - Yamakasarūpattha-nissaya)

- Lớp giữa cũng học về Yamakasarūpatthanissaya nhưng từ phần (bhāga) 2, 3 thay vì 
lớp đầu chỉ học tới phần 1.
- Lớp cuối cấp này là học về Mahapaṭṭhānasarūpatthanissaya. (bộ Vị Trí)

Nói về trình độ của Giảng Sư thì có 6 bậc:

- Bậc Giảng Sư Vi Diệu Pháp (Abhidhammakathika) thấp nhất là đủ khả năng triển khai, 
giảng dạy 3 chương đầu của bộ Abhidhammattha Sangaha theo Atthakathā vāṭika.

- Bậc Giảng Sư kế tiếp (tức cao hơn) một bậc thì đủ khả năng giảng dạy 3 chương 5, 6, 7
của bộ Abhidhammattha Sangaha dựa theo Atthakathā vāṭika.

- Bậc Giảng Sư thứ ba là phải đủ khả năng giảng dạy 3 chương còn lại của 
bộ Abhidhammattha Sangaha , đó l2 chương 4, 8, 9 dựa theo Atthakathā vāṭika.

- Bậc Giảng Sư thứ tư là phải đủ khả năng giảng dạy về 2 bộ Pháp tụ và Chất 
Ngữ Dhātukathā (sarūpatthanissaya).

- Bậc Giảng Sư thứ năm là phải đủ khả năng giảng dạy về 3 bhāga (phần) đều 
của Yamakasarūpatthanissaya.

- Bậc Giảng Sư cuối cùng mà cũng là cao nhất là đủ khả năng giảng 
dạy Mahāpaṭṭhānasarūpatthanissaya, Pāli-veyyākaraṇa (Vi Diệu Pháp Pāli), dịch Pháp 
cú và Atthakathā.



Vị Giảng Sư Abhidhamma phải biết lo việc cần làm sau đây:

1) Trước hết cho học viên đọc kỹ bài vỡ sắp giảng.
2) Trong bài nào có Pāli thì phải dịch và giải sơ lược cho học viên nắm trước, rồi 
bắt họ đọc tới lui cho nhuần nhuyển.
3) Sau khi học viên đã nằm lòng bài vỡ rồi thì phải giảng cho họ hiểu thêm nữa.
4) Sau khi giảng xong bắt học viên giảng lại những gì đã được nghe.
5) Phải tạo điều kiện như là gợi ý thế nào đó cho học viên đặt câu hỏi về những cái
họ chưa biết.
6) Phải biết tìm ví dụ, hình ảnh hóa, minh họa rõ ràng trong khi trả lời cho học 
viên.
7) Sau đó phải đặt câu hỏi cho học viên trả lời, nếu họ trả lời sai thì phải hướng 
dẫn họ, nêu rõ ý nghĩa của vấn đề cho họ hiểu biết để trả lời.
8) Chỉ nên đi sâu vào từng bài, không nên giảng dạy ngoài lề hay đi qua bài khác, 
không học viên sẽ rối trí mất.
9) Phải biết làm thế nào đề học viên chỉ hỏi những gì trong bài đang học đừng cho 
họ hỏi những điều lạc đề.
10) Mỗi tuần lễ nên dành ra một ngày ôn tập cho học viên đừng quên những bài đã 
học trong tuần.

Riêng về học viên Abhidhamma cũng có 10 điều cần thiết.

1) Nên học thuộc lòng những câu Chánh Tạng bằng Pāli và lời giải cho nhuần 
nhuyển, tất nhiên là chỉ học những câu quan trọng thôi.
2) Phải trả bài cho Thầy nghe.
3) Phải ráng nhớ kỹ những lời Thầy giảng và phải biết nói lại.
4) Ðiều nào chưa hiểu phải đem hỏi Thầy ngay.
5) Phải biết nắm lấy những gì cốt lỏi căn bản của mỗi bài học để khi trở về suy xét 
sâu rộng thêm.
6) Không nên hỏi Thầy những vấn đề ngoài lề, không liên quan gì tới bài vở đang 
học.
7) Không nên ngồi thụ động trong lớp, ngoài việc ngồi nghe và viết còn phải đọc 
bài bằng miệng.
8) Trước khi muốn trả lời câu hỏi do Thầy đưa ra, học viên phải suy xét cẩn thận, 
thấu đáo không nên nói bừa, nói ẩu.
9) Mọi học viên đều phải siêng trả lời các câu hỏi trong lớp không nên thụ động, 
lười nhác suy nghĩ. Còn đúng hay sai thì do ông Thầy nhận định, miễn sao học 
viên tích cực động não thì thôi.
10) Ðã vào học rồi thì phải kiên trì. Ðó chính là điều để trau giồi 5 quyền (tín, tấn, 
niệm, định, huệ) của mình cho ngày càng vững mạnh.



VÀI ÐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI HỌC

Vinā hatthena lekkhanaṃ
Mukhena paṭhamaṃ vinā
Vinā cittena jānanaṃ
Na atthaṃ ñāyate kadā

- Trong việc học tập mà tay lười viết, miệng lười đọc, tư tưởng lười suy nghĩ thì không bao giờ
người ta có thể lãnh hội được bài vỡ cả.

Rūpayobbanasampannā
Visālakulasambhavā
Vijjāhīnā na sobhante (sobhaṇā + te)
Niggandhā iva kiṃsukā.

- Dầu có yêu kiều, khôi vĩ, duyên dáng đến mấy nhưng không có một kiến thức đáng kể thì 
người ta chẳng khác gì một đoá hoa không hương.

Yo sisso sippalobhena
Bahuṃ gaṇhāti taṃ sippaṃ
Mūgova supinaṃ passaṃ
Kathetumpi na ussahe.

- Ai bỏ công học hành với ý đồ tham vọng thì cũng giống như một người căm nằm mộng vậy, 
không thể nói lại những gì mình đã thấy, đã ghi nhận.

Mātukhīraṃ supāyaṃso
Thanamūlaṃ na chindeyya
Satthusippaṃ uggaṇhanto
Satthudosaṃ titikkheyya

- Trong khi đang bú mẹ, đứa bé không nên cắn đứt nấm vú cũng vậy trong khi đang thụ giáo 
với ai ta phải biết chịu đựng những lầm lỗi của họ.

Trong câu kệ lễ bái "Sammā... atulaṃ ..." của bộ Abhidhammattha Sangaha . 
tiếng Saddhamma chỉ có 3 chi tiết:

- Pariyattisaddhamma: chánh tạng và atthakathā.
- Paṭipattisaddhamma: chỉ cho việc giữ giới, tu đầu đà, tu thiền Chỉ-Quán.
- Paṭivedhasaddhamma: chỉ cho đạo quả Níp-bàn, jhāna và abhiññā.

(Ngài Jotika giải)

-ooOoo-



Phần [01]

BỐN PHÁP PARAMATTHA (CHÂN ÐẾ)

Tattha vuttābhidhammatthā
Catudhā paramatthato
Cittaṃ cetasikam rūpaṃ
Nibbānamīti sabbathā

Thích giải:

Tiếng Paramattha nếu đem chiết tự thì có 2 từ: Parama + attha: pháp mang tính chất chân
như tuyệt đối, là pháp cơ bản (padhāna) cho tục đế, lại nữa, bản chất tột cùng của danh sắc
là một pháp nghĩa tuyệt đối, nên gọi là paramattha. Bậc Ðạo Sư khi thuyết pháp độ đời, 
Ngài triển khai về 2 sự thật: sự thật của từ ngữ thông thường (sammutivohāra) và sự thật 
về bản thể (sabhāva).

Trong tạng kinh, Tạng Luật và bộ Puggalapaññatti (Nhân chế định), Ngài thuyết về sự 
thật thứ nhất. Trong 6 bộ Diệu pháp còn lại thì Ngài nhắm vào sự thật bản thể như trong bộ
chú giải Manosathapāraṇī cũng có nói:

Duve saccāni akkhāsi
Sambuddho vadataṃ varo
Sammutiṃ paramatthañca
Tatiyaṃ mupalabhati.

"Ðức Chánh Giác, bậc tối thượng giữa các hàng trí nhân chỉ nói pháp theo 2 sự thật: tục đế
và chân đế , chớ không nói tới sự thật nào khác"

Sở dĩ bậc Ðạo Sư thuyết pháp theo 2 sự thật như vậy vì muốn đem lại lợi ích cho chúng 
sanh có những người tuy hữu duyên (veneyyasatta) nhưng chưa từng được nghe về pháp 
chân đề trong thời Phật quá khứ ; nên muốn độ họ, Ngài phải nói về sự thật thông thường 
trước đã rồi sau cùng mới hướng dẫn họ tiến tới trình độ trí tuệ về pháp chân đế. Còn đối 
với những chúng sanh đã có sẳn vốn liếng trí tuệ về lý chân đế từ đời quá khứ thì ngài mới
trực tiếp đem lý chân đế giảng cho họ nói tóm lại, dầu nói pháp cách nào đi nữa Ngài cũng
luôn nhắm đến lợi ích cho đời.

Trong tục đế lại có 2 khía cạnh nữa: tục đế theo ngôn từ Chư Phật (như trong 2 tạng kinh, 
luật, puggalapaññatti) và tục đế theo đời thường. Hể còn là ngôn từ tục đế thì dầu có được
xem là chân ngôn cũng chỉ "chân" theo phương diện tục đế bởi nếu xét theo khía cạnh bản 
thể (sabhāva) thì đó không còn là như thật nữa, có "thật" chăng cũng chỉ là không phải 
vọng ngữ thôi. Còn lý chân đế thì quả thật là như chân bởi nó là thực tại, là bản chất tuyệt 
cùng của danh sắc như vậy từ ngữ tục đế dầu của chư Phật hay của người đời cũng không 
là vọng ngữ bởi đó chỉ là phương tiện như trong Anguttaranikāya- atthakathā (Chú giải 
Tăng chi) có nói:



Tasmā vohānakusalassa
Lokanāthassa jantuno
Sammutiṃ vohanantassa
Musāvādo na jāyati

"Chính vì những lý do vừa nêu trên nên trong khi Ðức Phật nói pháp theo từ ngữ tục đế 
không phải là nói dối"

Tục đế có 2 như đã nói, còn chân đế (paramatthasacca) cũng có 2:

a) Sabhāvasacca: bản tướng như chân của danh sắc (sabhāvalakkhana) như pháp thiện, 
bất thiện ...
b) Ariyasacca: Chỉ cho 4 Thánh đế Khổ, Tập, Diệt, Ðạo.

CITTA-PARAMATTHA (TÂM VƯƠNG)

Bây giờ giải về chi pháp thứ nhất của 4 pháp chân đế, đó là Tâm. Tâm là cái biết cảnh 
(ārammaṇavijānanalakkhaṇa). Sau đây là một vài câu giải tự về tiếng Citta (tâm):

- āramṇaṃ cintetīti cittaṃ: tư duy cảnh nên gọi là tâm.
- Cintenti sampayuttadhammā etenāti cittaṃ: các pháp tương ưng tức là các sở hữu đồng 
sanh nhờ cái này mà biết cảnh nên cái này được gọi là tâm.
- Cintanamattaṃ cittaṃ: chính cái biết, cái suy nghĩ là tâm vậy.
- Cittì karotīti cittaṃ: pháp thực tính nào làm cho đời sống chúng sanh trở nên đa dạng thì 
cái đó là tâm.

Kể cả những vật vô tri (ajīvita) cũng do năng lực của tâm chúng sanh mà trở nên đa dạng 
rắc rối. Sở dĩ các chúng sanh được xem là đa dạng phức tạp là do chủng loại đa dạng, đa 
dạng là do sở hành, hạnh nghiệp sai biệt; sở hành sai biệt là do tham ái sai biệt, tham ái sai 
biệt là do tưởng sai biệt, tưởng sai biệt là do tâm sai biệt. Như trong paramatthadīpanī ghi 
rằng:

"Cittavicittatāya saññāvicittā, saññāvicittatāya taṇhāvicittatāya kammāni vicittāni, 
kammavicittatāya yoniso vicittā yonivicittatāya tesaṃtiracchānagatānaṃ vicittatà 
veditabbā!"

Nói tóm lại bản thể của tâm gồm có 3 khía cạnh.

1) Chính nó có bản chất biết cảnh.
2) Nó làm nhân cho các sở hữu cùng biết cảnh như nó.
3) Nó làm cho các sinh vật (jīvita) và các vật vô tri (ajīvita) trở nên sai biệt đa dạng.

Ðức Thế Tôn và các vị Chú Giải Sư đã nói về nhiều khía cạnh đặc biệt của tâm nhưng ở 
đây chỉ trích đoạn một câu Phật ngôn trong Saṃyutta-nikāya (Tương Ưng Bộ):

Diṭṭham vo bhikkhave caraṇaṃ nāma cittanti? Taṃ bhante. Taṃ pi kho bhikkhave 
caranaṃ cittaṃ cittena cintitanti tenāpi kho bhikkhave caraṇena cittena cittaññeva 
cittataranti, nàhaṃ bhikkhave aññaṃ ekanikāyampi samanupassāmi yaṃ evaṃ cittaṃ 
yathayidaṃ bhikkhave tiracchānagatā pānā te pi kho bhikkhave tiracchānagatā pāṇā 
cittena cittigatā, tehi pi kho bhikkhave tiracchānagatehi pāṇehi cittaññeva cittatananti.



" Này các tỳ kheo! Có bao giờ các ngươi nhìn thấy bức họa nào chưa? Thưa có ạ - Này các
Tỳ kheo, cho đến ngay cả bức tranh đó nếu nó có cái gì phức tạp, sai biệt trong ấy cũng là 
do tâm sáng tác nên. Này các Tỳ kheo, tâm là cái phức tạp, đa dạng hơn cả bức tranh phức 
tạp đó nữa. Này các Tỳ kheo, trong tất cả các chúng sanh trên đời, ta chưa thấy một sanh 
loài nào phức tạp, sai biệt, đa dạng như loài bàng sanh cả, mà tất cả những cái phức tạp đó 
đều do tâm mà ra, chính tâm tạo ra cái sai biệt, đa dạng đó, này các Tỳ kheo, tâm còn phức
tạp hơn cả các loài bàng sanh"

Trong một chỗ khác, cũng ở Saṃy. Ðức Phật dạy:

Cittena nīyate loko
Cittena parikassati
Cittassa ekadhammassa
Sabbeva vasamanvagū

"Thế gian này được tâm dắt đi siêu đọa, tất cả chúng sanh đều đi theo quyền lực của cái 
tâm".

Trong Atthakathā của Sutta-nipāta (Kinh tập) có ghi rằng:

Cittanānattamāgamma
Nānattaṃ hoti vāyuno
Vāyunāmattato nānā
Hoti kāyassa iñjanā

"Chính vì tâm luôn phức tạp đa dạng nên có các oai nghi cử động phức tạp. Chính nhờ có 
các oai nghi đó mà thân thể mới cử động được".

Và trong Vibhāvanītikā còn ghi như sau:

Vicittakaraṇā cittaṃ
Attano cittatāya vā
Cittakammakilesehi
Cittaṃ tāyati vā tathā
Cinoti attasantānaṃ
Vicittārammananti ca

"Gọi là tâm vì nó tạo ra sự sai biệt đa dạng (ở đây chỉ cho 32 tâm quả), hay gọi là tâm vì 
bản chất của chính nó là đa phức tạp, sai biệt (ở đây chỉ cho cả 89 tâm). Tâm quả 
(vipākacitta) được gọi là tâm vì nó do thiện nghiệp, ác nghiệp và phiền não tác tạo hay nói
cách khác, tâm quả được gọi là tâm vì nó có chức năng bảo vệ thân thể, môi trường hành 
động của các nghiệp thiện ác và phiền não. Thức nào luôn tác động cho các uẩn nối tiếp 
nhau sanh khởi liên tục thức ấy được gọi là tâm (ở đây chỉ cho các tâm đổng lực bất thiện 
và thiện hiệp thế). Một lý khác, thức nào tự mình nối nhau sanh khởi liên tục, thức ấy được
gọi là tâm (ở đây chỉ cho 47 đổng lực hiệp thế những tâm mà làm cố hưởng duyên 
- āsevanapaccaya được). Thức nào có cảnh phức tạp, sai biệt, đa dạng thì thức ấy được gọi
là tâm (ở đây chỉ cho cả 89 tâm)".



Sự biến diệt của tâm vô cùng mau lẹ, như bậc Ðạo Sư đã thuyết trong Angutta. (Tăng 
chi) :

Yāvañciday bhikkhave upamā pi na sukarā yāva lahuparivattaṃ cittaṃ.

ṅày các Tỳ kheo, tâm này sanh diệt cực kỳ mau lẹ, rất khó mà tìm được ví dụ nào để diễn 
tả sự mau lẹ đó được. "

CETASIKA-PARAMATTHA (TÂM SỞ HỮU )

Tiếp theo là giải về sở hữu tâm sở hữu tâm nào là pháp nương nơi tâm mà sanh khởi 
(cittanissitatalakkhanaṃ). Trường hợp sở hữu tâm nương tâm để sanh khởi không giống 
như trường hợp cây cối nương mặt đất mọc lên, bời vì trong trường hợp đó mặt đất là cứ 
điểm nâng đỡ (ādhārathāṇa) còn cây là cái được nâng đỡ (ādheyya). Còn vai trò tâm và sở
hữu đối với nhau thì tâm là nissaya (năng y), sở hữu là nissita (sở y) giống như ông thầy 
với người học trò. Sở dĩ nói như vậy là vì sở hữu mà biết được cảnh cũng nhờ nương vào 
tâm, bỏ tâm ra, sở hữu không làm được cái việc biết cảnh nên nó bắt buộc phải nương vào 
tâm để sanh ra. Chính vì vậy ta có thể nói rằng sở hữu là cái sinh khởi trong tâm hay phải 
thường xuyên cấu hợp với tâm, như các câu giải tự sau đây của các bậc Ðại Sư tiền bối:

- Cetasi bhavaṃ cetasikaṃ. (Sanh ra trong tâm nên gọi là sở hữu tâm)
- Cetasi nituttaṃ cetasikaṃ (Thường xuyên quan hệ trong tâm nên gọi là sở hữu tâm).

MỐI TƯƠNG HỆ GIỮA TÂM SỞ HỮU VÀ CẢNH

Sự tương quan tương hệ giữa 3 pháp nầy được ví dụ như một phòng vẽ vậy. Trong sự phối 
hợp đó, tâm giống như nước pha màu, sở hữu giống như màu còn cảnh dù vô tri hay hữu 
thức sinh vật hay vô sinh vật (jīvita hay ajīvita) thì cũng giống như tấm vải (hay tờ giấy để
vẽ), 6 môn (nhãn, nhĩ ...) thì giống như cây cọ vẽ, còn các chúng sanh thì giống như người 
họa sĩ.

RŪPA-PARAMATTHA (SẮC)

Sắc là cái luôn biến diệt thay đổi (ruppanalakkhaṇaṃ) trong môi trường thiếu điều kiện 
mà ta gọi là virodhapaccaya (điều kiện xung khắc) như những lúc nóng lạnh, bệnh hoạn, 
đói khát, gió nắng, ruồi muổi ... có câu giải tự về tiếng Rūpa (sắc) rằng:

- Sītuṇhādivirodhipaccayehi ruppatīti: rūpaṃ (bị thay đổi vì những điều kiện khắc nghiệt 
như đã kể gọi là sắc).

NIBBĀNA-PARAMATTHA (NÍP-BÀN)

Níp-bàn là pháp tịch tịnh đối với 5 uẩn (santilakkhaṇa). Sở dĩ nói như vậy và Níp-bàn là 
cái đã tách rời tham ái mọi cách dứt khoát. Một khi vị La Hán đã viên tịch 
(khandhaparinibbāna) thì mọi nỗi khổ luân hồi như sanh lão tử ... cũng vĩnh viễn chấm 
dứt. Như các câu giải tự sau đây:



-Vānato nikkhantanti nibbānaṃ (Níp-bàn là cái thoát ngoài ái thúc phược).

- Nibbāyanti sabbe vaṭṭadukkhasantāpā etasminti nibbānaṃ (Níp-bàn là pháp mà 
trong đó hoàn toàn giải thoát mọi bức nhiệt đau khổ luân hồi).

- Nibbāyanti ariyajanā etasminti nibbānam (Níp-bàn là điểm mà chư Thánh nhân 
viên tịch đối với các khổ).

Ở đây từ Nibbāna nếu đem chiết tự thì có 2 tiếng.

Ni: ra khỏi, vượt ngoài, giải thoát.
Vāna: taṇhā (tham ái)

Vậy Nivāna là ra khỏi tham ái. Mà theo văn phạm Pāli khi ghép từ như vậy, phụ âm V sẽ 
được tăng cường và dĩ nhiên nó phải biến dạng mới phát âm được, vậy 2 chữ V sẽ trở 
thành 2 chữ B, thành va Nibbāna.

THÍCH GIẢNG:

Gọi là kusale vì đó là tâm không lầm lỗi và cho thiện quả. Gọi là Mahākusalacitta vì tâm 
thiện này cho quả lớn và nó làm cơ sở cho thiền định, thắng trí, đạo quả khởi lên; có nó 
dẫn nhập, các thượng pháp ấy mới có mặt được.

Gọi là Mahavipākacitta vì đây là quả của tâm đại thiện và khi nói về 3 phương diện thọ 
(hỷ xả), tương ưng (sampayoga: trí và vô trí), tác động (sankhāra) vô và hữu trợ) cũng 
giống như tâm đại thiện.

Gọi là Mahākriyācitta vì nó thay thế đại thiện để vị La Hán có thể làm những việc mà lẽ ra
phải làm bằng tâm đại thiện.

* Tiếng kāma có lời giải tự như sau :

- Kāmetīti kāmo, pháp nào là sự ham muốn trong cảnh, pháp ấy được gọi là dục (kāma). 
Dục ở câu này chỉ cho kilesakāma tức kāmataṇhā.

- Kāmīyatīti kāmo (pháp nào là đối tượng ham muốn của kāmataṇhā pháp ấy được gọi 
là kāma. Ở đây chỉ cho Vatthukāma tức là kāma citta, cetasika và rūpa.

- Kāmassa bhavoti kāmo (cõi nào là môi trường sinh khởi cho kilesakāma và vatthukāma, 
cõi ấy được gọi là cõi kāma), ở đây chỉ cho 11 cõi dục giới.

- Kāme avacaratīti kāmāvacaraṃ (tâm nào luân chuyển trong cõi dục tâm ấy được gọi là 
tâm kāmāvacara các câu giải tự về Rūpa:

- Rūpassa bhavoti rūpaṃ (cõi nào làm môi trường cho vatthurūpa và kilesarūpa có mặt thì
cõi ấy được gọi là cõi sắc). Vatthurūpa là 15 tâm sắc giới, 35 sở hữu hợp 
còn kilesarūpa là rūpatanhā: Sự thích thú trong thiền (jhāna), trong thắng trí và trong các 
cõi sắc.



- Rūpa avacaratīti rūpāvacanaṃ (tâm nào luân chuyển trong cõi sắc, tâm ấy được gọi là 
tâm sắc giới).

Gọi là cõi vô sắc vì đó là môi trường có mặt của vatthu-arūpa (12 tâm vô sắc, 30 sở hữu 
hợp) và kilesārūpā (arūpataṇhā: sự ái luyến trong thiền vô sắc cõi vô sắc) như 2 câu giải 
tự sau đây:

- Arūpassa bhavoti arūpaṃ (cõi nào là môi trường có mặt của vatthu ...)

- Arūpe avacaratīti arupāvacaraṃ. (Tâm nào luân du trong cõi vô sắc ...)

Gọi là Mahaggata là dựa vào ý nghĩa của câu giải tự sau đây:

- Mahantam gatoti mahaggato (tâm nào luôn đi vào sự thanh cao và rộng lớn tâm ấy được 
gọi là tâm đáùo đại)

Giải tự tiếng lokiya:

- Loke niyuttāti lokiyā (pháp nào luôn tương hệ tam giới pháp ấy được gọi là pháp hiệp 
thế).

89 Tâm phân theo (sañjāti) chủng loại có 4 nhóm chủng loại:

- 12 tâm bất thiện (akusalajāti)
- 21 tâm thiện (kusalajāti)
- 36 tâm quả (vipākajāti)
- 20 tâm duy tác (kiriyājāti).

89 Tâm phân theo địa vức (bhūmi - giới):

- Có 54 tâm thuộc dục vức (kāmabhava)
- Có 15 tâm thuộc sắc vức (rūpabhūmi)
- Có 12 tâm thuộc vô sắc vức (arūpabhūmi)

- Có 8 Tâm thuộc Siêu thế vức (lokuttarabhūmi):

Bhūmi có 2 thứ:

1) ṭhānabhūmi: chỉ cho 31 cõi.
2) avatthābhūmi: Giới vức trừu tượng, chỉ chung những gì nằm trong và ngoài 3 ái; nói rõ 
hơn, avatthābhūmi được dùng để chỉ cho phạm vi hoạt động, địa bàn có mặt hay không có 
mặt của tham ái.

Nói theo chi pháp thì như sau:

a) Kāma-avatthābhūmi: chỉ cho 54 tâm Dục giới, 52 sở hữu, 28 sắc pháp.
b) Rūpa-avatthābhūmi: chỉ cho 15 tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp.
c) Arūpa-avatthābhūmi: chỉ cho 12 tâm vô sắc và 30 sở hữu hợp.
d) Lokuttara-avattha: chỉ cho pháp nào vượt ngoài phạm vi hoạt động của 3 tham ái, tức là
8 tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và Níp-bàn.

Như vậy, kāmabhūmi, rūpabhūmi và arūpabhūmi vừa kể theo ṭhānabhūmi cũng được kể 
theo asatthābhūmi cũng được. Riêng Lokuttara- bhūmi chỉ kể theo avatthābhūmi mà thôi.



* Trong các tâm Ðáo Ðại và Siêu thế đều có các sở hữu Tầm, tứ, hỷ, lạc định kết hợp đ? 
làm việc chiếu sát cảnh án xứ hay cảnh Níp-bàn. Ðiều cần nhớ là trong tâm Siêu thế dù 
cũng có 5 sở hữu đó nhưng chúng không được gọi là chi thiền (jhānanga) vì chúng chẳng 
có quan hệ (sambandha) gì tới samathārammaṇa (cảnh chỉ), chính do vậy, cá nhân tâm 
siêu thế không được gọi là tâm thiền (jhānacitta). như dựa theo các câu giải tự sau đây:

- Kasiṇādirammaṇaṃ jhāyati upanijjhāyatīti jhānaṃ (sở hữu nào "thắp sáng" các cảnh đề 
mục chỉ tịnh thì sở hữu đó được gọi là Thiền).

- Vitakkādijhānangehi sampayuttaṃ cittanti: jhānacittaṃ (tâm thiền là tâm tương ưng
với các chi thiền).

121 TÂM PHÂN THEO 9 KHÍA CẠNH (NAYA).

1) Tâm phân theo giống (jhāti hay sañjātibhedanaya)

- akusalajāti có 12 tâm
- kusalajāti có 37 tâm
- vīpākajāti có 52 tâm
- kriyājāti có 20 tâm

2) Tâm phân theo giới vức (bhūmibhedanaya)

- kāmacitta có 54
- rūpacitta có 15
- arūpacitta có 12
- lokuttaracitta có 20

3) 121 tâm phân theo bản chất (sobhaṇabhedanaya)

- asobhaṇacitta có 30 tâm
- sobhanacitta có 91 tâm

4) 121 tâm phân theo lokabhedanaya:

- lokiyacitta có 81 tâm
- kokuttaracitta có 40 tâm.

5) Hetubhedanaya:

- ahetukacitta có 18 tâm
- hetukacitta có 103 tâm

6) Jhānabhedanaya:

- ajhānacitta có 54 tâm
- jhānacitta có 67 tâm

7) Vedanābhedanaya:

- Sukhasahagatacitta có 1
- Duk ... có 1



- Somanas ... có 62
- Domanas ... có 2
- Upek ... có 5

8) Sampayogabhedanaya:

- Sampayuttecitta có 87 tâm
- Vippayuttacitta có 34

9) Sankhārabhedanaya:

- asankhārikacitta có 37
- sasankhārikacitta có 84
- 18 tâm vô nhân thuộc vippayutta.
- 67 tâm thiền thuộc sampayutta.
- 2 tâm si (mohamūlacitta) và 18 tâm vô nhân được kể vào asankhārikacitta (vô trợ)
- 67 tâm thiền được kể vào sasankhārikacitta (hữu trợ)

Câu hỏi trong phần Cittaparamattha

1) Hãy dịch câu kệ lễ bái của bộ Abhidhammattha Sangaha .

2) Ý nghĩa bài kệ?

3) Việc lễ bái Tam Bảo và các Ðại Sư tiền bối trước khi viết sách có lợi ích gì ?

4) Trong câu kệ lễ bái đó có câu lễ bái Tam Bảo như thế nào, câu dẫn nhập soạn phẩm như
thế nào?

5) Có mấy loại saddhamma? Kể ra?

6) Paramattha là gì và có mấy loại paramattha?

7) Hãy giải tính nghĩa về bản chất (dhammajāti) của 4 pháp paramattha (theo các câu giải 
tự).

8) Tâm có mấy? Hãy kể bằng Pāli.

9) Bất thiện tâm là thế nào và có bao nhiêu?

10) Hãy giải nghĩa các tâm sau đây:

- Mohamūlacitta, akusalavipāka, ahetukacitta, mahākusalacitta, mahāvipākacitta, 
mahākiriyācitta, kāmavacaracitta.

11) Hãy phân loại 12 tâm bất thiện theo các khía cạnh vedanābhedanaya, 
sampayogabhedanaya và sankhārabhedanaya.

12) Hãy dịch câu kệ này: aṭṭhadhālobhamūlāni ... siyuṃ.

13) Hãy phân loại tâm asobhanacitta theo jātibhedanaya, vedanābhedanaya, 
sampayogabhedanaya.

14) Hãy phân tách sự khác biệt giữa sukhasahagatacitta với somanassasahagata, 
giữa dukkhasahagata với domanassasahagatacitta.



15) Có bao nhiêu tâm tịnh hảo thọ xả bất tương ưng vô trợ? kể ra?

16) Ông A là một người tin lý nghiệp báo lần nọ vì chiều vợ, ông phải đi trộm gà về làm 
thịt cho vợ ăn, ông làm những việc đó bằng một tâm trạng miễn cưỡng, hãy cho biết ông A
đã xài tâm nào để làm những chuyện sai trái ấy.

17) Trong các tâm Dục giới có bao nhiêu tâm thọ hỷ bất tương ưng và hữu trợ? Kể ra?

18) Hãy dịch sang quốc ngữ các từ Pāli chuyên môn sau đây:

- Somanassasahagatam ...

19) Tại sao 7 tâm quả bất thiện không được gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân trong khi 8 
tâm quả thiện (trong số 18 tâm vô nhân đó) lại được gọi là ahetuka-kusalavipākacitta?

20) Hãy phân tách sự khác biệt giữa nhãn thức quả bất thiện với nhãn thức quả thiện, giữa 
khai ngũ môn và khai ý môn

21) Có một người ngoại đạo nọ nhân dịp viếng chùa đã vì phép lịch sự mà lễ Phật một 
cách hờ ơ miễn cưỡng, hãy cho biết ông ta đã dùng tâm nào để làm việc ấy?

22) Một cậu bé vì nghe lời mẹ nên đem cơm đặt bát Chư Tăng, trong lúc đặt bát, nó cũng 
cảm thấy vui thích. Hãy cho biết lúc đó nó xài tâm gì ?

23) Hãy phân tích sự khác biệt giữa các tâm vô trợ và hữu trợ, tương ưng và bất tương 
ưng, tâm quả thiện vô nhân và tâm đại quả, duy tác vô nhân và đại duy tác.

24) Hãy phân loại 87 tâm hiệp thế theo jātibhedavaya, bhūmibhedanaya, 
sabhaṇabhedanaya, hetubhedanaya và jhānabhedanaya.

25) Trong 67 tâm thiền, có bao nhiêu tâm thuộc giống thiện (kusalajāti), có mấy tâm thuộc
giống quả, có mấy tâm thuộc giống vô ký.

26) Hãy giải nghĩa tên gọi của các tâm sau đây: tâm vô Tịnh Hão, tâm Sắc Giới, tâm Ðáo 
Ðại, Tâm Hiệp Thế, Tâm Siêu Thế và tâm Thiền.

27) Trong kāmacitta (Tâm Dục giới), tâm Sắc Giới và vô sắc giới đều có thiện, quả và duy
tác, tại sao trong tâm Siêu Thế chỉ có thiện và quả mà không có duy tác.

28) Tại sao có lúc kể 89 tâm có lúc lại kể 121 tâm: Tâm thiền có 2 chi thiền được bao 
nhiêu cái? Kể ra?

29) Hãy phân loại 121 tâm theo các khía cạnh giống, Thọ và (sobhaṇa) bản chất.

30) Hãy điền vào chỗ trống:

Vitakkavicārapītisukha-ekaggatāsahitaṃ ... ... kusalacittaṃ.

31) Ðiều gì chứng minh được rằng từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền là tâm câu hành hỷ?

32) Hãy dịch câu kệ sau đây:

Ekādasanthaṃ tasma
Pathamādikamītitaṃ



Jhānamekekamantetu
Tevīatividhaṃ bhave

33) Hãy phân loại các tâm thiền có chi thiền qua các khía cạnh giống, Thọ 
và Lokabhedanaya.

34) Hãy đọc lại bài kệ phân loại 89 tâm theo jātibhedanaya.

35) Có mấy cách tương ưng (sampayutta) và có bao nhiêu tâm tuy không có từ "tương ưng
trí" đi kèm theo tên nhưng vẫn được xếp vào loại tương ưng trí? Có mấy tâm tuy trong khi 
nêu tên không có kèm theo tiếng ngũ thiền nhưng vẫn được kể vào loại tâm ngũ thiền và 
tại sao chúng được kể vào đó?

36) Hãy vẽ bản đồ 121 tâm theo thứ tự.

-ooOoo-

CETASIKA-SANGAHA

Các chúng sanh cho dù có sắc đẹp toàn diện đến mức nào đi nữa nếu không có tâm pháp 
thì cũng chẳng khác gì pho tượng. Mà tâm pháp là phải gồm 2 thành phần tâm và sở hữu 
tâm 2 thành phần nầy tương quan mật thiết với nhau, là yếu tố bất khả ly của nhau (cho 
nhau), chúng cùng sanh với nhau, cùng diệt với nhau, cùng biết cảnh chung nhau và cùng 
nương một vật như nhau. Tâm và sờ hữu tâm đối với nhau giống như máy móc cơ khí và 
điện vậy, nếu có điện thì máy móc không hoạt động được, cho nên Ngài Anuruddha mới 
viết rằng:

Ekuppādanirodhā ca
Ekālambanavatthukā
Cetoyuttā dvipaññāsa
Dhammā cetasikā matā.

LƯỢC GIẢI:

52 sở hữu tâm luôn tương quan với tâm (cetayutta) trên 4 khía cạnh Ekuppāda (đồng 
sanh), nghĩa là cả hai không cái nào sanh trước hay sau nhau được; Ekanirodha (đồng 
diệt) Ekālambana (cùng biết đồng tri 1 cảnh với nhau), tâm biết cảnh nào thì sở hữu hợp 
cũng biết cảnh ấy; Ekavatthuka (đồng nương một vật), như tâm đang nương nhãn vật được
gọi là sở hữu tâm vì hội đủ 4 khía cạnh nầy.

Ðiều cần nhớ là 3 chi cetayutta đầu tiên thì là cố định còn chi sau cùng thì bất định bởi vì 
ở cõi ngũ uẩn (pañcavokāra) thì tâm pháp còn nương vật nhưng ở cõi tứ uẩn thì không có 
vật để nương nên tại đó tâm và sở hữu chỉ tương đồng nhau trên 3 khía cạnh đầu thôi.

52 sở hữu tâm được chia ra thành 3 cụm (Rāsi: đống):

- Aññāsamānarāsicetasika (cụm tợ tha gồm có 13)
- Akusalarāsicetasika (cụm bất thiện có 14)
- Sobhaṇarāsicetasika (cụm tịnh hão có 25) hay gọi gọn thì bỏ tiếng Rāsi cũng được 
như aññasamānacetasika...



Theo ý kiến thống nhất của các vị A Xà Lê Chú Giải Sư như Ngài Anuruddha chẳng hạn 
thì 2 sở hữu vô lượng phần hợp được 28 tâm: 8 đại thiện, 8 đại tố, 12 tâm sắc giới (trừ 3 
tâm ngũ thiền). Còn theo một số ý kiến riêng lẻ (kecivāda) khác thì 2 sở hữu nầy chỉ hợp 
được 20 tâm thôi, đó là 4 tâm đại thiện hỷ thọ, 4 đại duy tác hỷ thọ, 12 tâm sắc giới (trừ 
ngũ thiền, bởi lẽ vihiṃsā (não hại: chỉ cho tâm sân) và arati (bất mãn: chỉ cho tật đố) đều 
là pháp đối nghịch của 2 sở hữu Vô lượng phần. Bi thì đối lập với vihiṃsā, Hỷ thì đối lập 
với arati, cho nên chúng phải là thọ hỷ chớ không thể thọ xả.

Theo các Ngài Chú Giải Sư thì quan điểm trên có phần đúng mà cũng có phần sai. Ðúng là
vì đối với người Hành Giả trong buỗi đầu mới tu tập đề mục Bi, Tùy hỷ, chỉ mới ở giai 
đoạn parikamma-bhāvanā, parikamma-nimitta, chưa đạt tới uggaha-nimitta thì Bi và Tùy 
Hỷ phải tương ưng với Hỷ Thọ nếu không như vậy thì chúng sẽ không thể sinh khởi ý kiến
trên (kecivāda) đúng là đúng ở khía cạnh đó nhưng kể từ lúc hành giả đã tu tập 2 phạm trú 
nầy một cách thuần thục như đã đạt tới uggaha nimitta chẳng hạn thì Bi và Tùy Hỷ của vị 
ấy có thể là câu hành xả. Ðó là cái sai lầm của ý kiến trên, khi nó chủ trương rằng Bi và 
Tùy Hỷ chỉ có thể câu hành Hỷ thọ.

8 sở hữu sau đây: Tật đố, Bỏn xẻn, Trạo hối, 3 Giới phần, Bi và Tùy hỷ được gọi chung 
là nānākadàcicetasika vì chúng không bao giờ đi chung nhau (nānā) và chúng là những sở
hữu bất định, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, 2 sở hữu hôn thụy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện 
nhưng bao giờ cũng đi chung nhau nên được gọi là sahakadācicetasika.

11 sở hữu trên đây được gọi là chung lại là aniyatayogīcetasika (những sở hữu phối hợp 
tâm 1 cách bất định). 41 sở hữu còn lại được gọi là niyatayogīcetasika.

Sở dĩ phân loại như thế vì có những sở hữu dù tâm bắt cảnh nào chúng cũng hợp được 
nhưng cũng có những sở hữu phải có cảnh riêng mới xuất hiện, chúng không tạp tri, chỉ 
thỉnh thoảng có mặt thôi. Ðó chính là 11 sở hữu nữa kể trên. Mạn (māna) được xếp vào 
bất định vì khi nào tâm bất tương ưng kiến khởi lên có kèm theo sự chấp ngã (Ahangāha) 
thì khi đó Mạn mới có mặt. Khi nào tâm bất tương ưng kiến khởi lên mà không 
có ahangaha (ngã chấp) đi kèm thì Mạn không có mặt vậy Mạn được gọi 
là kadācicetasika (sở hữu khởi đột xuất):

Tật đố, bỏn xẻn và trạo hối (kukkucca) cũng là những sở hữu bất định đã vậy những khi có
mặt trong tâm chúng không bao giờ đi chung với nhau. Về vấn đề nầy ta cần hiểu rộng 
như sau: Khi nào tâm sân khởi lên mà trong đó không có cảnh gì để có sự ghen tỵ, bón rít, 
cắn rứt thì 1 trong 3 sở hữu nầy không khởi lên, tâm sân trong lúc đó chỉ có 1 sở hữu sân 
mà thôi (thay vì trong sở hữu sân phần có tới 4). Khi nào trong tâm sân có pha chút ghen 
tức cái gì đó của tha nhân thì sở hữu Tật đố mới khởi lên còn 2 sở hữu bỏn xẻn với trạo hối
thì vắng mặt bởi chức năng của chúng không phải nằm trong trường hợp đó. Nói tóm lại 1 
trong 3 sở hữu nầy cứ nhằm vào những cơ hội thích hợp thì xuất hiện trong tâm sân ngay, 
mà bao giờ cũng đi riêng nhau cái này có mặt thì 2 cái kia vắng mặt.

Hai sở hữu Hôn thụy cũng là những sở hữu đột xuất, chỉ hiện khởi trong 5 tâm hữu trợ 
(sasankhārika) thôi. Vào những khi tâm hữu trợ khởi lên và có điều kiện thích hợp thì 2 sở 
hữu Hôn thụy mới có mặt và luôn đi chung với nhau, mà như đã nói 2 sở hữu nầy là bất 



định, là những sở hữu đột xuất, không phải lúc nào cũng có mặt trong tâm. Bởi vì khi có 
tâm hữu trợ mà không có sự thụ động, thối thất thì 2 sở hữu Hôn thụy không thể có mặt, 
chỉ khi nào trong các tâm hữu trợ có dấu hiệu của sự thụ động, dã dượi, bệnh hoạn thì 
chúng mới hiện khởi.

Bây giờ nói về 3 sở hữu Giới Phần chúng được gọi là nānākādàciceta-sika, nhưng đó là 
nói lúc chúng hợp trong tâm hiệp thế, còn đối với các tâm siêu thế thì chúng đóng vai trò 
thường trực cố định và còn đi chung với nhau nữa, như Ngài Anuruddha đã nói như sau:

"Viratiyo pana tissopi lokuttara cittesu sabbathāpi niyatā ekatova labhanti lokiyesu pana 
kāmāvacarakusalasveva kadāci sandissanti visuṃ visuṃ"

Sở dĩ các đại thiện 3 sở hữu Giới Phần là những sở hữu đột xuất và không đi chung nhau 
vì khi nào tâm đại thiện khởi lên có kêu theo Tín, Niệm, trí, Từ, Bi, Hỷ mà không có liên 
quan gì tới sự ngăn trừ ác hạnh và tà mạng thì trong những lúc đó các sở hữu Giới Phần 
không có mặt. Khi nào các đại thiện khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ khẩu ác hạnh 
(catuvacīduccarika) mà không có liên hệ gì tới vấn đề sinh kế (ājīva) thì lúc đó trong tâm 
đại thiện chỉ có sở hữu Chánh Ngữ thôi chớ không có 2 sở hữu kia. Khi nào tâm đại thiện 
khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ 3 thân ác hạnh mà không co liên quan gì tới vấn đề sinh 
kế thì lúc đó chỉ có sở hữu Chánh Nghiệp thôi, chớ không có 2 sở hữu kia. Còn khi nào 
tâm đại thiện khởi lên có kèm theo sự ngăn trừ 3 thân ác hạnh), 4 khẩu ác hạnh mà có liên 
hệ về vấn đề sinh kế một cách mật thiết thì lúc đó trong tâm đại thiện chỉ có 1 sở hữu Giới 
Phần Chánh Mạng thôi.

Sở dĩ nói 2 sở hữu vô lượng phần là những sở hữu đột xuất của 28 tâm vì khi nào tâm Ðại 
Thiện, Ðại Tố khởi lên có kèm theo Tín, Niệm, Trí... mà không có kèm Bi, Tùy Hỷ thì 
trong lúc đó 2 Vô Lượng Phần không có mặt. Khi nào các tâm thiền Sắc Giới khởi lên qua 
các đề mục ngoài đề mục phạm trú thì 2 Vô Lượng Phần cũng phải vắng mặt và khi có cơ 
hội hợp trong 28 tâm ấy, 2 sở hữu Vô Lượng Phần cũng không bao giờ đi chung với nhau 
bởi vì khi 28 tâm này lấy chúng sanh đang bị khổ (dukkhitasatta) để làm cảnh thì lúc đó 
chỉ có Bi mà không có Hỷ khi nào 28 tâm lấy chúng sanh đang hạnh phúc (sukhitasatta) 
làm cảnh thì lúc đó chỉ có Tuỳ Hỷ mà không có Bi.

-ooOoo-

KỂ RỘNG 52 SỞ HỮU TÂM

- Kể hẹp thì sở hữu biến hành chỉ có 7 nhưng kể rộng thì có tới 847 vì mỗi sở hữu hợp 
được 121 tâm, nhân lại thành ra có tới 847 sở hữu biến hành.

- Sở hữu biệt cảnh nếu tính hẹp thì chỉ có 6 nhưng nếu tính rộng thì có đến 488 tức là có 
đến 55 sở hữu tầm, 66 sở hữu tứ, 110 sở hữu thắng giải, 105 sở hữu cần, 51 sở hữu hỷ, 101
sở hữu dục; vậy tổng cộng lại, nếu tính rộng thì sở hữu tợ tha lên tới 1335 sở hữu:

- Nếu tính hẹp thì sở hữu bất thiện chỉ có 14 nhưng nếu tính rộng thì có tới 83 tức là nhóm 
Si Phần (mocatuka) gồm 48 sở hữu, nhóm Tham Phần (lotika) gồm 16 sở hữu, nhóm Sân 
Phần (docatuka) gồm nhóm 8 sở hữu nhóm Hôn Phần (thiduka) gồm 10 sở hữu, si Hoài 
Nghi vẫn một.



- Các sở hữu Tịnh Hão nếu tính rộng thì có tới 2008 tức là vì 19 sở hữu biến hành hợp 
được 91 tâm tịnh hão nên nếu đem nhân với nhau thì thành ra 1729 sở hữu Tịnh Hão Biến 
Hành. 3 giới phần vì hợp được với 48 tâm nên thành ra có tới 144 sở hữu vô Lượng Phần. 
2 Vô Lượng Phần vì mỗi cái hợp được 28 sở hữu nên thành ra có tới 56 sở hữu Vô Lượng 
Phần. Sở hữu Trí Tuệ vì hợp được với 79 tâm nên thành ra có đến 79 cái. Tất cả sở hữu 
Tịnh Hão nếu tính rộng có tới 2008 cái, vậy tổng cộng lại, tất cả sở hữu nếu tính rộng thì 
có đến 3426 cái.

CÁC CÂU HỎI VỀ SỞ HỮU

1) Hãy kể 4 điểm tương đồng giữa tâm và sở hữu tâm và nêu câu pāli chứng minh (không 
cần định nghĩa).

2) Tại sao tâm và sở hữu tâm lại phải hổ tương nhau? Hãy cho ví dụ về mối tương quan 
tương hệ giữa tâm và sở hữu để làm nổi bật tầm quan trọng của mối tương quan đó.

3) 52 sở hữu nếu kể theo từng Rāsi thì có mấy? kể ra, và mỗi rāsi thì có bao nhiêu sở hữu 
tâm? Kể ra?

4) Hãy giải nghĩa các sở hữu tâm sau đây: biến hành biệt cảnh, bất thiện biến hành 
(sabbākusalayogīcetasika), sở hữu sân phần, tịnh hão biến hành, vô lượng phần.

5) Hãy nói rõ bản thể (sabhāva) của các sở hữu: Xúc, Thọ, Tưởng, Tác ý, Tầm, Thắng 
giải, Hỷ, Dục, Si, Tham, Sân, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Bi, Tùy Hỷ.

6) Hãy phân tách sự khác biệt giữa sở hữu tư và tác ý, tầm và tứ, dục (chanda) và tham 
(lobha), hôn trầm và thụy miên.

7) Hãy gọi bằng từ chuyên môn các pháp tánh sau đây:

- Là cái nhớ cảnh.
- Là pháp tánh vắng lặng và an lập các pháp đồng sanh vào 1 cảnh.
- Là cái bão vệ pháp đồng sanh
- Cái tính cách chăm chút cảnh.
- Là cái mang tính hiểu sai trong cảnh.
- Là cái mang tính thủ chấp bản thân.
- Là cái cắn rứt trong những ác nghiệp đã làm và thiện nghiệp chưa làm.

8) Nghi ngờ như thế nào mới là si hoài nghi? Sự thắc mắc trong bài vỡ hay thắc mắc về 
tên người tên vật mà mình chưa biết có phải là si hoài nghi không? Hãy giải thích rõ.

9) Tại sao cũng là sở hữu tịnh hão biến hành mà từ tín cho đến hành xả chỉ được kể lẽ, từ 
tịnh thân đi thì lại kể cặp và ý nghĩa khác nhau của sở hữu trong mỗi cặp ấy như thế nào?

10) Hãy dịch bài kệ Terasaññasamānā ca. pe. dvipaññāsa paniccare.

11) Hãy dịch và giải câu kệ Satta sabbattha yujjanti.Pe. sabhaṇesvesa sobhaṇā.

12) Có bao nhiêu sở hữu hợp được trong các tâm hiệp thế? Kể ra?

13) Hãy cho biết có mấy tâm hợp được và không hợp được với các sở hữu tầm, thắng giải,
cần, hỷ, dục.



14) Có mấy tâm tuy là thọ hỷ nhưng không hợp với sở hữu hỷ được? đồng thời hãy cho 
biết lý do.

15) Hãy nêu ra các tâm quả mà có thể hợp được với các sở hữu xúc, thọ, tứ, cần, hỷ.

16) Trong 89 tâm (nói hẹp), sở hữu tầm hợp được mấy? Kể ra? Và hãy dịch bài 
kệ Sabbāpuññesu...

17) Trong 89 tâm, sở hữu hỷ hợp được 27 hoặc 35 tâm ấy một cách bất định hãy cho biết 
lý do và kể rõ 27, 35 tâm ấy.

18) Hãy cho biết:

- Tâm nào hợp với tầm được nhưng không hợp với cần được.
- Tâm nào hợp với cần được mà không hợp với tầm được.
- Tâm nào hợp cả tầm lẫn cần.
- Tâm nào không thể hợp cả 2 sở hữu ấy.
- Tâm nào hợp với giới phần được mà không hợp với vô lượng phần được.
- Tâm nào chỉ với vô lượng phần mà không hợp với hôn phần được?
- Tâm nào có thể hợp với cả 2.
- Tâm nào không thể hợp với cả 2.

19) Hãy nêu bài kệ nói về những tâm không hợp được với 6 sở hữu biệt cảnh.

20) Có mấy sở hữu hợp được trong 12 tâm bất thiện? Kể ra?

21) Có bao nhiêu sở hữu bất thiện hợp được trong tâm tham? Kể ra?

22) Hãy giải thích: tại sao sở hữu Tà Kiến và Mạn lại không thể gặp nhau trong một tâm?

23) Có bao nhiêu sở hữu chỉ hợp trong tâm tương ưng, không hợp trong tâm bất tương 
ưng? Kể ra?

24) Hãy kể rõ những sở hữu bất thiện nào mà (chỉ) hợp được trong 1 tâm 2 tâm, 3 tâm, 4 
tâm, 5 tâm, 6 tâm, 7 tâm, 8 tâm.

25) Hãy phân ra những sở hữu tịnh hão nào hợp được tất cả tâm tịnh hão và hợp được 
trong từng tâm tịnh hão.

26) Hãy nói rõ những khác biệt 3 giới phần khi hợp trong tâm hiệp thế và siêu thế, ở mỗi 
trường hợp có khác biệt nhau thế nào?

27) Hãy kể những tâm có thể hợp với 2 vô lượng phần theo cả samānavāda và kecivāda và
cho biết những (cái) sai đúng trong 2 ý kiến đó. 28) Có mấy tâm hiệp thế hỷ thọ hợp được 
với sở hữu trí tuệ và hãy kể rõ 16 cách sampayoga (tương ưng).

29) Hãy dịch 2 bài kệ Ekūnavīsati dhammā... và Pannā pakāsitā...

30) Hãy giải thích ý nghĩa của bài kệ Issāmaccherakukkucca...

31) Hãy giải thích thế nào là sở hữu đột xuất (aniyatayogīcetasika), có bao nhiêu sở hữu 
đột xuất, kể ra, và hãy cho biết có bao nhiêu sở hữu đột xuất thuộc giống bất thiện, thuộc 
giông thiện, thuộc giống quả, và thuộc giống tố.



32) Hãy phân ra các sở hữu đột xuất theo cách kadāci, sahakadāci và nānākādāci và dẫn 
những bài kệ nào có nhắc tới vấn đề nầy (khỏi dịch).

33) hãy kể ra những sở hữu đột xuất cố định, đột xuất bất định, những sở hữu thường trực 
mà (niyata) bất định thường trực mà cố định.

34) hãy cho biết có bao nhiêu tâm hợp được với tâm tham I, tâm tham IV, tâm tham V, tâm
tham VīI, tâm si I.

35) Hãy dịch bài kệ Chattiṃsānuttare ...

36) Hãy kể ra những tâm bất thiện mà được 15 sở hữu hợp, 18 sở hữu hợp, 19 sở hữu hợp, 
20 sở hữu hợp, 21, 22, sở hữu hợp.

37) Hãy kể rõ những sở hữu bất định và cố định của 2 tâm sân.

38) Có mấy sở hữu bất thiện biến hành? Kể ra và dẫn chứng kệ ngôn (miễn dịch).

39) trong 18 tâm vô nhân tâm nào có nhiều sở hữu hợp nhất, ít sở hữu hợp nhất?

40) Hãy kể những tâm vô nhân nào mà không hợp được với các sở hữu xúc, tầm, cần, dục.

41) Có mấy sở hữu hợp được với 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tố, 3 nhị thiền sắc giới, 3 tứ 
thiền sắc giới.

42) Hãy kể ra những sỡ hữu hợp cố định và bất định của:

- Tâm tham thứ 3.
- Tâm tham thứ 8.
- Ðại thiện thứ nhất.
- Ðại tố thứ 8.
- 3 sơ thiền hiệp thế.
- 8 ngũ thiền siêu thế.

43) Hãy kể những tâm tịnh hão có sở hữu hợp bằng nhau trên các con số: 36, 35, 34, 33, 
32, 31, 30.

44) Hãy nói mấy cách nhiếp (sangaha) của các tâm sau đây (vắn tắt thôi):

- 12 bất thiện, 18 vô nhân.
- 8 đại thiện.
- 12 tâm vô sắc.
- 40 tâm siêu thế.

45) Hãy giải thích ý nghĩa tiếng nhiếp "sangaha" và tiếng tương ưng "sampayoga".

46) Hãy cho biết có mấy sở hữu đồng sanh với thọ, tầm, thắng giải, hỷ, dục, si, kiến, tật 
đố, hôn trầm, hoài nghi, tín, bi.

47) Một vị Thánh Tu-đà-huờn nọ khi nhìn thấy bức ảnh đẹp chợt khởi ý ưa thích, hãy phân
tách tâm trạng ấy theo chi pháp.

48) Cha mẹ vốn thương con nhưng vì con cái quá ngổ nghịch nên cha mẹ có đôi lần phải 
tức giận. Hãy phân tích tâm trạng đó theo Vi diệu pháp.



49) Bằng sở hữu nào, bạn có thể giải đáp mau chóng các câu hỏi về abhidhamma và có 
bao nhiêu sở hữu đồng thanh nữa?

50) Hãy kể ra các sở hữu tiếp theo các sở hữu sau đây: xúc, tứ, hỷ...

51) Hãy vẽ bản đồ 52 sở hữu.

-ooOoo-

* 52 Sở hữu có 16 cách tương ưng (sampayoga):

- 13 Tợ tha có 7 cách tương ưng:

a) 7 biến hành được kể là 1 cách
b) 6 biệt cảnh được kể là 6 cách

- 14 Bất thiện biến hành có 5 cách tương ưng:

a) sở hữu si phần hợp trong 12 bất thiện tâm, đó là 1 cách.
b) nhóm tham phần hợp trong 8 tâm tham là 1 cách.
c) nhóm sân phần hợp trong 2 tâm sân là 1 cách.
d) nhóm hôn thụy hợp trong 5 tâm bất thiện hữu trợ là 1 cách.
e) hoài nghi trong si hoài nghi là 1 cách.

- 25 Tịnh hão có 4 cách tương ưng:

a) 19 tịnh hão biến hành hợp trong 59 hoặc 91 tâm tịnh hão, đó là 1 
cách.
b) 3 giới phần hợp trong 16 hoặc 48 tâm cũng là cách.
c) 2 vô lượng phần hợp trong 26 tâm cũng là 1 cách.
d) sở hữu trí tuệ hợp trong 47 hoặc 79 tâm đó cũng là 1 cách.

-ooOoo-



Phần [02]

VỊ TRÍ CỦA SẮC (RŪPA)

1) Các sắc sau đây: 4 đại hiển, thần kinh thân, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, 
sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, 2 sắc tính, mạng quyền, vật thực, giao giới, thân biểu tri, 3 kỳ 
dị, tứ tướng là những sắc nằm cùng khắp trên thân thể chúng sanh.

2) Thần kinh nhãn nằm ở mắt.
3) Thần kinh nhĩ nằm ở tai.
4) Thần kinh tỷ nằm ở mũi.
5) Thần kinh thiệt nằm ở lưỡi.
6) Ý vật nằm ở tim.
7) Khẩu biểu tri nằm ở miệng.

Tứ đại:

* Pathavī có bản tướng là Ngại chất (kakkhaḷalakkhaṇa) và đây là câu giải tự về pathavī:

- Sahajātarūpāni pathati paṭiṭṭhanti etthāti pathavī (Ðất là phần vật chất có nhiệm vụ nâng
đỗ các sắc đồng sanh ).

* āpo mang bản tướng "chảy ra và thấm rịn" (paggharanalakkhana, ābandhanalakkhaṇa). 
Ðây là những câu giải tự:

- āpeti sahajātarūpesu byāpetvā tiṭṭhatītiāpo (Nước là phần vật chất mang tính chan hòa 
các sắc đồng sanh và nương gá trong đó.

- Appāyati sahajātarupāni suṭṭhu brūheti va.d.dhetīti āpo (nước là thành phần vật 
chất có nhiệm vụ trưởng dưỡng, phát triển các sắc đang sanh)

- Sahajātarūpāni avippakiṇṇāni katvā bhuso pātirakkhatīti āpo (nước là phần vật 
chất có nhiệm vụ bão tồn, gắn chặt các sắc đồng sanh không cho hoại tan, rời rạc 
nhau).

* Tejo gồm có 2 uṇhatejo (nhiệt hỏa) và sītatejo (hàn hỏa), tuy thế bản tướng của lữa nói 
chung chỉ có một là uṇhattalakkhaṇa. [hơi nóng và hơi lạnh đều được gọi là lữa.] .

Ðây là câu giải tự:

- Tejeti paripācetīti tejo (lữa là phần vật chất có nhiệm vụ nung chín). Lữa được chi 5 
loại :

1) usmātejo: Hơi ấm trong thân thể
2) santappanatejo: bệnh nhiệt
3) dahanatejo: bệnh nhiệt
4) jiranatejo: Lữa đốt tế bào.
5) picakatejo: Lữa tiêu hóa thực phẩm.

Trong 5 thứ lữa này, chỉ có usmātejo và pācekatejo (chất lữa làm tiêu hóa vật thực) là
2 thứ lữa có thường trực trong cơ thể chúng sanh, còn 3 thứ lữa kia thì không thường 



trực, chúng chỉ có mặt khi usmātejo bộc phát quá mạnh (viparita), như đối với người 
bị bệnh sốt thì usmātejo sẽ trở thành santappanatejo, nếu sốt nặng quá thì thành 
ra dahanatejo. Còn jiraṇatejo cũng là từ usmātejo biến thái nên, để đốt cháy các tế 
bào trong cơ thể người bệnh hoặc người già, tạo ra các hiện tượng: da, răng rụng, tóc 
bạc...

* Vāyo mang tính căng phồng và lay động (viṭṭhambhanalakkhana, samīraṇalakkhaṇa). 
Gió là yếu tố chính cho các hoạt động. Nói theo bản tướng thì có tới 2 loại 
gió vitthambhanavāyo và samīraṇavāyo ta có thể gọi vittha là "Tĩnh phong" vì đó là chỉ về
loại gió giữ thăng bằng cho mọi vật chất được đứng vững, như câu giải tự sau đây:

- Vāyati sahajātadhamme apatamāne katvā vahatīti vāyo (giữ thăng bằng cho các sắc 
đồng sanh không bị lung lay, lúc lắc đó được gọi là gió vitthambhanavāyo).

Còn samīraṇavāyo là thứ gió làm cho các vật chất lay động, di chuyển, ta có thể gọi đây là
động phong, như câu giải tự sau đây:

- vāyoti desantaruppatti hetubhāvena bhūtasanghātam pāpetīti vāyo (gió samīvanavāyo - 
Ðộng phong - là thứ gió làm cho các đại hiển (mahābhūta) đồng sanh khác xê dịch, biến 
động, rời khỏi vị trí cũ.

Nói theo thông tường thì trong cơ thể người ta có 6 loại gió:

1) uddhangamavāyo: Gió dồn ngược lên trên, như ợ, ngáp...
2) adhogamavāyo: Gió dồn xuống, như hơi đánh nắm chẳng hạn.
3) kucchitthavāyo: Gió thường trực có trong vùng bụng.
4) koṭṭhāsayavāyo: Gió trong thân mình.
5) angamagānusārīvāyo: Gió di động khắp các bộ phận trong cơ thể.
6) assāsapassāvāyo: Gió trong dạng hơi thở ra vào.

6 thứ gió này luôn có mặt trong cơ thể nên còn được gọi chung là ajjhattavāyo, còn thứ 
gió thiên nhiên là ta thường thấy, được gọi là bahiddhavāyo.

* * *

Sắc tứ đại hiển được gọi là Mahābhūta vì chúng được xem là những sắc dẫn đầu 
(padhāna) cho các sắc khác, đồng thời bản tướng của chúng cũng rất rõ ràng nên gọi 
là Mahābhūta như câu giải tự sau đây:

Mahantāni hutvā bhūtāni pātubhūtānīti mahābhūtāni.

- Ðây là câu giải tự về cakkhupasāda: cakkhuviññāṇadhiṭṭhitaṃ hutvā samavisamaṃ 
cakkhati ācikkhantaṃ viya hotīti cakkhu (gọi là mắt vì đó là chỗ nương của nhãn thức và 
có bản chất là chỉ cho nhãn thức biết đâu là cảnh tốt, cảnh xấu).

Câu giải tự về sotapasāda:.

Sotaviññānadhiṭṭhitaṃ hutvā saddaṃ suṇātīti sotaṃ (thần kinh nhĩ là chỗ nương cho nhĩ 
thức và có chức năng đặc biệt là nghe được âm thanh) hoặc 1 câu giải tự khác: Saddaṃ 
suṇanti etenāti sotaṃ; sadde suyyanti etenāti sotaṃ. Câu giải tự thứ nhất có nói đến khía 



cạnh ngoài (ṭhāna- yūpacāra) của thần kinh nhĩ, 2 câu sau nói thẳng vào chức năng của 
thần kinh nhĩ.

- Chāyatīti ghānaṃ (ṭhānayūpacāra)
- Ghāyanti etenāti ghānaṃ (mukhaya)
- Ghāyīyanti etenāti ghānaṃ (mukhaya)

- Jīvitaṃ avhāyatīti jivhā: Cái gì có bản chất tự nói lên rằng: Vị là điều kiện sanh tồn, là 
yếu tố để sống còn thì đó là thần kinh thiệt.

(Ngài Jotika giải rằng): Tiếng jivhā nếu đem chiết tự thì có 2 
từ: Jīvitaṃ và avhā. Jīvitaṃ là tuổi thọ, sinh mạng (āyu), ở đây Jīvitaṃ được dịch là vị 
(rasa) vì mạng sống được kéo dài phải nhờ vào Vị, như là phải ăn phải uống. Ðây là giải 
tự theo lối phalūpacāra, cũng là 1 cách gián tiếp, nhưng trên khía cạnh tác động thành 
quả. Ở đây trong tiếng Jīvita muốn đổi qua jivhā phải biến Jī thành ji và xóa vita để 
ghép svhā vào thành ra jivhā.

Câu giải tự về kāyapasāda: kucchitānaṃ kesādīnaṃ pādadhammā- nañca āyoti kāyo: 
(Thân là chỗ tích tập những vật uế trược cùng các ác pháp).

Mà thần kinh thân là 1 phần trong cái thân ấy nên lối giải này được gọi là Ekadesūpacāra. 
Còn nếu giải tự theo lối ṭhānayūpacāra thì như sau "Thân (theo câu giải tự pāli ở trên) là 
xuất xứ của thần kinh thân"

5 sắc thần kinh vì là những sắc có bản chất (sabhāva) tinh anh nên được gọi là pāsada 
(pasīdatīti pasādo): Sắc nào có bản chất tinh anh, tinh túy thì sắc ấy được gọi là sắc thanh 
triệt.

7 VISAYARūPA (HAY GOCARARūPA)

1) Rūpārammana: Bất cứ cái gì mà mắt có thể thấy được, dù là sinh vật hay vô sinh vật, 
cũng được gọi là Rūpā, các Ngài chú giải tiếng Rūpā như sau:

- Rūpayati hadayangatabhāvaṃ pakāsetīti rūpaṃ (cái gì làm cho tình cảm được biểu lộ 
qua ánh mắt thì đó là cảnh sắc vậy).
- Rūpayati dabbaṃ pakāsetīti rūpaṃ (cái gì nói lên hình dạng của sự vật cái đó là sắc vậy).

2) Saddārammaṇa:

- Saddīyati uccārīyatīti: (những âm thanh nào được loan đi, phát ra, đều được gọi là cảnh 
thinh cả).
- Sappati sota viññeyyabhāvaṃ gacchatīti saddo: Cái nào có bản chất làm cho nhĩ thức 
biết được cái đó là cảnh thinh)

Câu giải tự thứ nhất ám chỉ cho những âm thanh nào do sinh vật phát ra như tiếng người, 
tiếng thú... Còn câu giải tự thứ hai chỉ cho bất cứ loại âm thanh, tiếng động nào dù của 
sinh vật (aJīvita) mà tai có thể nghe, nhĩ thức có thể biết.



3) Gandhārammaṇa:

- Gandhāyati attamo vatthuṃ sūcetīti: gandha cái gì tự chỉ điểm chỗ mình nương dựa 
bằng cách bố hơi cái đó là mùi vậy) nghĩa là giống như một cái hoa có mùi thơm chẳng 
hạn thì chính cái hoa đó được người ta biết đến là nhờ mùi hương của nó tỏa ra. Các Ngài 
giải tiếng sūceti như sau: Idamettha atthīti pesuññaṃ karontaṃ viya hoti 

4) Rasārammaṇa:

- Rasīyati assādiyatīti raso (cái gì cần phải được nếm, thưởng thức bằng thiệt thức thì cái 
đó là vị vậy).

5) Phoṭṭhabbārammaṇa:

- Phusitabbanti phoṭṭhabbaṃ (cảnh nào cần phải được thần kinh thân đối xúc thì cảnh dó 
là cảnh xúc).

Cảnh xúc có 3:

a) Paṭhavīphoṭṭhabbārammana.
b) Tejophoṭṭhabbārammana.
c) Vāyo phoṭṭhabbārammana.

4 cảnh đầu và 3 cảnh xúc cộng lại thành 7 sắc visaya (sắc cảnh giới) hay còn gọi 
là gocararūpa (sắc đối tượng). Dở dĩ gọi như vậy vì tiếng Gocara được giải tự như sau:

- Gāvo caranti etthāti gocara ( chỗ nào loài trâu bò thường lui tới để ăn cỏ chỗ ấy được 
gọi là Gocara)

Mà 7 cảnh nầy là những đối tượng sở tri của 6 môn (chadvārikacitta), loài trâu bò luôn tới 
lui đồng cỏ vậy, chính vì thế, để định nghĩa về sắc đối tượng các Ngài bão rằng 
"Gocarādisāti Gocara" (các sắc đối tượng cũng giống như chỗ ăn cỏ của trâu bò). Lối giải
tự nầy mang tên là Sadisūpacāranaya. Còn câu Gāvo caranti etthāti Gocara là câu giải tự 
theo lối Mukhayanaya . Vậy ở đây tiếng Go đồng nghĩa với Indriya và tiếng Gocara đồng 
nghĩa với ārammaṇa.

2 BHĀVARŪPA (sắc giới tính)

1) Itthibhāvarūpa (sắc tố nữ)

- Itthīpā bhāvo itthibhāvo (sắc nào làm tiêu chuẩn khẳng điïnh nữ tính thì sắc đó được gọi 
là sắc nữ giới tính).

2) Purisabhāva ( Rumabhāva: Sắc tố nam)

- Pumasso bhāvo pumabhāvo (sắc nào làm tiêu chuẩn khẳng điïnh nam tính thì sắc đó 
được gọi là sắc nam giới tính).

Con người ta được gọi nam hay nữ giới, đực, cái, trống, mái là dựa vào 4 khía cạnh:

a) Linga: Như mặt mày, tay chân.
b) Nimitta: Các bộ phận đặc biệt của mỗi giới tính mà kể khác phái không có như râu ria, 



bộ phận sinh lý...
c) Kutta: Những sinh hoạt đặc biệt của mỗi phái giới tính như trò chơi khác nhau chẳng 
hạn.
d) ākappa: Dáng vẽ, tư cách như yểu điệu hay hùng dũng cứng cổi ...

4 chi tiết này luôn phụ thuộc cho sắc giới tính. Nếu 4 chi tiết nầy được hình thành bằng 
cách dựa vào sắc nữ giới tính thì người ta được gọi là nữ, bằng ngược lại thì là nam.

HADAYARŪPA (sắc ý vật)

- Hadanti sattā taṃ taṃ atthaṃ vā anatthaṃ vā pūrentīti hadayaṃ (tất cả chúng sanh nhờ 
vào sắc gì để tạo điều hữu ích, vô ích - sắc ấy chính là ý vật vậy).

Sắc ý vật có 2:

a) Mamsahadayarūpa: trái tim (nhục tâm).
b) Vatthuhadaya rūpa: Một loại sắc nghiệp (kammajarūpa) nằm trong trái tim, mà sắc ý 
vật ở đây muốn nói chính là loại sắc nầy 
(Pāli là vatthuhadayarūpa hay hadayavatthurūpa).

Vị trí của sắc ý vật là một tiềm huyệt trong tim ở đây có chứa một lưu lượng máu nhiều 
bằng một lòng bàn tay. Ðó là chỗ nương của ý giới và ý thức giới. Theo Ngài Jotika giải 
thì tiềm huyệt nầy lớn bằng hạt punnāga (tên một loại cây có hoa).

SẮC MẠNG QUYỀN (Jīvitarūpa)

- Jīvanti sahajātadhammā etenāti Jīvitaṃ (sắc mạng quyền là cái mà các sắc đồng sanh 
nhờ đó mà được sống còn).

Sắc đồng sanh ở đây chỉ cho sắc nghiệp còn 3 thứ sắc kia thì phải nhờ vào điều kiện cá 
nhân (Samuṭṭhāna) của chính mình mà tồn tại, chớ không nương vào sắc mạng quyền.

SẮC VẬT THỰC (āhārarūpa)

- Kabalaṃ karīyati kabalīkāro (được làm thành cục, thành miếng nên gọi là kabalikāra).
- āharīyatīti āhāro (cái được người ta ăn tức là vật thực vậy).
- Kabalīkāro ca so āhāro cāti kabalīkārāhāro (cái gì được người ta làm thành miếng để ăn 
cái đó được gọi là đoàn thực).

Sắc vật thực trong 28 sắc pháp ám chỉ cho các sinh tố (ojā) có trong các món ăn chớ 
không phải chỉ cho các thực phẩm thô thiển. Sau đây là câu giải tự về tiếng ojā:

- attano udayānantaraṃ rūpaṃ janetīti ojā (sinh tố là chất giúp cho thành phần sắc khác 
được sinh trưởng một cách khít khao).

Cơ thể chúng sanh nhờ có cái sinh tố mới có thể sống còn một cách mạnh mẻ vững chải.

SẮC HƯ KHÔNG (ākāsarūpa hoặc paricchedarūpa: Sắc giao giới).

- Na kassatīti ākāso
- Akāsoyeva ākāso
(chỗ không thể cày bừa, bươi xới gì được, gọi là hư không).



Có 4 thứ hư không :

1) Ajaṭākāsa: Khoảng thinh không thiên nhiên của vũ trụ, dưới thì kể từ lớp đất và nước 
của địa cầu trở xuống, trên thì tính từ cõi vô sắc trở lên.
2) Paricchinnākāsa: những khoảng trống hạn hẹp thông thường như cữa nhà, lỗ tai, lỗ 
mũi, hầm hố...
3) Kasiṇugghātinākāsa: đề mục hư không trong án xứ thiền chỉ.
4) Paricchedākāsa: khoảng cách giữa các phần tử vật chất mà nói theo vi diệu pháp là các 
bọn sắc. Ðây được goi là loại hư không hẹp nhất mà có mặt trong cả 3 loại kia (nghĩa là 
trong mỗi cái kia đều có thứ hư không nầy).

Bất cứ vật chất nào cũng đều phải cần có một khoảng không gian cho riêng mình để tự 
khẳng định vị trí, hình dáng ở đây đối với các sắc cũng thế, mỗi bọn sắc cũng đòi hỏi phải 
có một không gian riêng mà khoảng cách giữa 2 không gian của các bọn sắc được gọi là 
sắc giao giới hay hư không vậy, nhờ có nó giới tuyến của các bọn sắc được phân định rõ 
ràng và khi tu quán đến trình độ udayabbaya paññāna với bhangañāna có xét về sự sanh 
diệt của sắc pháp cũng dễ bởi hành giả chỉ việc y cứ vào sắc giao giới mà thẩm nghiệm.

VIÑÑATTIRŪPA (Biểu tri)

- Adhippāyaṃ viññāpetīti viññatte (sắc nào biểu lộ được ý muốn của người ta thì sắc đó là 
sắc biểu tri).
- Viññāyatīti viññatti (biểu lộ tức là biểu tri ) .
- Viññāpenti janā viññāyanti vā janehi aññāmaññassu cittāni etāyāti viññatti (người ta 
hiểu ý nhau bằng sắc nào, sắc ấy được gọi là biểu tri)

Sắc biểu tri có 2 : Kāyaviññatti và Vacīviññatti. Từ 2 sắc nầy lại triển khai ra thêm hai khía
cạnh nữa để có được 4 biểu tri:

1) Bodhanaviññatti: những cử động, ngôn từ mang mục đích biểu lộ ý muốn.
2) Pavattanaviññatti: những cử động thân khẩu không nhằm vào mục đích biểu lộ ý muốn.

Vậy nếu kể rộng thì có tới 4 thứ biểu tri:

a) Bodhanakāyaviññatti
b) Pavattanakāyaviññatti
c) Bodhanavacīviññatti
d) Pavattanavacīviññatti.

3 VIKĀRARŪPA (kỳ dị hay đặc biệt)

- Viseso ākāro vikāro - chi tiết khía cạnh đặc biệt của sắc nipphannarūpa được gọi là sắc 
vikāra vậy.

Vậy tuy gọi là sắc đặc biệt nhưng kỳ thật đó không phải là loại sắc nào hết mà chỉ là 
những chi tiết, khía cạnh riêng của sắc Nipphanna thôi. Bởi vì sắc Ðặc biệt có 3:

a) Rūpalahutā:



- Lahuno bhāvo lahutā (sự nhẹ nhàng, là khinh)
- Rūpassa lahutā rūpalahutā (sự nhẹ nhàng linh hoạt của sắc được gọi 
là Rūpalahutā).

b) Rūpakammaññatā:

- Muduno bhāvo mudutaø.
- Rūpassa mudutā rūpamudutā (sự uyển chuyển mềm mại của sắc chính 
là Rūpamudutā: nhu sắc)

c) Rūpakammaññatā:

- Kammāni sādhu kammañña (linh hoạt là thích nghiệp).
- Kammaññassa bhāvo kammaññatā (sự linh hoạt tức là thích nghiệp tánh)
- Rūpassa kammaññatā rūpakammaññatā (sự linh hoạt, cơ động của sắc chính là sắc 
nghiệp).

2 sắc biểu tri cũng được kể vào sắc đặc biệt, vậy có tất cả 5 sắc đặc biệt, 5 sắc Ðặc biệt chỉ
có đối với loài sinh vật (Jīvita) thôi. 3 sắc Ðặc biệt vừa kể trên luôn đi chung với nhau và 
nhờ có chúng, 2 sắc biểu tri mới hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp, bằng 
không thì rất vụng về thô thiển, lọng cọng.

LAKKHANARŪPA (Tứ tướng)

- Lakkhīyanti vinicchīyanti dhammā ime sankhātāti etenāti lakkhanaṃ (các bậc hiền trí 
dựa vào sắc nào để khẳng định hữu vi tánh, sắc ấy là sắc tứ tướng).

1) Upacayarūpa:

- ādito uparito ca cayoti upacayo (giai đoạn sắc Nipphanna khởi sanh từ sát-na tái tục cho 
tới tuần lễ thứ 11, thời gian mà sắc nghiệp đã đầy đủ, được gọi là upacaya).

Nói rõ hơn, sắc nghiệp sanh khởi lần đầu tiên vào sát-na tái tục được gọi là upacaya. Ðối 
với loài thai sanh (Gabbhasuyyata) mãi cho tới tuần lễ thứ 11 các sắc nghiệp mới sanh đủ 
hoàn toàn còn trước đó (sau sát-na tái tục) thì sanh từ từ từng thứ. Giai đoạn phát triển sắc 
nghiệp nầy cũng được gọi là upacaya.

Ðối với loài thấp sanh (saṃsedaja) và hoá sanh (opapātika) thì ngay thời điểm sát-na tái 
tục các bọn sắc nghiệp đã hiện khởi đầy đủ, giai đoạn đó được gọi là upacaya còn kể từ 
sau sát-na tái tục rồi, các sắc nghiệp có sanh đến mấy cũng không được gọi là upacaya. Ðó
là nói về 2 sanh loại trên.

2) Santatirūpa:

- Saṃ punappunaṃ tati santati (sự hiện khởi liên tục của các sắc nipphanna được gọi là 
santati).

Sau khi các sắc nghiệp thời tái tục đã hiện khởi đầy đủ rồi thì sự sanh khởi của các sắc 
nghiệp sau đó, cho đến trọn đời, được gọi là santati. Ðối với sắc tâm, sắc âm dương, sắc 



vật thực cũng thế, trong lần sanh khởi đầu tiên thì dược gọi là upacayarūpa, sau khi đã 
hiện khởi đầy đủ từ đó về sau được gọi là santatirūpa.

Trong atthasālinī và visuddhimagga-atthakatha (chú giải Thanh tịnh đạo) có đưa một ví 
dụ về sắc upacaya và santati như sau:

* Có một cái hồ được đào gần bên dòng sông lớn, khi đào vừa xong luồng nước mới chảy 
vào lần đầu được ám chỉ cho sắc upacaya trong lần đầu tiên, những đợt nước sau đó cho 
tới khi đầy hồ được ám chỉ cho sắc upacaya sau thời tái tục. Khi nước hồ đã đầy và chảy 
tới lui ra thì được ám chỉ cho santatirūpa.

3) Jaratarūpa:

- jarānaṃ bhavo jaratā: bản chất cằn cỏi của các sắc Nipphanna được gọi là lão mại

Khi các sắc (catujanipphannarūpa) đã sanh khởi rồi thì đời sống (thời gian tồn tại) kéo dài
được 51 sát-na. Sát na đầu tiên được gọi là sát-na sanh, sát-na thứ 51 sát-na diệt còn các 
sát-na giữa (gồm 49 cái) là sát-na trụ. Chính 49 sát-na này là jarata, tức giai đoạn già cỏi 
của sắc pháp (catucanipphannarūpa) bởi vì ở khoảng này các sắc đã có dấu hiệu biến suy, 
tàn rụi.

4) Aniccatārūpa:

- Aniccānam bhavo aniccatā - bản chất biến hoại của sắc Nipphanna chính là sắc vô 
thường).

Nói theo tinh thần của tạng kinh thì khi lọt lòng mẹ là sanh, lúc tắt thở là tử, thời gian giữa
là lão. Ðó là sammutijāti-jarā-maraṇa. Còn theo Abhidhamma thì phải là paramatthajāti-
jarāmaraṇa.

Gọi là tử theo tinh thần Abhidhamma tức ám chỉ cho sát-na diệt của sắc ở đây là sát-na thứ
51. Jaratarūpa và Aniccatārūpa có mặt trong nipphannarūpa kể từ sát-na tái tục cho tới 
hết kiếp sống.

Già có 2:

1) Paticchannajarā: tiềm lão.
2) Pākaṭajarā : hiển lão.

Vào từng giây phút trong cả kiếp sống cơ thể chúng sanh luôn biến suy, cằn cỏi, đó 
là Paṭicchannajarā, cái già kín đáo. Khi tuổi trẻ không còn nữa, các hiện tượng răng rụng 
tóc bạc... Xuất hiện thì đó là Pākaṭajarā, cái già cụ thể mà cũng có thể nhìn thấy.

Ðối với các sắc phi quyền hệ (anindriyabaddharūpa) tức là các vật chất vô sinh (ajīvita) 
như cây cối, núi non, đất đai... những vật chất không có liên hệ gì tới Indriya, cũng bị cái 
"cằn cỏi" chinh phục. Ðối với chúng sanh cũng có 2 cách cằn 
cỏi: Paṭicchannajarā và Pākaṭajarā. Nếu phân loại rõ ràng thì có những thứ chỉ 
có Paṭicchannajarā (tính biến suy tàng ẩn) mà không có Pākaṭajarā (sự biến suy rõ rệt) 
như đất đai, nước, núi non, mặt trăng, mặt trời, vàng, ngọc... cái cằn cỏi của chúng được 



gọi theo từ chuyên môn là avīcijarā (sự cằn cỏi khó biết), vì quả thật khó làm gì để có thể 
ghi nhận tận mắt cái biến suy của những vật chất đó được.

Còn như cây cối... những vật chất ngoài ra những thứ vừa kể trên thì vừa 
có Pākaṭajarā bởi vì ta có thể chứng kiến tận mắt sự thay đổi, cằn cỏi của chúng. Gọi theo 
từ chuyên môn thì sự cằn cỏi của những vật chất thứ này là savīcijarà (sự cằn cỏi để thấy).

-ooOoo-

ī. RŪPA-VIBHĀGA

Sắc pháp nếu gọi tên theo bản thể thì có 8:

- Ahetuka: Vì chúng không có liên hiệ gì về nhân
- Sapaccaya: Vì chúng có 4 duyên liên hệ.
- Sāvasa: Vì chúng là cảnh của lậu.
- Sankhāta: Vì được cấu tạo bởi 4 duyên.
- Lokiya: trực thuộc tam giới.
- Kāmāvacara: Vì là cảnh của Dục ái
- ānārammaṇa: Vì không thể biết cảnh
- Appahakātabba: Không là đối tượng sát trừ.

SẮC PHÁP PHÂN LOẠI THEO THỂ TÍNH

1) Ajjhattikarūpa: 5 sắc thần kinh
2) Bāhirarūpa: 25 sắc còn lại
3) Vatthurūpa: 5 sắc thần kinh và ý vật.
4) Avatthurūpa: 22 sắc còn lại
5) Dvārarūpa (là sắc làm nhân sanh cho lộ ngũ môn và thân nghiệp khẩu nghiệp: 5 sắc 
thần kinh, 2 biểu tri.
6) Advārarūpa: 21 sắc còn lại
7) Indriyarūpa: 5 biểu tri (3 kỳ dị, 2 biểu tri) 2 sắc tính, mạng quyền.
8) Anindriyarūpa: 20 sắc còn lại
9) Oḷārikarūpa: 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới (visayarūpa).
10) Sukhumarūpa: 16 sắc còn lại
11) Santikerūpa: 5 sắc thần kinh, 5 sắc cảnh giới.
12) Dūrerūpa: 16 sắc còn lại.
13) Sappatigharūpa: 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới.
14) Appaṭigharūpa: 16 sắc còn lại
15) Upādinnarūpa: 18 sắc nghiệp.
16) Anupādinnarūpa: gồm có 40: 15 sắc tâm, 13 sắc quí tiết, 12 sắc vật thực
17) Sanidassanarūpa: sắc cảnh sắc
18) Anidassana: 27 sắc còn lại.
19) Gocasaggāhakarūpa: 5 sắc thần kinh.
20) Agocaraggāhakarūpa: 23 sắc còn lại.
21) Avinibbhogorūpa: 4 đại hiển cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực.
22) Vinibbhogarūpa: 20 sắc còn lại.



MINH GIẢI (theo từng căn)

Gọi là sắc nội không phải nhắm vào ý nghĩa "ở trong thân" mà nhắm vào ý nghĩa hữu ích, 
đắc dụng cũng như đối với người nào mà ta xem là tín cẩn, giúp được nhiều việc thì ta gọi 
là người nội bộ vậy. Ở đây, 5 sắc thần kinh vô cùng cần thiết cho chúng sanh, nếu thiếu 
chúng, chúng sanh sẽ không làm gì được, chính vì vậy chúng được gọi là sắc nội.

1) 23 sắc còn lại vì không quan trọng bằng 5 sắc thần kinh nên được gọi là sắc ngoại, 
chúng được xem như ṅgười ngoài, kẻ không ăn nhằm gì".

2) Theo quy luật, danh pháp của chúng sanh cõi ngũ uẩn phải nương vào một cái đó để 
sanh khởi, nếu không thì chúng chẳng sinh khởi được. Và chỗ nương ở đây chính là 5 sắc 
thần kinh và ý vật, 6 sắc nầy được gọi chung là vatthurūpa, muốn biết cảnh phải nhờ 
chúng cũng như muốn đi trên hư không phải nhờ phi cơ vậy, 22 sắc còn lại không phải là 
chỗ nương của danh pháp nên được gọi là sắc phi vật.

3) Sự sinh khởi của lộ tâm ngũ môn và của thân nghiệp, khẩu nghiệp phải nương vào 7 sắc
môn (dvārarūpa), chính vì lộ ngũ môn phải nương vào 5 sắc thần kinh mới sanh khởi 
được nên 5 sắc ấy được gọi là uppattidvāra. Còn đối với thân ác hạnh khẩu ác hạnh, thân 
thiện hạnh, khẩu thiện hạnh muốn có được phải nhờ 2 sắc biểu tri để làm phương tiện thực
hiện nên 2 sắc ấy được gọi là kammadvāra. 21 sắc còn lại không đóng được những vai trò 
này nên được gọi là sắc phi môn.

4) Trong việc thấy... của nhãn thức ... phải lấy nhãn thanh triệt... làm yếu tố, điều kiện chủ 
yếu. Không có nó, việc thấy, không được thực hiện muốn bắt cảnh ngũ rõ ràng phải nhờ 
vào sức mạnh của các sắc thần kinh như nhờ có thần kinh nhãn tốt nên nhãn lực mới 
mạnh, mới tinh tường, bằng ngược lại thì cảnh sắc trở nên mơ hồ, lu mờ do đó 5 sắc thần 
kinh được gọi là sắc Indriya (Trưởng, chủ... ). Còn sắc nữ giới tính được gọi là 
sắc Indriya vì nó là tiêu chuẩn chủ yếu để khẳng định nữ giới tính của chúng sanh.

- Sắc nam giới tính cũng là tiêu chuẩn chủ yếu để khẳng định giới tính phái mạnh.

Cơ thể và dung sắc chúng sanh luôn tùy thuộc vào 2 sắc giới tính nầy mà khác nhau. Trong
giây phút tái tục, nếu có sắc nữ tính sanh khởi thì cơ thể và dung sắc của chúng sanh từ đó 
về sau cứ dựa theo đó mà hình thành và phát triển sao cho thích hợp với nữ tính. Nếu trong
lúc tái tục có sắc nam giới tính sanh khởi thì cơ thể và dung sắc chúng sanh từ đó cũng 
biến chuyển theo sắc đó cho tương ứng. Chính vì vậy 2 sắc tính cũng là sắc Indriya, những
sắc có cơ năng chi phối sắc khác.

- Sắc mạng quyền được gọi là sắc Indriya vì nó có chức năng bảo vệ các sắc nghiệp được 
tồn tại suốt 51 sát-na tiểu. Sắc mạng quyền chỉ bảo vệ thôi chớ nó không phải là nhân sanh
của sắc nghiệp, kể từ khi có sắc nghiệp hiện khởi, sắc mạng quyền đóng vai trò chủ yếu 
trong việc duy trì chúng.

20 sắc còn lại không có chức năng tương tự nhu những sắc mà kể nên được gọi là những 
sắc phi quyền.



5) 5 thanh triệt và 7 sắc cảnh giới được gọi là những sắc thô phải nhắm đến ý nghĩa "thô 
thiển, cứng cáp" mà tiếng oḷārika ở đây có nghĩa là rõ rệt. Tức là khi dùng trí tuệ quan sát 
thì nhìn thấy các sắc này rất rõ ràng, không như 16 sắc kia, dù có dùng trí tuệ cũng chỉ 
thấy được một cách hạn chế, trừu tượng.

6) Khi dùng trí tuệ quan sát thì 12 sắc thô rất dễ thấy nên chúng được gọi là sắc gần. Còn 
16 sắc tế, dầu có vận dụng trí tuệ quán sát cũng thấy được 1 cách khó khăn nên chúng 
được gọi là sắc xa.

7) 12 Sắc thô là những sắc tiếp cận, đối xúc nhau một cách trực tiếp như thần kinh nhãn 
với cảnh sắc, thần kinh nhĩ với cảnh thinh... thần kinh thân với cảnh xúc, nên chúng được 
gọi là những sắc hữu đối xúc. Còn 16 sắc tế, nói theo thực tính thì chúng không có trực 
tiếp đối xúc nhau nên chúng được gọi là những sắc vô đối xúc

8) 18 sắc nghiệp được gọi là những sắc do thủ vì chúng được hình thành từ các thiện ác, 
những pháp có liên hệ với ái và kiến một cách khắn khít, trực tiếp riêng về 15 sắc tâm, 13 
sắc quí tiết và 12 sắc vật thực thì không do nghiệp quá khứ tạo nên, chúng có mặt nhờ các 
điều kiện khác, nên có tên gọi là sắc phi do thủ.

9) Cảnh sắc là cái mà mắt có thể nhìn thấy nên nó được gọi là sắc hữu đối kiến, còn 27 sắc
kia mắt không thấy được nên được gọi là những sắc vô đối kiến.

10) 5 sắc thần kinh được gọi là Gogāheha vì chúng là những cơ quan tiếp nhận cảnh ngũ 
(pañcārammaṇa) mỗi thần kinh nhận một cảnh tương ứng. 5 sắc thần kinh lại được chia ra
2 loại:

a) Asamppattagocaraggāhakarūpa: Những thần kinh chỉ có thể bắt cảnh qua một khoảng 
cách nào đó. Ðây chính là 2 sắc thần kinh đầu tiên, vì nếu một vật được áp sát vào mắt thì 
mắt không thể nào thấy được, nhất định phải có một cự ly thích hợp. Ðối với tai cũng thế. 
Một tiếng động được gây trực tiếp lại màng nhĩ thì coi như không nghe gì cả, bắt buộc 
giữa căn và cảnh phải có một khoảng cách tối thiểu.

b) Sampattagocaraggahakarūpa: những thần kinh bắt cảnh tiếp cận trực tiếp. 
Ðó là 3 sắc thần kinh còn lại, vì cảnh của chúng phải xảy đến "không qua một 
khoảng cách nào" tức là trực tiếp.

11) 4 đại hiển sắc, khí, vị, vật thực được gọi là những sắc bất ly vì chúng là một tổng hợp 
không thể tách rời nhau, phải luôn đi chung với nhau, dù trong một phần tử vật chất 
(paramānu) hay 1 tế bào sinh vật cũng luôn có đủ 8 sắc này. Trong một vật chất có ít sắc 
tố nhất cũng không thể thiếu 8 sắc này vì thế chúng được gọi là bất ly.

-ooOoo-

īI- RŪPASAMUṬṬHĀNA

Có 4 nhân sanh của sắc: Nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực.

- NGHIỆP: ở đây là những hành động thân khẩu ý được thực hiện từ quá khứ bằng 12 tâm 
bất thiện, 8 đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 25 tâm này tạo ra các loại sắc nghiệp kể từ lúc 
tái tục cho tới kiếp sống của chúng sanh. Dĩ nhiên là tạo 1 cách gián tiếp.



- TÂM: ở đây là 75 tâm (trừ ngũ song thức, 4 quả vô sắc, tâm tái tục của tất cả chúng sanh 
và tâm tử của vị La Hán), 52 sở hữu ngay đời hiện tại (thay vì đối với sắc nghiệp thì nhân 
sanh phải là từ quá khứ). Các danh pháp vừa kể trên luôn tạo ra các sắc tâm cho chúng 
sanh kể từ sát-na sanh của tâm hữu phần đầu tiên trong kiếp sống.

- QUÍ TIẾT: Ở đây là sītatejo (ở đây là sītatejo - tạm dịch là "âm" -  với unhatejo (tạm 
dịch là "dương") có trong và ngoài cơ thể của chúng sanh để tạo ra các sắc quí tiết. Ðối với
yếu tố âm dương trong cơ thể thì kể từ sát-na trụ (Thiti) của tái tục trở về sau luôn luôn tạo
sắc quí tiết trong mỗi sát-na. Riêng về điều kiện âm dương thiên nhiên bên ngoài thì khi 
nào có thể giúp cho cơ thể tạo sắc quí tiết được thì giúp ngay, một cách không gián đoạn.

- VẬT THỰC: Ở đây là sinh tế trong vật thực, nhờ sinh tế (oja: vitamin) mà các sắc vật 
thực được sinh khởi trong mỗi sát-na, quá trình tác tạo nầy được bắt đầu kể từ lúc cơ thể 
chúng sanh nhận được vật thực ngoại.

QUÃNG THÍCH:

1) Kammasamutthāna: tổng cộng có tới 33 nghiệp: 12 bất thiện và 21 thiện, nhưng để tạo 
sắc nghiệp thì chỉ có 25 trừ 4 thiện vô sắc và 4 thiện siêu thế 4 thiện vô sắc là nghiệp thành
tựu từ Rūpavirāgabhāvanā (thiện ly tham trong sắc) nên không thể tạo sắc. Còn 4 thiện 
siêu thế thì là những nghiệp có công năng đoạn phá sanh hữu, làm sao lại tạo thêm sắc 
được.

2) Cittasamuṭṭhāna: Tâm có tất cả 89 cái (tính hẹp) nhưng để làm nhân sanh cho sắc tâm 
thì chỉ có 75, trừ ngũ song thức, quả vô sắc, tất cả tâm tái tục và tâm viên tịch của vị tứ 
quả.

Sở dĩ không tính ngũ song thức vì 10 tâm này quá yếu, không đủ sức tạo sắc tâm. 4 quả vô
sắc bị trừ vì chúng là sản phẩm của thiện vô sắc, mang tính ly khai sắc pháp, nên không 
thể tạo sắc tâm được.

Còn tất cả tâm tái tục của chúng sanh và tâm viên tịch (tâm tử) của vị La Hán bị trừ ra là vì
lý do như sau:

Có 19 tâm làm việc tái tục, đối với 4 tâm tái tục cõi vô sắc thì miễn giải thích, còn 15 tâm 
kia vì quá yếu bởi chúng là những tâm mới hiện khởi trong kiếp sống nên không thể tạo 
sắc tâm được nói về tâm tử của vị La Hán sở dĩ không tạo được sắc tâm vì đây là trường 
hợp đặc biệt, tâm của vị ấy đã hoàn toàn đoạn tận phiền não nên tâm tử không thể tạo sắc 
nghiệp được. Còn đối với các chúng sanh khác thì tâm tử vẫn tạo được sắc nghiệp.

Ðiều đáng ghi nhớ là 75 tâm tạo được sắc tâm phải tạo vào thời điểm sát-na sanh 
(uppādakhaṇa), tới sát-na trụ và Diệt thì chúng đã trở nên yếu đuối không thể tạo sắc tâm 
được đó là quy luật.

3) Utusamuṭṭhāna: (đã giải ở trước)

4) āhārasamuṭṭhāna: sinh tố mà giúp sắc vật thực sanh khởi không nằm hẳn trong món ăn 
nào, kể cả các loại thuốc vitamin để chích, uống hay thoa ngoài da cũng đều có oja (sinh 
tố), và đều có th? tạo sắc vật thực, nguồn oja là bên ngoài được gọi là bahiddhojā (sinh tố 



ngoại viện trử lượng oja bên trong cơ thể được gọi là ajjhattoja. Oja bên ngoài thì đã giải 
rồi còn oja bên trong thì có 2 thứ: kamma-ojavà utuja-ojā, cả 2 thứ này đều sinh khởi 
trong cơ thể chúng sanh.

Nguồn oja ngoại viên (bahiddhoja) có nhiệm vụ trợ sanh sắc vật thực nên được gọi là 
janasatti. Còn trử lượng oja bên trong (ajjhattoja) có nhiệm vụ hổ trợ, trưởng dưỡng sắc 
vật thực cho lớn mạnh nên được gọi là upatthambhana kasathi. Trong chức năng trưởng 
dưỡng sắc vật thực, kammaja-oja quan trọng hơn utuja-oja.

Visuddhimagga-atthakathā ghi rằng ở cõi người khi được ăn uống đầy đủ thì có thể nhịn 
ăn trong 1 tuần, cơ thể vẫn không hề hấn gì. Ở cõi chư thiên thì một bữa ăn có thể nuôi 
sống trọn 1 tháng hoặc 2 tháng. Ðó là nhờ oja trong các món ăn bồi bổ cho kammaja-
oja bên trong nên thời gian nhịn ăn mới có thể kéo dài được như vậy và trong suốt thời 
gian đó sắc vật thực trong cơ thể vẫn được tạo ra liên tục. Còn đối với thai bào trong bụng 
mẹ vào 2, 3 tuần lễ đầu tiên chỉ mới ở dạng một miếng nhầy (abbuda) hoặc một hòn thịt 
(pesī) chưa bú nhau được nhưng nhờ các thức ăn mà bà mẹ dùng vào truyền sinh tố sang 
để nuôi dưỡng nên sắc vật thực cũng sanh lên đối với nó được.

Trong Mūlapaṇṇāsaka-atthakathā ghi rằng: "theo quy luật, một miếng vật thực khi vừa 
được ngậm vào miệng cũng có thể tạo bọn sắc vật thực. Khi đã được nhai nuốt rồi 
thì oja trong một miếng thực phẩm nhỏ cũng đủ tạo bọn sắc vật thực"

Ðiều này cho thấy rằng sắc vật thực luôn sinh khởi trong cơ thể chúng sanh trọn một kiếp 
sống, một cách liên tục.

* Ðiều đặc biệt cần nhớ là sắc tứ tướng không có nhân sanh, chúng chỉ là từng giai đoạn 
biến thái của các sắc mà thôi. Như trong Abhidhammatthasangaha, Ngài Anuruddha đã 
ghi:

Jāyamānādirūpānaṃ
Sabbāvattā hi kevalaṃ
Lakkhanāni na jāyanti
Kehicīti pakāsitaṃ.

-ooOoo-

PHÂN SẮC NGHIỆP CỐ ÐỊNH (ekanta) VÀ BẤT ÐỊNH (anekanta)

- 5 thần kinh, 2 sắc giới tính, ý vật, mạng quyền: 9 sắc nầy là sắc nghiệp cố định.
- 8 bất ly, giao giới: 9 sắc nầy là sắc nghiệp bất định.

Gọi là sắc nghiệp cố định và các sắc ấy chỉ sanh ra do nghiệp quá khứ mà thôi và chúng 
chỉ có trong cơ thể chúng sanh. Gọi là sắc nghiệp bất định là vì các sắc ấy có thể sanh 
trong cơ thể chúng sanh mà cũng có thể xuất hiện trong các vô sinh vật và một lý do nữa là
các sắc ấy có thể được tạo ra do nhiều nhân sanh khác chớ không hẳn chỉ riêng nghiệp.

SẮC TÂM CỐ ÐỊNH VÀ BẤT ÐỊNH

Sắc tâm có được 15 sắc, trong chỉ có 2 biểu tri là thành phần cố định riêng 13 sắc còn lại là
thành phần bất định.



Sở dĩ nói thế vì mọi cử động của thân, mọi diễn xuất của khẩu đều do danh pháp tác động 
và chỉ có danh pháp mới làm được việc ấy. Ðó là lý do tại sao 2 biểu tri được kể là sắc tâm
cố định.

Còn 13 sắc kia, được kể là sắc tâm bất định bởi chúng có thể được trợ sanh bằng nhiều 
điều kiện khác ngoài danh pháp như đối với sắc cảnh thinh chẳng hạn, nếu là tiếng người 
tiếng thú thì cũng phải do 2 nhân trợ sanh: Tâm và quí tiết; nếu là những tiếng động phát 
ra từ những vật vô tri như tiếng xe, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy... thì là do quí tiết làm 
diều kiện trợ sanh.

3 sắc kỳ dị (khinh, nhu, thích nghiệp) trong thân đôi khi do tâm sanh, do quí tiết sanh, 
hoặc do vật thực tạo nên như khi thân thoải mái thì cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, linh 
hoạt, uyển chuyển. Hoặc những khi thời tiết, khí hậu tốt đẹp hay do thức ăn thích hợp thì 
cơ thể cũng có đủ những cảm giác trên. 3 sắc kỳ dị luôn đi chung nhau và chỉ có trong cơ 
thể sinh vật mà thôi.

Còn 8 bất ly và giao giới đều là những sắc tâm bất định với những lý do giống như ở các 
sắc nghiệp bất định (xem ở trước).

13 SẮC QUÍ TIẾT

13 sắc sau đây: sắc cảnh thinh, 3 kỳ dị, 8 bất ly và giao giới đều là sắc quí tiết nhưng bất 
định. Ðối với sắc quí tiết không có cái nào là cố định cả. Bởi 13 sắc này khi thì được nhân 
nầy trợ sanh, khi thì được nhân nọ trợ sanh.

12 SẮC VẬT THỰC

12 sắc vật thực (3 kỳ dị, 8 bất ly, giao giới) chỉ có trường hợp bất định chớ không có cố 
định.

Còn 4 sắc tướng (lakkhana) thì không có nhân sanh, chúng chỉ là bản thái của 18 
sắc Nipphanna trong từng giai đoạn khi 18 sắc ấy được 1 trong 14 nhân nọ trợ sanh rồi thì 
tự trong chúng đã có 4 sắc tướng đi kèm bằng cách hiển hiện qua sự sanh, trụ, diệt. Như 
đối với con người thi cũng có 4 chặn diễn biến trong một kiếp sống : trước hết là lúc chào 
đời, kế đó là giai đoạn trưởng thành, rồi tiếp theo là giai đoạn về già, cuối cùng là cái chết.
4 giai đoạn đổi thay, chuyển biến này gắn liền với thân xác con người. Qua thân xác con 
người, những biến thái đó được hiển hiện, không có cơ thể chúng sanh thì 4 giai đoạn này 
không hiển hiện được ở đây cũng thế, 4 sắc tướng phải dựa trên 18 sắc Nipphanna mà 
được gọi tên, từng biến thái của 18 sắc nầy được gọi là sanh hay tiến, dị hay diệt chính vì 
vậy 4 sắc Tướng là những sắc không có nhân sanh như những sắc khác chúng còn được 
gọi là Nakutocisamuṭṭhānikarūpa (những sắc không có yếu tố trợ sanh).

Sắc pháp kể theo yếu tố trợ sanh:

1) Ekasamuṭṭhānikarūpa: sắc có một yếu tố trợ sanh: gồm 11 sắc: 5 sắc thần kinh, 2 sắc 
giới tính, ý vật, mạng quyền. 9 sắc này chỉ do Nghiệp tạo

2 Biểu tri cũng do một nhân trợ sanh đó là Tâm.



2) Dvisamuṭṭhānikarūpa: Sắc có 2 yếu tố trợ sanh: Sắc cảnh thinh có khi do tâm trợ 
sanh, có khi do quí tiết trợ sanh.

3) Tisamuṭṭhānikarūpa: Sắc do 3 yếu tố trợ sanh: gồm 3 kỳ dị, 3 sắc này được Tâm, 
Quí tiết, vật thực trợ sanh.

4) Catusamuṭṭhānikarūpa: Loại sắc có 4 yếu tố trợ sanh: gồm 9 sắc: 4 dại hiển, sắc 
cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, vật thực, giao giới. 9 sắc nầy do 4 yếu tố: Nghiệp,
tâm, quí tiết, vật thực trợ sanh mà hiện khởi.

5) Nakutocisamuṭṭhānikarūpa: Sắc không có yếu tố trợ sanh: 4 sắc tướng.

SẮC PHÁP TRONG CƠ THỂ CHÚNG SANH

Mọi cơ thể sai biệt của người và thú đều lấy sắc nghiệp làm yếu tố trợï sanh cơ bản, các 
loại sắc khác đóng vai trò hổ trợ cho hoàn chỉnh hơn. Nếu không có sắc nghiệp làm yếu tố 
cơ bản, thì thân xác chúng sanh có gì khác gỗ đá. Các sắc đóng vai trò hổ trợ ở đây là 4 
loại sắc quí tiết và sắc vật thực.

4 loại sắc quí tiết đó là:

1) Kammapaccaya-utujarūpa: Sắc quí tiết do nghiệp trợ.
2) Cittapaccaya-utujarūpa: Sắc quí tiết do tâm trợ.
3) Utupaccaya-utujarūpa: Sắc quí tiết do quí tiết trợ.
4) āhārapaccaya-utujarūpa: Sắc quí tiết do vật thực trợ.

Do sắc quí tiết có 4 loại như vậy nên cơ thể của chúng sanh lúc nào cũng có sắc quí tiết, 
thậm chí tới lúc chỉ còn là một xác chết, sắc quí tiết vẫn tiếp tục kéo dài thời gian có mặt. 
Riêng về sắc nghiệp và sắc vật thực thì chỉ có mặt trong thời gian chúng sanh còn sống. 
khi chúng sanh đã chết thì chúng cũng chấm dứt theo.

Nói về sắc tâm thì không bao giờ đi một mình, nó phải nương 3 loại sắc kia (nghiệp, quí 
tiết, vật thực) mà sinh khởi nghĩa là phải có cơ thể, chúng sanh mời có sắc tâm, bằng 
không thì thôi . Sắc tâm có tất cả 7 thứ:

1) Sắc tâm thông thường: như hơi thở ra vào.
2) Sắc tâm trong việc cười.
3) Sắc tâm trong việc khóc.
4) Sắc tâm trong các việc tiểu oai nghi.
5) Sắc tâm trong việc phát triển, nói chuyện.
6) Sắc tâm trong 4 đại oai nghi.
7) Sắc tâm trong việc kiềm giữ thăng bằng của 4 đại oai nghi.

7 loại sắc tâm này nếu tính theo chi pháp thì có 15; trong 15 sắc tâm đó, sắc mà hiển lộ cụ 
thể chỉ có 10: sắc (vaṇṇa), thinh, xúc (đất, lữa, gió), 5 đặc biệt (vikāra - kỳ dị). 5 sắc tâm 
còn lại là nước, khí, vị, vật thực, giao giới thì không hiển lộ cụ thể.



Loại tâm tạo 7 thứ sắc tâm:

1) Có 75 tâm tạo được sắc tâm.
2) có 13 tâm tạo được sắc tâm lúc cười: 4 tham hỷ thọ, tâm sinh tiếu, 4 đại thiện hỷ thọ, 4 
đại tố hỷ thọ
3) Có 2 tâm tạo được sắc tâm "khóc", 2 tâm sân.
4) Có 32 tâm điều khiển tạo ra tiểu oai nghi: khai ý môn, 29 đổng lực dục giới, 2 tâm 
thông.
5) Có 32 tâm giúp miệng nói, đọc: cũng là 32 tâm trên.
6) 32 tâm trên cũng điều khiển 4 đại oai nghi.
7) Có 58 tâm kiềm giữ thăng bằng 4 đại oai nghi: khai ý môn, 29 đổng lực dục giới, 2 tâm 
thông, 26 đổng lực kiên cố.

Ðúng ra, 2 tâm thông cũng nằm trong đổng lực kiên cố nhưng sở dĩ ở đây được kể riêng ra
là vì khi nào 2 tâm đổng lực ngũ thiền sắc giới không đóng vai trò tâm thông thì tác năng 
của chúng lại khác, khi nào chúng làm việc hòa thông thì tác năng đó lại khác nữa, cho 
nên ở đây phải kể 2 tâm thông riêng.

-ooOoo-

PHÂN NHÓM (kalāpa) SẮC PHÁP

Kalāpa là bọn, nhóm, cụm; vậy Rūpakalāpa là cụm sắc, bọn sắc, nhóm sắc.

Trong bọn sắc có nhiều sắc phối hợp nhau, các sắc ấy có 3 điểm tương đồng (sahavutti) 
với nhau:

- Ekuppāda: đồng sanh.
- Ekanirodha: đồng diệt.
- Ekanissoya : đồng nương 4 đại như nhau: những sắc nào tương đồng nhau trên 3 điểm 
như thế mới được gọi là một Rūpakalāpa.

Có tất cả 23 nhóm sắc: 9 nhóm sắc nghiệp, 8 nhóm sắc tâm, 4 nhóm sắc quí tiết, 2 nhóm 
sắc vật thực, như trong Abhidhammattha Sangaha , Ngài Anuruddha cũng đã ghi :

Kammacittatukāhāra
Samuṭṭhānā yathākkamam
Navaṭṭha caturo dveti
Kalāpā hi tevīvati.

23 sắc này nếu tính theo chi pháp, gồm có 23 sắc thôi bởi trừ ra giao giới và 4 sắc tướng. 
Giao giới chỉ là khoảng cách giữa các nhóm sắc, 4 sắc tướng chỉ là từng giai đoạn biến 
thái của các nhóm sắc nên không có chi pháp hẳn hoi. Như trong Abhidhammattha 
Sangaha, Ngài Anuruddha đã xác nhận:

Kalāpānaṃ paricchede
Lakkhaṇattā vicakkhaṇā
Na kalāpangamiccāhu
ākāsaṃ lakkhaṇāni ca.



Trong 9 nhóm sắc nghiệp nếu kể theo chi pháp hẳn hoi thì chỉ có 17 sắc (không tính giao 
giới). 9 bọn sắc nghiệp chỉ có đối với loài sinh vật (Jīvita) thôi và trong mỗi người chỉ có 8
bọn sắc nếu là nam thì không có nhóm sắc nữ giới tính, nếu là nữ thì không có nhóm sắc 
nam giới tính (hay có thể gọi là nhóm sắc tố nam). 8 nhóm sắc nghiệp ở đây chỉ cho sắc 
nghiệp thuần túy chớ chưa kể đến nhóm sắc quí tiết do nghiệp trợ (Kammapaccaya - 
utujarūpakalāpa). Nghĩa là trong 9 nhóm sắc nghiệp cũng có tejodhātu (sắc hỏa giới) 
nhưng đó là do nghiệp trợ sanh nên sắc hoả giới đó ở đây vẫn được gọi 
là kammajarūpa (sắc nghiệp). Còn sắc quí tiết do nghiệp trợ thì dù sao cũng không là sắc 
nghiệp thuần túy, chính thống nên không được kể chung vào các nhóm sắc nghiệp, nó phải
nằm bên phần sắc quí tiết mới đúng.

Những bộ phận trong cơ thể chúng sanh như tóc, lông, móng, răng đều là những sắc quí 
tiết nhưng điểm cần nhớ là trong công trình tạo ra các bộ phận cơ thể đó, sắc quí tiết do 
nghiệp trợ (kammapaccaya-utujarūpa) luôn ở vị trí chủ yếu, còn 3 thứ sắc quí tiết còn lại 
thì đóng vai trò phụ thuộc sự có mặt của chúng mỗi bậc, nhất là khi chúng sanh đã chết, 
sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực đã chấm dứt sinh hoạt, lúc bấy giờ chỉ còn lại 4 thứ sắc 
quí tiết. Do đó mới nói rằng trong mỗi người có nhiều lắm cũng chỉ 8 bọn sắc nghiệp thôi.

9 BỌN SẮC NGHIỆP PHÂN BỐ TRÊN THÂN

Thân thể con người được chia ra 3 phần:

1) Uparimakāya: phần trên: kể từ cổ lên đầu.
2) Majjhimakāya: phần giữa: từ cổ xuống lổ rún.
3) Hetthimakāya: từ rún xuống chân.

* Ở phần thượng thân có được 7 bọn sắc nghiệp:

- Cakkhudasakalāpa.
- Sotadasakalāpa.
- Ghānadasakakalāpa.
- Jivhādasakakalāpa.
- Kāyadasakakalāpa.
- Bhāvadasakakalāpa.
- Jīvitanavakakalāpa.

* Ở phần hạ thân có được 3 bọn sắc nghiệp:

- bọn thân,
- bọn giới tính,
- bọn mạng quyền.

-ooOoo-



SẮC TÂM

Sắc tâm có 2 nhánh: Mūlakalāpa và Mūlīkalāpa.

Nhánh Mūlakalāpa có 4 nhóm:

1) Suddhaṭṭhakakalāpa: 8 bất ly.
2) Saddanavakalāpa: 8 bất ly, cảnh thinh.
3) Kāyaviññattinavakakalāpa: 8 bất ly và thân biểu tri.
4) Vacīviññattisaddadasakalāpa: 8 bất ly, khẩu biểu tri và cảnh thinh.

Nhánh Mūlīlalāpa có 4 nhóm:

1) Lahutādi-ekādasaka-kalāpa: 8 bất ly, 3 kỳ dị.
2) Saddalahutādidvādasaka-kalāpa: 8 bất ly, cảnh thinh, 3 kỳ dị.
3) Kāyavinnattilahutādidvādasak-akalāpa: 8 bất ly, thân biểu tri, 3 kỳ dị.
4) Vacīviññattisaddalahutāditerasaka-kalāpa: 8 bất ly, khẩu biểu tri, cảnh thinh, 3 kỳ dị.

Thích giải:

Theo Cisuddhinagga-attha-kathā thì giải có 8 nhóm sắc tâm như vậy nhưng 
trong Abhidhammattha Sangaha thì Ngài Anuruddha chỉ nêu 6 nhóm thôi, tức là trừ ra 
nhóm cảnh thinh (saddanavaka-kalāpa) với nhóm thinh kỳ dị (saddalahutādidvādasaka-
kalāpa). Và nhóm sắc tâm này nếu nói theo chi pháp là 14 sắc tâm (trừ giao giới). Các 
nhóm sắc tâm chỉ có đối với loài sinh vật (Jīvita).

1) Nhóm sắc suddhaṭṭhakakalāpa có mặt trong những lúc thân không cửû động, khẩu 
không phát biểu, trong những khi tâm yếu đuối không tích cực, năng động, nhóm sắc này 
là hơi thở ra vào, bản tướng hiển hiện qua sự phồng xộp. Khi tâm buồn phiền thì bản 
tướng của nhóm sắc này là nét mặt dủ dột, héo hắt khi tâm sợ hãi cái gì thì nhóm sắc này 
là sự nổi óc, rợn gáy, lạnh lưng, hay tóc lông dựng ngược... cứ thế mà suy diễn.

2) Nhóm saddanavakakalāpa có mặt khi có tiếng động phát ra từ thân mà không do khẩu 
tác động, hoặc có mặt khi tâm yếu đuối, thối thất, thụ động, tiêu cực. Tiếng động ở đây 
chẳng hạn như là tiếng ngáy, tiếng ho, tiếng nghiến răng tiếng các khớp xương co giản...

Khi có 3 kỳ dị cùng sanh chung thì nhóm sắc này được gọi là nhóm thinh kỳ dị 
(saddalahutādidvādasakakalāpa) và nhóm thinh kỳ dị này có mặt khi tâm được vui vẽ hay
năng động, tích cực. Dạng hiển hiện của nhóm thinh kỳ dị cũng có thể là những tiếng động
như ở nhóm thinh nhưng trong trẻo hơn và nếu là những tiếng ù ờ cũng dễ nghe và dễ 
hiểu, thay vì tiếng ù ờ thiếu kỳ dị thì nghe không rõ ràng, không trong trẽo.

3) Nhóm kāyaviññattinavakakalāpa có mặt qua những cử động nhỏ nhặt không thường 
xuyên của thân thể trong lúc tâm yếu đuối, không tích cực, năng động như việc ngồi, nằm, 
đứng, đi, co duỗi, dở bước đạp... nói chung những cử động không cần tới sự nổ lực bao 
nhiêu. Ðó là dạng hiển hiện của nhóm sắc này.

Khi có 3 kỳ dị cùng sanh chung thì nhóm sắc nầy được gọi 
là kāyavinnattilahutādidvādasakakalāpa và thường hiện khởi trong những lúc tâm tư vui 
vẽ,năng động chúng cũng là những oai nghi trên nhưng có tổ chức hơn.



4) Nhóm vacīvinnattisaddadasakakalāpa có mặt khi ta nói chuyện, đọc sách, tụng kinh mà
tâm tư thiếu vui tươi hay không năng động tích cực. Khi có 3 kỳ dị cùng sanh thì nhóm 
này được gọi là vacīvinnattisaddalahutāditarasakakalāpa và thường xuyên có mặt trong 
thời bình nhật (pākati) hoặc vào những khi tâm vui vẽ năng động, chúng cũng là những lời
tụng đọc, những câu nói thôi nhưng thuận hoạt, trôi chảy hơn.

NHÓM SẮC TÂM PHÂN BỐ TRÊN THÂN

- Phần thượng thân (uparimakāya) là vị trí có mặt của cả 8 nhóm sắc tâm.

- Phần trung thân (majjhimakāya) và hạ thân (heṭṭhimakāya) là vị trí có mặt của 4 nhóm 
sắc tâm nhóm bất ly (suddhaṭṭhakakalāpa), nhóm thân biểu tri, nhóm kỳ dị, nhóm thân 
biểu tri kỳ dị (kāyaviññattilahutādidvā- dasakakalāpa).

SẮC QUÍ TIẾT

Sắc quí tiết có 2 nhánh mūlakalāpa và mūlikalāpa .

Nhánh Mūlakalāpa gồm có 2 nhóm sắc:

1) Suddhaṭṭhakakalāpa: 8 bất ly.
2) Saddanavakakalāpa: 8 bất ly, cảnh thinh.

Nhánh Mūlīkalāpa cũng gồm có 2 nhóm sắc.

1) Lahutādi-ekādasakakalāpa: 8 bất ly, 3 kỳ dị.
2) Saddalahutādidvādasakakalāpa: 8 bất ly, cảnh thinh, 3 kỳ dị.

Thích giải:

4 nhóm sắc quí tiết nếu tính theo chi pháp thì có 12 sắc (trừ giao giới) cơ thể chúng sanh 
luôn có đủ 4 nhóm sắc quí tiết này, riêng về những vô sinh vật thì chỉ có 2 nhóm quí tiết 
thôi đó là nhóm bất ly và nhóm Thinh (saddanavakakalāpa).

SẮC QUÍ TIẾT TRONG LOÀI SINH VẬT

1) Nhóm thuần bất ly chính là cơ thể chúng sanh, nó làm chỗ nương cho các loại sắc khác, 
nếu không có nhóm sắc này thì các nhóm sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực không thể hiện 
khởi được. Nhóm thuần bất ly nầy thường sinh khởi nơi cơ thể trong thời điểm hoạt động.

Khi có 3 kỳ dị cùng đi chung thì nhóm thuần bất ly sẽ được gọi là lahutādi-
ekadasakakalāpa tức là cơ thể trong tình trạng hoạt động.

2) Nhóm Thinh (saddanavakalāpa) chính là một tiếng động nào đó được thân tạo ra như 
tiếng sôi ruột, tiếng cọ tay hay tiếng ngáy... những tiếng rời rạc, mơ hồ, vô tổ chức.

Khi có 3 kỳ dị cùng sanh chung thì nhóm này được gọi là saddalahutādidvādasaka-
kalāpa, cũng là những âm thanh phát ra từ thân như trên nhưng rõ ràng, dứt khoát hơn.

Ðối với những vật vô tri thì sự hiện diện của sắc quí tiết như sau:



1) Nhóm thuần bất ly là núi non, sông ngòi, gió, lữa, nước, mặt trăng, mặt trời, tinh tú, 
bóng râm...
2) Nhóm thinh là tiếng gió, tiếng sét, tiếng đá lỡ, đất sụp, tiếng chuông trống...

3 kỳ dị không bao giờ có đối với vật vô tri.

SẮC VẬT THỰC

Sắc vật thực cũng có 2 nhánh: mūlakalāpa và mulīkalāpa.

Nhánh I chỉ có một nhóm thuần bất ly (suddhaṭṭhakakalāpa) thôi, nhánh ī là nhóm kỳ dị 
(lahutādi-ekādasakakalāpa): 8 bất ly + 3 kỳ dị.

Tính trên chi pháp chặt chẻ thì có 2 nhóm sắc vật thực trên đây chỉ gồm có 12 sắc thôi (trừ
giao giới) và chúng chỉ sanh trong cơ thể chúng sanh. Sau đây là qui trình sinh diễn của 
sắc vật thực.

1) Nhóm thuần bất ly của sắc vật thực hiện khởi khi nào cơ thể được tiếp nhận một món ăn
hay loại thuốc men nào đó, như ở trước đã nói, bọn thuần bất ly chỉ có mặt khi cơ thể đang
ở trong tình trạng tiêu cực, thiếu hoạt động.

2) Nhóm kỳ dị, cũng sinh ra khi cơ thể được tiếp dưỡng bằng thuốc men hay vật 
thực ngoại, nhưng chúng chỉ có mặt khi cơ thể cử hoạt động, nói rộng hơn là 
đang ở tình trạng năng động. Tóm lại thuần bất ly cũng là sắc vật thực nhưng 
thiếu sự cộng tác của 3 kỳ dị. Còn 3 kỳ dị cũng là sắc vật thực nhưng chúng có 
kết hợp.

2 nhóm sắc vật thực này không có đối với giống vô sanh vật bởi vì sắc vật thực phải luôn 
dựa vào kammaja-oja để sinh ra. Kammaja-oja luôn làm điều kiện (upakāra) cơ bản cho 
vật thực ngoại (bahiddhoja), nguồn sinh tố từ các thức ăn bên ngoài như vậy đối với 
những thực phẩm chưa được ăn thì chất dinh dưỡng trong chúng chỉ là sắc quí tiết chớ 
không phải là sắc vật thực chẳng hạn như cây cối được phát triển, trổ hoa ra quả nhờ 
nương vào đất, nước, phân bón đó làm sắc vật thực cho cây nhưng kỳ thực trong trường 
hợp nầy những cái đó chỉ đóng vai tròsắc quí tiết chớ không phải là sắc vật thực bởi vì cây
cối không có ăn các chất đó như chúng ta ăn thực phẩm, chúng chỉ hấp thụ thôi, chỉ hút 
các dưỡng tố đó qua củ, rể của mình. Nếu nói theo thông thường thì đó cũng là một hình 
thức ăn" nhưng theo thực tính chân đế thì không phải như thế, đó là nói 
theo vohārasammuti (từ ngữ tục đế) thôi.

LỘ TRÌNH DIỄN CỦA SẮC PHÁP (Rūpapavattikkamanaya)

Aṭṭhavīsati kāmesu
Honti tevīsa rūpīsu
Sattasasevasaññīnaṃ
Arūpe natthi kiñcipi

Ở cõi dục có đủ 28 sắc pháp. Ở cõi sắc hữu tưởng chỉ có 23 (mũi, lưỡi, thân và 2 sắc tính). 
Ở cõi vô tưởng có 17 sắc (trừ 5 thần kinh, cảnh thinh, 2 sắc giới tính, ý vật, 2 biểu tri).



- Nói tổng quát thì ở cõi Dục có đủ 28 sắc nhưng nếu phân tách riêng ra nhiều trường hợp 
thì dĩ nhiên không phải như vậy. Ðối với nữ nhân thì không có sắc nam tính, ngược lại 
nam nhân thì không có sắc nữ tính. Hoặc khi bị tàn tật mất một giác quan nào đó thì 5 sắc 
thần kinh cũng không có đủ.

- 15 cõi sắc giới hữu tưởng không có thần kinh tỷ, thiệt, thân cùng 2 sắc giới tính vì 5 sắc 
này chỉ có ý nghĩa khi hưởng dục thôi, mà ở cõi sắc giới thì coi như đã ly khai các dục nên
không thể có 5 sắc này nơi 1 phạm thiên sắc giới. Nói về 2 thần kinh nhãn nhĩ, sở dĩ ở cõi 
sắc giới hữu tưởng vẫn có là vì 2 cơ quan mắt tai không phải chỉ được xài trong việc 
hưởng dục, mà chúng còn có nhiều lợi ích hướng thượng khác nếu biết sử dụng như mắt 
còn có thể chiêm bái Thánh Nhân tai còn có thể nghe Chánh Pháp. Mà 2 việc này vị phạm 
thiên có thể làm được nên ở cõi ly dục đó thần kinh nhãn nhĩ mới đủ lý do để có mặt.

- Ở cõi vô tưởng chỉ có 17 sắc: 8 bất ly, giao giới, mạng quyền, 3 kỳ dị, 4 sắc tướng. Vì 
các phạm thiên vô tưởng không có tâm thức nên những sắc làm sở y cho tâm (như 5 thần 
kinh) không có trên đây. Còn 2 sắc tính là những sắc tạo điều kiện cho tham dục tích cực 
nhất, mà ở vị phạm thiên vô tưởng thì việc hưởng dục làm sao có được nên sắc tính dĩ 
nhiên không có.

Ðối với Phạm thiên cõi vô sắc là những vị đã trải qua quá trình tu tập thiền định vô sắc, 
một cấp thiền ly tham trong sắc (Rūpavirāgabhāvanā). Nhàm chán trong sắc thì làm sao 
lại có thể còn sắc!

SẮC PHÁP TRONG CÕI DỤC

Ở cõi dục giới có 28 sắc pháp. 28 sắc pháp nếu nói rộng thì thành 74 sắc bởi vì có 18 sắc 
nghiệp, 15 sắc tâm, 13 sắc quí tiết và 12 sắc vật thực. Cộng 4 con số này lại ta có được 58 
sắc như ta biết, sắc pháp có 4 loại vì dựa theo nhân sanh của chúng. Trong mỗi loại ấy ta 
cộng thêm 4 sắc tướng vào, vậy thành ra có đến 16 sắc tướng. Ta lấy 16 nhân với 58 sắc kể
trên thì thành ra 74 sắc.

SẮC PHÁP TRONG CÕI SẮC GIỚI HỮU TƯỞNG

Trên cõi sắc giới hữu tưởng có được 23 sắc pháp. Nếu tính theo loại sắc thì chỉ có 3 loại 
(trừ ra sắc vật thực) vì chư Phạm Thiên không có ăn uống như Nhân Loại hay Chư Thiên 
cõi dục giới, các vị chỉ sống bằng pháp hỷ (jāti) thôi.

Trong 3 loại sắc còn lại ấy, sắc nghiệp chỉ có 13 (trừ 3 thần kinh tỷ, thiệt, thân cùng 2 sắc 
tính) sắc tâm trên đó vẫn đủ số 15, sắc quí tiết vẫn 13. Ta cộng 3 con số này lại thành ra 41
rồi trong mỗi loại sắc ta kể vào đó thêm 4 sắc tướng, 4 sắc tướng nhân với 3 loại sắc thì ra 
12 sắc tướng, 12 sắc tướng cộng với 4 sẽ cho ra 53 sắc. Vậy nếu nói hẹp thì ở cõi sắc giới 
hữu tưởng có 23 sắc nếu kể rộng thì có 53.

SẮC PHÁP Ở CÕI SẮC GIỚI VÔ TƯỞNG

Ở cõi vô tưởng chỉ có 7 sắc pháp nếu tính theo loại thì chỉ có 2: sắc nghiệp và sắc quí tiết. 
Vì chúng sanh vô tưởng không có tâm thức nên họ không có sắc tâm còn sắc vật thực cũng
không có. Ðó là quy luật trên ấy.



Sắc nghiệp ở cõi vô tưởng có 10 là 8 bất ly, giao giới, mạng quyền, sắc quí tiết trên đó có 
12 (trừ thinh). Vậy tổng cộng lại là 22 sắc, kể thêm 8 sắc tướng đi với chúng nữa là 30. Ðó
là tính rộng. Tính hẹp có 17 thôi.

Chú thích:

Ðúng ra lấy 4 sắc tướng cộng vào với mỗi loại sắc đó là tính tổng quát (như 18 sắc nghiệp 
cộng sắc tướng thì thành 22 sắc nghiệp, 15 sắc tâm cộng với 4 sắc Tướng thành ra 19...) 
nếu đem 4 sắc tướng cộng vào với từng sắc Nipphanna thì mới cặn kẽ. Tức là có tất cả 17 
sắc Nipphanna (trừ giao giới), Mỗi sắc Nipphanna đều có 4 sắc tướng đi kèm. Vậy có tất 
cả 68 sắc tướng (17 x 4). Lấy 68 này cộng với 18 sắc nghiệp thì thành ra có đến 86 sắc 
nghiệp.

Trong 15 sắc tâm có được 9 sắc Nipphanna: 8 bất ly và thinh (saddarūpa) trong 9 sắc này 
mỗi cái đều có 4 sắc tướng đi kèm, thành ra có tới 36 sắc tướng. Lấy 36 này cộng với 15 
sắc tâm.

Trong 13 sắc quí tiết có được 9 sắc Nipphanna như trên, và mỗi cái trong 9 sắc đó cũng 
đều có 4 sắc Tướng đi kèm thế là cũng có 36 sắc tướng trong sắc quí tiết. Lấy 36 này cộng 
với 13 sắc quí tiết thì thành ra có tới 49 sắc quí tiết

Trong 12 sắc vật thực có được 8 sắc Nipphanna, ta cộng 4 sắc Tướng vào với từng 
sắc Nipphanna sẽ cho ra 32 sắc Tướng. Lấy 32 này cộng với 12 thì thành ra sắc vật thực 
có đến 44.

-ooOoo-

Trong thời tái tục (patisandhikāla: uppādakkhana của patisandhicitta) luôn vắng mặt 8 sắc
: Thinh: 5 kỳ dị, dị và diệt. Trong thời bình nhật thì sắc nào cũng có mặt.

Nói theo thực tính pháp thì sát-na sanh của tâm tái tục được gọi là paṭisandhikāla (thời tái 
tục), từ sát-na trụ của tâm tái tục trở đi cho đến sát-na trụ của tâm tử được gọi là thời bình 
nhật (pavattikāla). Sở dĩ trong thời tái tục không có 8 sắc kể trên là vì trong thời điểm đó 
thân khẩu của chúng sanh chưa hoạt động, nói năng gì được thân xác chúng sanh lúc đó 
hoàn toàn trong tình trạng tiêu cực tối đa, lại nữa trong sát-na sanh của tâm tái tục sắc 
chưa có dấu hiệu biến suy, cằn cỗi nên cũng không có dị và diệt, về điều này ta có thể hiểu
như một nồi cơm mới vừa đặt lên bếp chưa ấm nồi thì làm sao có thể sôi tim hay kêu nồi 
gì được.

Trong Abhidhammattha Sangaha ghi rằng thời tái tục chỉ thiếu 8 sắc. Xem câu đó ta dễ 
hiểu lầm rằng trong 20 sắc còn lại có đủ 4 loại sắc: nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực, kỳ thật 
trong lúc tái tục chỉ có sắc nghiệp, còn 3 loại sắc kia chỉ sanh ra trong thời bình nhật mà 
thôi, 20 sắc nghiệp ở đây là: 5 sắc thần kinh, 2 sắc giới tính, ý vật, mạng quyền, 8 bất ly, 
giao giới, sinh, tiến.

Theo Abhidhammattha Sangaha thì trong thời tái tục chỉ vắng mặt 8 sắc, nhưng theo 
atthakathā và ṭīkā thì có tới 9 sắc vắng mặt trong thời tái tục là trừ thêm TIẾN (santati). 
Vậy theo các tài liệu đó thì vào thời tái tục chỉ có 19 sắc mà thôi.



Còn trong thời bình nhật thì 28 sắc pháp hiện khởi đầy đủ, nói theo loại thì đủ cả 4 loại, 
nói theo bọn thì đủ cả 9 bọn. Ðiều cần nhớ là không phải đối với chúng sanh nào trong 
thời tái tục cũng có đủ 9 bọn sắc nghiệp, bởi vì điều đó còn phải tùy vào sinh thú và sanh 
loại.

SANH LOẠI HỮU TÌNH (Yoni)

Tất cả chúng sanh chỉ nằm trong 3 hoặc 4 sanh loại sau đây:

1) Samsedajayoni: thấp sanh, giống hữu tình sinh ra từ môi trường ẩm thấp hay từ một vật 
chất vô sinh nào đó.

2) Opapātikayoni: hóa sanh, giống hữu tình tự nhiên hiện ra, không dựa vào môi trường 
vật chất nào cả và sự xuất hiện đó diễn ra tựa như từ trên trời rơi xuống vậy.

3) Gabbhaseyyakayoni: thai sanh giống chúng sanh sinh ra từ quá trình thụ kết thai bào 
của động vật giống cái, nếu nói rộng sanh loại này còn được chia ra 2 nhánh:

a) Andajayoni: noãn sanh, sanh ra trong dạng trứng.
b) Jahābujayoni: sinh ra trực tiếp từ sản môn (và mang sẳn hình dáng của mình).

QUÃNG THÍCH:

1) Loài hữu tình thấp sanh là loại chúng sanh sinh ra do điều kiện hấp thụ thiên nhiên, 
không do quá trình kết hợp tính giao của động vật (dù người hay thú) có thể chúng sinh ra 
từ máu mủ, cây cối, trái cây, bông hoa... như nàng Ciñcānānavikā đã sinh ra từ cây me, 
nàng Veḷuvatī sanh ra từ cây tre, nàng Padumavatī sinh ra từ hoa sen, 499 đứa con trai của 
nàng Padumavatī (mà sau đó trở thành những vị Ðộc Giác) đã sinh ra từ sản huyết, hoặc 
như các loài côn trùng, sâu bọ sanh ra từ những môi trường tự nhiên. Giống thấp sanh 
cũng trưởng thành chậm như thai sanh.

2) Loài hóa sanh nhờ nghiệp quá khứ mà sanh ra một cách thình lình, và hình dáng hoàn 
chỉnh ngay lúc đó chớ không phải phát triển từ từ như các giống hữu tình kia. Chúng sanh 
thuộc chủng loại này gồm có người ở địa ngục Chư Thiên, Phạm Thiên, người thời sơ kiếp
(nhân loại trong thời điểm địa cầu mới hình thành).

3) Loài noãn sanh là giống hữu tình sinh ra từ bụng mẹ nhưng trong dạng trứng. Sau khi 
trứng nở mới từ đó chun ra và lớn lên theo thời gian giống noãn sanh gồm có những loài 
tiêu biểu như chim chóc, gà, vịt, rồng, rắn ... Ðối với nhân loại cũng sanh ra trong dạng 
trứng như trường hợp hai anh em vị trưởng lão nọ trong chú giải pháp cú kinh, hai vị này 
là con của một cinnara (nhân điểu: giống chim đầu và mình như người nhưng chân chim, 
có cánh bay được). Hai vị khi mới được sinh ra chỉ là 2 cái trứng rồi sau đó trứng nở. Lớn 
lên cả 2 anh em họ đều đi xuất gia.

4) Giống bào sanh (tử cung sanh) là những chúng sanh được cưu man trong bụng mẹ với 
hình dáng sẳn có của mình như nhân loại và loài bàng sanh nào đó.



SANH LOẠI VÀ CÕI

Niraye bhummavajjesu
Devesu ca na yoniso
Tisso purimikā honti
Catassa pi gatittaye
(Sammohavimodanī-atthakathā)

QUÃNG THÍCH:

Các loài sau đây: chúng sanh địa ngục, Chư thiên trong 6 cõi Dục thiên (trừ ra hạng địa cư 
thiên: bhummaṭṭhadeva), loài ngạ quỉ Nijjhāmataṇhika và Phạm thiên sắc giới đều thuộc 
giống hóa sanh.

Còn nhân loại, địa cư thiên, bàng sanh (tiracchāna), a tu la, ngạ quỉ (trừ ra 
loài Nijjhāmataṇhika) thuộc cả 4 sanh loại (yoni).

* * *

SẮC NGHIỆP CỦA MỖI SINH LOẠI

1) Loài thấp sanh và hóa sanh trong thời tái tục có được 8 bọn sắc nghiệp, bọn nhãn,... nói 
chung là 5 bọn thần kinh, bọn giới tính bọn ý vật. Ðó là tính tổng quát, lấy chuẩn mức tối 
đa (ukkatthanaya). Còn nếu lấy mức tối thiểu (omakanaya) thì đối với loài thấp sanh có 
thể thiếu 4 bọn sắc nghiệp: bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ và bọn giới tính. loài đọa xứ hóa 
sanh trong thời tái tục có thể thiếu 3 bọn nghiệp: bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn giới tính. Nhân 
loại hóa sanh (trong thời sơ kiếp) thiếu 1 bọn sắc nghiệp trong khi tái tục đó làbọn giới 
tính. Tất cả như thiên cõi Dục trong thời tái tục có đủ các sắc nghiệp.

2) Phạm thiên sắc giới hữu tưởng trong thời tái tục có được 4 bọn sắc nghiệp: bọn nhãn, 
bọn nhĩ, bọn ý vật bọn mạng quyền.

3) Phạm Thiên vô tưởng trong thời tái tục chỉ có được 1 bọn sắc nghiệp đó là bọn mạng 
quyền.

4) Loài thai sanh nói chung (gabbhaseyyaka) trong thời tái tục có tối đa (ukkaṭṭha) 3 bọn 
sắc nghiệp: bọn thân, bọn giới tính, và bọn ý vật nói hạn chế hơn (onakanaya) thì sanh loại
này trong thời tái tục có ít nhất là 2 bọn sắc nghiệp: bọn thân và bọn ý vật, còn bọn giới 
tính đôi khi có thể thiếu. Nãy giờ là giải về sắc nghiệp tái tục của các sinh loại.

SẮC NGHIỆP BÌNH NHẬT MỖI SINH LOẠI

* Ðối với loài thấp sanh và hóa sanh ở cõi Dục, tong thời bình nhật thì có được thêm bọn 
sắc nghiệp là bọn mạng quyền. Khi gom chung sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật 
lại thì được 8 bọn.

* Phạm Thiên Sắc giới trong thời bình nhật cũng chỉ có 4 bọn sắc nghiệp thôi, không có 
thêm bọn nào nữa. Riêng về Phạm thiên vô tưởng thì vẫn một bọn sắc nghiệp như cũ.



* Loài thai sanh (nói chung) trong thời bình nhật sinh được 5 bọn sắc nghiệp nữa là bọn 
nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn mạng quyền. Trong 5 bọn đó đôi khi có thể thiếu 3 
bọn sau đây: bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ. Nói gọn lại, nếu kể tất cả bọn sắc nghiệp tái tục và
bình nhật lại thì được 8 bọn. Trong đó có 4 bọn có thể bị thiếu trong một vài trường hợp 
đặc biệt.

Thời điểm xuất hiện các sắc thần kinh đối với loài thai sanh:

Trong bộ Paramatthavinicchaya (của Ngài Anuruddha) có ghi rằng:

Tato paraṃ pavattimhi
Va.d.dhamānassa jantuno
Cakkhudasakādayo ca
Cattāro honti sambhavā.

Mười một tuần lễ sau khi tái tục 4 bọn sắc nghiệp (tức 4 sắc thần kinh đầu) sẽ khởi lên cho
chúng sanh một cách tương ứng [*] và cả 4 phải sinh cùng lượt không trước không sau 
nhau. Ðể khẳng định rõ điều này khi thuyết về 4 bọn sắc nghiệp còn lại (trừ bọn thân, bọn 
tính, mạng quyền, ý vật) Ðức Phật Ngài không có kể thứ lớp từng bọn theo 
cách uppattikkamanaya hay còn gọi là desanākamanaya tức nêu từng chi trước sau như 
khi thuyết Ngũ Uẩn, Tứ Ðế, mà Ngài lại gom chung một lần mà kể ra. Về vấn đề 4 bọn sắc
nghiệp sanh khởi trong tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục. Trong bộ Kathāvatthu nói rằng 
"Sesāni cattāri sattasattati rattimhi. jāyanti: 4 bọn sắc nghiệp còn lại sinh khởi trong đêm 
thứ 77 sau ngày tái tục".

Còn bọn sắc mạng quyền thì khởi sinh sau ngày tái tục 1 tuần lễ.

Riêng về loài thấp sanh và hoá sanh thì bọn mạng quyền sinh lên từ sát-na trụ (ṭhitik.) của 
tâm tái tục.

[*] Như với người mū bẩm sinh thì phải thiếu thần kinh nhãn

QUÁ TRÌNH PHÔI THAI

Paṭhamaṃ kalalaṃ hoti
Kalalā hoti abbudaṃ
Abbudā jāyate pesi
Pesi nibbattate ghano
Ghanā pasākhā jāyanti
Kesā lomā nakhāpi ca.
(Sagāthāvag. Yakkha Saṃyut. - Saṃy.-nikāya)

Quãng thích:

- Trong tuần lễ đầu tiên sau khi tái tục, bào thai chỉ là một dịch chất trong suốt như dầu 
mè. Ðức Phật gọi dịch chất này là kalala.

- Vào tuần lễ thứ hai dịch chất kalala biến dạng thành một tí nưóc sền sệt (Chánh tạng gọi 
là abbuda)



- Vào tuần lễ thứ ba chất nước sẹät đó đổi sang dạng một cục thịt đỏ hói (Chánh tạng gọi 
là Pesi)

Vào tuần lễ thứ tư cục thịt đỏ ấy biến thành một khối săn chắc hơn, thay vì khi còn ở dạng 
pesi thì chỉ là một cục thịt mềm rệu. Dạng này được Ðức Phật gọi là Ghana, có hình dạng 
giống trứng gà.

- Vào tuần lễ thứ năm khối thịt săn chắc đó bắt đầu hình thành đầu mình tay chân. Từ tuần 
lễ thứ 12 đến tuần lễ thứ 42 các tóc, lông, móng dần dần mọc ra.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA 3 LOẠI SẮC CÒN LẠI

Trong các cõi hữu sắc hữu tưởng sát-na tâm đầu tiên trong một kiếp sống là tâm tái tục. 
Khi tâm tái tục diệt rồi thì tâm hữu phần đầu tiên sẽ khởi lên. Ngay sát-na của tâm hữu 
phần này, sắc tâm được tạo ra kể từ đó về sau, lúc nào sắc tâm cũng chỉ khởi lên ngay sát-
na sanh của tâm, còn sát-na trụ và diệt thì yếu quá không đủ sức tạo sắc tâm. Bởi vì theo 
quy luật, tâm và sở hữu trong sát-na rất mạnh, còn ở 2 sát-na tiểu sau thì yếu hơn.

- Bọn sắc quí tiết đầu tiên luôn khởi lên vào sát-na trụ của tâm tái tục từ đó về sau nó khởi 
lên liên tục trong từng sát-na tiểu. Vì sắc quí tiết không phải do tâm trợ sanh nên dù tâm 
đang ở tình trạng nào: mạnh hay yếu cũng không ảnh hưởng gì đến chúng.

- Ðối với loài thấp sanh và hóa sanh khi vừa tái tục xong thì có thể tiêu thụ thực phẩm 
được liền nên bọn sắc vật thực của 2 loài này cũng sinh lên ngay lộ ý môn đầu tiên của 
kiếp sống. Và loại sắc này cũng không do tâm trợ sanh nên dù ở sát-na nào của tâm chúng 
cũng đều có thể sinh lên được cả.

Ðối với loài thai sanh thì bọn sắc vật thực khởi lên kể từ khi người mẹ ăn uống vào. Chất 
sinh tố trong thức ăn mà người mẹ dùng đó sẽ phân bố vào bầu thai để nuôi dưỡng nó. 
Nhưng điều nên nhớ là trong khi bầu thai còn trong dạng dịch chất (kalala) thì sinh tố từ 
bà mẹ không nuôi được nó. Kể từ tuần lễ thứ hai trở đi sinh tố trong các thức ăn mà bà mẹ 
ăn vào đó mới có thể nuôi dưỡng bầu thai. Kể từ lúc hiện khởi ấy trở về sau, vào bất cứ 
sát-na nào của tâm, sắc vật thực cũng khởi lên được. 
Trong sagāthāvagga (yakkhasaṃyutta - Saṃyutta Nikāya), bậc đạo sư bảo rằng:

Yañcassa bhuñjati mātā
Annaṃ pānañca bhojanaṃ
Tena so tattha yāpeti
Mātu kucchigato tiro.

"Món ăn thức uống mà bà mẹ dùng vào (sẽ giúp cho) thai bào nhờ đó mà hình thành cơ 
thể để lớn mạnh".

-ooOoo-



LỘ SẮC TỔNG QUÁT

I-* Iccevaṃ patisandhimupādāya kammasamuṭṭhānā. Dutiyacittamupādā ya 
cittasamuṭṭhānā. ṭhitikālamupādāya utusamuṭṭhānā, ojāpharaṇamupā- dāya 
āhārasamuṭṭhānā. Ceti catusamuṭṭhānarūpakalāpasantati kāmaloke dīpajālā uja nadīsoto 
viya ca yāvatāykamabbhocchinnā pavattati.

Như đã nói, sắc nghiệp bắt đầu sinh ra từ sát-na Sanh (up.kh.) của tâm tái tục. Sắc tâm bắt 
đầu có mặt từ sát-na sanh của tâm hữu phần đầu tiên trong kiếp sống. Sắc quí tiết bắt đầu 
hiện khởi từ sát-na Trụ (ṭhi-kh.) của tâm tái tục sắc vật thực bắt đầu có mặt kể từ lúc các 
oja được tiếp viện và phân bố. Sự diễn biến tiếp nối liên tục của 4 loại sắc này trong cõi 
dục giống như một ngọn lữa hay như một dòng nước vậy.

ī-* Maraṇakāle pana cuticittoparisattarasamacittassa ṭhitikālamupā- dāya 
kammajarūpāni na uppajjanti. Puretaramuppannāni ca kammajarūpā -pāni 
cuticittasamakālameva pavattitvā nirujjhanti. Tato paraṃ cittajāhāra- jarūpañca 
vocchijjati. Tato paraṃ utusamuṭṭhānarūpāramparā yāva matakaḷevarasankhārā 
pavattanti.

Trong thời cận tử, từ sát-na trụ của tâm thứ 17 tính từ tâm tử kể ngược lại thì các sắc 
nghiệp không còn sinh thêm cái nào nữa, còn những sắc nghiệp đã sanh sẳn (trong sát-na 
sanh của tâm thứ 17 tính từ tâm tử kể ngược lại) thì cứ kéo dài đời sống của mình cho tới 
khi tâm tử khởi lên để cùng diệt mất một lượt với nó. Sau khi sắc nghiệp đã diệt mất thì 
sắc tâm và sắc vật thực cũng diệt luôn. Khi 3 loại sắc đó đã mất hết trong cơ thể chúng 
sanh thì sắc quí tiết vẫn còn tiếp tục sinh ra cho tới khi thân xác đã trở thành tử thi.

Quãng thích:

Sau đây là giải rộng về 2 cận tử Pāli vừa nêu trên.

Ðiểm tâm yếu của bài kệ I muốn nói là sắc nghiệp bắt đầu sinh ra. Từ sát-na sanh của tâm 
tái tục rồi sau đó cứ vậy mà sinh diệt mãi cho đến hết kiếp sống chúng sanh. Trước giờ lâm
chung, sắc nghiệp sanh lên một lần cuối cùng vào sát-na sanh của tâm thứ 17 tính từ tâm 
từ kể ngược lại những sắc nghiệp đó cứ đợi 17 sát-na tâm trôi qua cho hết thời hạn tồn tại 
của mình để rồi cùng diệt một lượt với tâm tử vì tuổi thọ của một sắc pháp dài bằng 17 sát-
na tâm, đó là quy luật muôn đời không ai có thể sửa đổi cho khác đi được.

Câu Pāli thứ hai muốn nói rằng ngoại trừ tâm viên tịch của vị La Hán, còn tâm tử của 
phàm nhân và Thánh hữu học đều có tạo sắc tâm. Như vậy lần sinh lên cuối cùng của sắc 
tâm được diễn ra ngay sát-na sanh, của tâm tử. Ðối với vị La hán thì sắc tâm sinh lên lần 
cuối cùng ở sát sát-na sanh của tâm thứ hai kể từ tâm tử tính ngược lại. Ðiều này có nghĩa 
là khi tâm đã diệt, người ta đã chết hẳn, sắc tâm vẫn còn tồn tại trong một khoảnh khắc đối
với phàm nhân và thánh hữu học, khi họ đã chết rồi sắc tâm vẫn tiếp tục kéo dài thời gian 
tồn tại tương đương với 16 sát-na tâm. Còn vị La Hán sau khi viên tịch rồi, sắc tâm của vị 
ấy tiếp tục có mặt trong một khoảng thời gian tương đương với 15 sát-na tâm rồi diệt mất 
luôn. Nói theo chân đế thì là như vậy chớ nếu nói theo tục đế thì coi như tâm tử và sắc tâm
lúc nào cũng cùng diệt một lượt bởi thời gian tương đương với 15, 16 sát-na tâm quả thật 



vô cùng ngắn ngủi, chưa bằng 1% của một vinājī (một "sao" đơn vị đo thời gian cực ngắn, 
tương đương với 1% giây đồng hồ).

Nói về sắc vật thực, chúng sanh lên lần cuối cùng vào sát-na diệt của tâm tử. Nghĩa là khi 
tâm tử đã diệt, sắc vật thực tiếp tục tồn tạïi trong một thời gian tương đương 50 (năm 
mươi) sát-na tiểu rồi mới diệt,

Sở dĩ nói sắc quí tiết vẫn tếp tục tồn tại trong cơ thể chúng sanh sau khi họ đã chết là vì 
sắc quí tiết không bị ảnh hưởng gì tử tâm thức cả. Kể từ lúc cơ thể đã cứng lạnh rồi sīnh 
trương rồi chỉ còn xương hay thậm chí tới lúc xương trở thành đất thành bụi, sắc quí tiết 
vẫn tiếp nối nhau sinh diệt mãi cho tới khi nào thế giới tiêu hoại thì thôi. Ðó là nói về sắc 
quí tiết trong thân xác của loài thấp sanh, thai sanh, (gab).

Riêng về sắc quí tiết của loài hóa sanh thì khi họ chết rồi nó cũng diệt luôn bởi thân xác 
của họ giống như ngọn lửa, còn sống thì còn thấy, chết rồi thì không có dư sót lại tí vật 
chất nào.

Từ kiếp sống này tới kiếp sống khác, sắc pháp cứ mãi khởi lên nơi chúng sanh, từ sát-na 
tái tục cho tới lúc chết như các Ngài đã nói:

Iccevam matasattānaṃ
Punadeva bhavantare
Paṭisandhimupādāya
Tathārūpaṃ pavattati

"Ðối với những người đã chết rồi, sang sanh hữu khác sắc pháp lại tiếp tục hiện khởi như 
cũ, kể từ lúc tái tục trở về sau, cứ vậy mà diễn biến".

-ooOoo-

NHỮNG CÂU HỎI VỀ SẮC PHÁP

1) Sắc pháp được chia chẻ mấy cách? Kể ra và hãy cho biết ý nghĩa của mỗi cách.

2) Có bao nhiêu sắc pháp? Hãy nêu tên gọi từng cái theo thứ tự.

3) 28 sắc pháp kể gọn có bao nhiêu kể chi tiết có bao nhiêu?

4) Hãy lấy ra những sắc chân đế thật sự và hãy giải thích từng loại sắc sau 
đây sabhāvasāya, asabhāvarūpa, salakkhaṇarūpa, alakkhaṇarūpa, nipphannarūpa, 
anipphannarūpa, rūparūpa, arūparūpa, sammasanarūpa, asammasanarūpa.

5) Hãy giải thích sắc Nahābhūta và Upādāya là thế nào. Hãy kể cho đủ những chỗ thiếu: 
Ðất, nước, lửa, gió, sắc thần kinh nhãn, sắc cảnh sắc, sắc cảnh xúc, sắc nữ giới tính, mạng 
quyền, thân biểu tri, khinh, sinh, diệt.

6) Hãy cho biết sự phân bố của 28 sắc pháp trên thân thể chúng sanh.

7) Hãy cho biết thực tính chân đế của từng sắc trong tứ đại. Và có mấy thứ nước, lửa, gió?

Nước có 2 loại:



a) Nước ở dạng quến tụ (ābandhanalakkhaṇa) được uṇhatejo tác động sẽ chảy ra 
(paggaharaṇalakkhana) như sắt, đồng chì, kẽm... Bản tướng thủy đại của những vật chất 
ấy chỉ cần được nhiệt hỏa tác động là hiển hiện. Ðó là loại nước thứ nhất.

b) Bản tướng thủy đại trong dạng chất lõng khi được Sītatejo (hàn hỏa) tác động 
thì sẽ gom lại và khắn vào nhau, như nước ở 0o

 c (không độ C) sẽ trở 

thành ābandhanalakkhaṇa ngay .

8) Hãy nêu lời giải tự của các sắc thần kinh nhãn... nói chung là 5 thần kinh.

9) Tại sao các màu sai biệt được gọi là sắc cảnh sắc, các mùi sai biệt được gọi là sắc cảnh 
khí?

10) Hãy dẫn chứng câu giải tự của các sắc ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới.

11) Nếu chia cho sâu sắc, 2 biểu tri có tới mấy loại? - Hãy giải nghĩa và dịch từng câu giải 
tự sau đây:

- Kāyena viññatti: kāyaviññatti.
- Viseso ākāso: vikāso
- Lahuno bhāvo: lahutā
- Rūpassa lahutā: rūpalahutā.
- Lakkhīyanti vinicchīyanti dhammā ime sankhātatī etenāti lakkhanaṃ.

12) Nếu gọi tâm theo thực tính, sắc pháp có được mấy tên gọi? Hãy giải nghĩa từng tên gọi
ấy.

13) Ajjhattikarūpa, vatthurūpa, dvārarūpa, indriyarūpa, oḷārikarūpa, trong người của bạn 
(học sinh) có được mấy, kể ra chi tiết.

14) Hãy chia sắc pháp vào từng cặp sau đây: sắc thô, sắc tế, sắc do thủ, sắc phi do thủ, bất 
ly, khả ly (vinibbhoga).

15) hãy phân chia 7 sắc cảnh giới theo uppattidvāra và kammadvāra kèm theo lời giải 
thích.

16) Gocaraggāhakarūpa là gì? Hãy giải nghĩa và phân chia 
các Gocaraggāhakarūpa theo asampatagacar và sampattagoccaraggāhakarūpa kèm theo 
lời giải thích.

17) 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới được gọi là sắc hữu đối xúc (sappattig), tại sao thế? 
Hãy giải thích. Thế nào là sắc quyền, có mấy sắc quyền, hãy giải thích và nêu lên từng sắc 
một.

18) Hãy giải thích thế nào là sắc bất ly và khả ly theo ý của bạn, dĩ nhiên phải làm sao cho 
có luận cứ.

19) Hãy kể rõ sắc nào.

a- Là sắc quyền mà không là sắc tế
b- Là sắc tế mà không là sắc quyền
c- Là sắc quyền mà cũng là sắc tế



d- Không là sắc quyền cũng không là sắc tế.
e- Là sắc do thủ (upādinnarūpa) nhưng không là sắc khả ly (vinib)
f- Là sắc khả ly nhưng không là sắc do thủ.
g- Là sắc khả ly mà cũng là sắc do thủ
h- Không là sắc do thủ cũng không là sắc khả ly.

20) Hãy cho biết có mấy nghiệp, tâm, quí tiết và vật thực có thể tạo sắc pháp và không thể 
tạo sắc pháp (nghiệp ở đây tính trên tâm). Hãy kể chi tiết.

21) Có những sắc pháp sanh từ Cetasika đã diệt, có những sắc sanh từ cetasika mới sinh, 
tại sao Ðức Phật không gọi những sắc đó là cetasikarūpa? Hãy giải thích.

22) Có mấy thứ oja giúp sắc vật thực sinh khởi? Và loại oja nào trực tiếp trợ sanh sắc 
thực, oja nào chỉ ở vai trò trưởng dưỡng, tác động gián tiếp cho sinh khởi.

23) Hãy dịch câu kệ Pāli sau đây

Aṭṭhārada pannarasa
Terasa dvādasāti ca
Kammacittotukāhāra
Jāni honti yathākkamaṃ

Và hãy phân tích, 18 sắc nghiệp theo ajjhattikarūpa, vatthurūpa, dvārarūpa, indriyarūpa, 
oḷārikarūpa.

24) Hãy chia các sắc sau đây theo 4 samuṭṭhāna (nhân sanh), 16 sắc 
tế, ekasamuṭṭhānikarūpa (sắc có 1 nhân sanh), dvisamuṭṭhānikarūpa (sắc có 2 nhân 
sanh), tisamuṭṭhānikarūpa (sắc có 3 nhân sanh), catusamuṭṭhānikarūpa (sắc có 4 nhân 
sanh),

25) Các Ngài đã nói rằng 4 sắc tướng không có nhân sanh nào, vậy tại sao có chỗ các Ngài
lại bảo là 4 sắc tướng luôn có mặt theo các sắc "CHỦ NĂNG"? Hãy giải thích cho đúng ý 
các Ngài.

26) 4 sắc quí tiết (sinh ra) trong thân là gì? Hãy giải thích từng cái.

27) Hãy kể rõ tâm nào được 7 loại sắc tâm, kể từng chi tiết, tâm nào tạo được loại nào.

28) Hãy cho biết (từng) sắc tâm nào sanh ra từ các tâm sau đây: 8 tham, 2 sân, 2 si, khai ý, 
sinh tiếu, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, (trừ 2 tâm thông), 5 quả sắc giới, 2 tâm thông, 4 tố 
vô sắc, 4 thánh quả.

29) Hãy kể 13 tâm hỷ thọ làm việc cười cho 3 người.

30) Kalāpa nghĩa là gì, có mấy rūpakalāpa? Hãy dẫn chứng tài liệu.

31) Tại sao Ngài Anuruddha bảo rằng các sắc trong một bọn phải tương đồng nhau trên 3 
điểm sahavutti, không được nhiều hơn mà cũng không được kém hơn?

32) Tại sao sắc giao giới và 4 sắc tướng không có chi pháp hẳn hoi dứt khoát? Hãy giải 
thích và dẫn chứng tài liệu?



33) Hãy nêu rõ 9 bọn sắc nghiệp trên ý nghĩa và chi pháp.

34) Trong mỗi người có tối đa bao nhiêu sắc nghiệp? 2 sắc tính có cùng sanh trong 1 
chúng sinh không? Hãy giải thích. Hãy phân xác thân thành 3 phần và kể từng sắc nghiệp 
phân bố trên đó.

35) Hãy kể tên 8 bọn sắc tâm theo thứ tự và hãy giải thích tâm thế nào là bọn Thinh với 
bọn Thinh kỳ dị.

36) Từ cổ xuống rún có được bao nhiêu sắc tâm, kể ra, và 8 bọn sắc tâm ấy là nhóm sắc 
nào, bao nhiêu, kể ra.

37) 13 sắc quí tiết nếu đem kể thành bọn thì được mấy bọn? kể ra. Ðồng thời hãy chia rõ 
bọn quí tiết nào ở nội thân chúng sanh, loại nào ngoài thân chúng sanh?

38) Hãy phân tích sự khác nhau giữa tiếng la lối và tiếng nhạc cụ. Hãy phân biệt thế nào là
bất ly do tâm sanh và bất ly do quí tiết sanh?

39) 2 bọn sắc vật thực có sanh trong cơ thể chúng sanh được không? Hãy giải thích theo 
cái hiểu của bạn và sao cho đúng với tài liệu kinh sách.

40) Hãy dịch câu kệ Pāli sau đây:

Vīsati kāmesu
Hon ti tevisa rūpisu
Sattarasevasaññīnaṃ
Arūpe natthi kiñcipi.

41) Các Ngài nói rằng ở cõi Phạm Thiên Sắc Giới hữu tưởng chỉ có 4 bọn sắc nghiệp là 
bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn ý vật và bọn mạng quyền. Vậy trên mặt vị Phạm Thiên ấy ta chỉ 
thấy có mắt và tai thôi sao? và tại sao trên đó vẫn còn có nhãn, nhĩ.

42) Có bao nhiêu sắc ở cõi Vô Tưởng? Trong người bạn có mấy sắc? Kể ra? Nếu kể rộng 
thì có mấy sắc được nghiệp trợ sanh? Kể ra? Và hãy cho biết nếu kể rộng thì ở cõi Dục có 
bao nhiêu sắc?

43) Hãy dịch câu Pāli sau đây:

Saddo vikāro jaratā
Maranañcapapattiyaṃ
Na labbhanti pavattatu
Na kiñcipi na labbhati.

44) Sắc pháp trong thời tái tục là những sắc nào kể ra. Hãy cho biết những loại sắc nghiệp 
của loài thấp sanh và thai sanh trong thời tái tục. Ðồng thời kể ra luôn sắc nghiệp tái tục 
của Phạm Thiên Sắc Giới hữu tưởng.



45) Ðối với loài thấp sanh và thai sanh có thể thiếu những bọn sắc nghiệp nào? Hãy cho 
biết mắt, tai, mũi, lưỡi, mạng quyền xuất hiện nơi cơ thể bạn kể từ thời điểm nào?

46) Có mấy sinh loại sau khi tái tục xong liền trưởng thành (có cơ thể hoàn chỉnh) lập tức?
Hãy nói rõ từng giai đoạn phát triển của mỗi bộ phận cơ thể nơi bạn từ lúc tái tục cho tới 
lúc thật sự hoàn chỉnh.

47) Hãy nói rõ lần sinh ra đầu tiên và cuối cùng của 4 loại sắc (vào sát-na nào có ngoại lệ 
gì với ai ...)

48) 4 loại sắc nơi cơ thể bạn sẽ diệt vào thời điểm nào, hãy nói chi tiết các 
Ngài Atthakathācariya (Chú Giải Sư) và Tikācariya (Phụ Giải Sư) đều bảo rằng ṅhân loại 
có thể sống 7 ngày bằng 1 bữa cơm, ở thiên giới thì một bữa ăn có thể nuôi sống Chư 
Thiên trong 1 - 2 tháng", còn Ngài Anuruddha thì lại bảo rằng: Nhân loại có thể không ăn 
trong 7 - 10 tháng mà vẫn sống. Muốn biết Ngài chỉ cho hạng người nào, và khi như vậy 
thì người ấy sống bằng gì?

49) Hãy minh giải, quãng thích 2 đoạn Pāli dưới đây:

a- Maraṇakāle pana cuticittoparisattaramacittassa ṭhitikālamupādāya kammajarūpāni me
uppajjanti puretaramuppannāni ca kammajarūpāni cuticittasamakālameva pavattitvā 
nirujjhanti.

b- Tato paraṃ citajāhārajarūpañca vocchijjati.

50) Hãy dịch câu kệ sau đây và hãy cho biết (cùng với lời giải thích ) là câu kệ này có áp 
dụng cho cả 31 cõi được không?

Iccevaṃ matasattānaṃ
Punadeva bhavantare
Patiïsandhimupādāya
Tathārūpaṃ pavattati.

-ooOoo-



Phần [03]

NIBBĀNAPARAMATTHA

Padamaccutamaccantaṃ
Asankhatamanuttaraṃ
Nibbānamīti bhāsanti
Vānamuttā mahesayo

- Tiếng padaṃ ở đây có nghĩa là 1 phần. Một loại " Có một loại thực tính pháp độc lập, 
không liên hệ hữu vi".

- Accutaṃ: bất tử, và Níp-bàn là pháp vô sinh nên làm sao có tử?

- Accattaṃ: là "pháp vượt qua các uẩn quá khứ và uẩn vị lai ṅghĩa là Níp-bàn mang đặc 
tính vượt ngoài các uẩn, đối với các uẩn đã có (pubbantakhandha) và các uẩn tương lai 
(aparantakhandha). Ở đây dù không có nói tới uẩn hiện tại nhưng khi nói như vậy ta phải 
hiểu thêm là Níp-bàn cũng vượt ngoài các uẩn hiện tại bởi vì không có các uẩn đã sanh và 
sẽ sanh thì cũng không có các uẩn đang sanh. Cũng như nói "Tôi chưa từng thấy trong con
cua có máu và sẽ không bao giờ thấy con cua có máu vậy cũng có nghĩa là ngay lúc đang 
nói người ta cũng không thấy trong con cua có máu"

Chính 5 uẩn hiện tại là vị lai uẩn của các uẩn quá khứ và cũng là quá khứ uẩn đối với các 
uẩn vị lai. Níp-bàn là pháp vượt ngoài các uẩn không còn nằm trong thời gian nữa nên 
được gọi là kālavimutta và khandhavimutta.

- Asankhata: Níp-bàn không phải là pháp được "cấu tạo" bởi 4 duyên 
Kammacitta, utu và āhāra vì Níp-bàn không là Tâm cũng không là sở hữu, càng không 
phải là sắc pháp.

- Anuttaram: Níp-bàn là pháp vô thượng, chí thượng, siêu việt không có một pháp nào cao 
quí hơn nữa. Ðúng ra, khi nói tổng quát thì toàn bộ pháp siêu thế đều được gọi 
là anuttara nhưng ở đây (trong câu kệ này) ý tác giả muốn nắm vào Níp-bàn, pháp vô vi 
mà thôi.

GIẢI TỰ VÀ MINH THÍCH TIẾNG NIBBĀNA

Tiếng Nibbāna được chiết tự như sau: Ni + Vāna. Ni: thoát ra; vāna: sự bện thắt, ở đây chỉ
cho Ái. Vậy Nivāna là "thoát ra khỏi cái tham ái bện thắt".

- Vināti saṃsibbatīti vānaṃ.
- Vānato nikkhantanti nibbānaṃ.



Nỗi khổ luân hồi từ vô thủy đến vô chung của tất cả chúng sanh đều do tham tham ái. 
Chính Ái đã hòa quyện, bện thắt, xoán xít chúng sanh vào hành trình tử sanh như người 
thợ dệt làm vải vậy, lấy sợi tơ này đan vào sợi tơ kia để làm nên miếng vải, tham ái cũng 
bện thắt chúng sanh từ sanh hữu này đến sanh hữu khác. Chính vì vậy ái được gọi là vāna.

Còn Níp-bàn là pháp vượt ngoài vòng chi phối của Ái nên được gọi 
là Nivāna hay Nibbāna.

Nói trên thực tính chân đế thì Níp-bàn chỉ có một thực tại, thực nghĩa đó là sự tịch tịnh 
(Santilakkhaṇa) phiền não cùng ngũ uẩn nhưng nói trên khía cạnh diễn đạt 
(Kāranūpacāranaya - hetuparīyāyana) thì Níp-bàn được phân ra nhiều cách. Do đó nếu 
nói Níp-bàn có 2 cũng được đó là hữu dư y Níp-bàn và vô dư y Níp-bàn (Sa-
upādisesanibbāna, Anupādisesanibbāna).

1) Sa-upādisesanibbāna là sự thoát khỏi phiền não hoàn toàn nhưng các dị thục quả, và 
sắc nghiệp vẫn chưa tiêu mất. Như đối với các vị La Hán đang còn sống.

A- Kammakilesehi upādiyatīti: upādi. āramṇakaraṇavasena taṇhādiṭṭthīhi upādāyatīti: 
upādi.

"Dị thục quả và các sắc nghiệp là những cái được nghiệp và phiền não tác thành 
chấp thủ nên được gọi tên là upādi hoặc các uẩn (quả dị thục + sắc nghiệp) được
ái và kiến lấy làm cảnh rồi chấp thủ trong đó nên các uẩn ấy được gọi là 
"upādi".

B- Sissati avasissatīhi seso upādi ca seso cāti upādiseso.

Các uẩn (dị thục quả + sắc nghiệp) được gọi là sesa vì chúng còn sót lại khi 
phiền não đã mất hết. Các uẩn này được gọi bằng cả 2 tên: upādi và sesa, dựa 
theo những lời giải nãy giờ.

Nói rõ hơn tức là các uẩn quả (quả dị thục + sắc nghiệp) có mặt suốt vòng luân 
hồi vô thủy bởi sức tác động của phiền não. Khi chứng Tứ quả xong, các tập khí 
phiền não đã thật sự chấm dứt nhưng các uẩn hiện tại vốn là sản phẩm của phiền
não quá khứ vẫn còn dư lại (nếu vị ấy chưa Níp-bàn). Vậy tiếng upādisesa nếu 
nói đơn giản tức chính là xác thân của vị La hán đang còn sống.

C- Saha upādisesa yā vattatīti sa-upādisesā (thực tại Níp-bàn hiện hữu cùng các uẩn 
ly phiền não, thực tại tịch tịnh đó được gọi là Hữu dư y Níp-bàn)

Nói "Hiện hữu cùng với" ở đây không giống như sự hiện hữu của tâm cùng với 
sở hữu, mà có nghĩa là các uẩn ly phiền não ấy làm môi nhân cho sự chứng tri 
Níp-bàn.

2) Anupādisesanibbāna: một thực tại hoàn toàn tách ly các uẩn, nói rõ hơn đó là viên tịch 
của vị la Hán.

- Natthi upādiseso yassāti anuppādiseso, thực tại Níp-bàn nào vắng mặt luôn cả các uẩn ly
phiền não (quả dị thục + sắc nghiệp) thực tại ấy được gọi là vô dư y Níp-bàn)



Sự phân chia này được dùng làm phương tiện diễn đạt thực tính Níp-bàn mà thôi chính 
Bậc Ðạo Sư cũng sử dụng phương tiện này.

Hữu dư y Níp-bàn còn được gọi là diṭṭhadhammanibbāna, một thực tại tịch tịnh mà vị La 
hán có thể chứng tri ngay khi còn sống, trước khi viên tịch hoàn toàn (parinibbāna); còn 
vô dư y Níp-bàn thì có tên gọi khác nữa là samparājikanibbāna, thực tại tịch tịnh mà qua 
đó vị La hán chấm dứt hoàn toàn các uẩn.

Níp-bàn được nói có 2 như vậy là dựa theo tạng Diệu Pháp còn nói theo Tạng Kinh thì 
trong Pucchāvissajjājotika (tài liệu giáo khoa dành riêng cho các Giáo Sư Vi Diệu Pháp 
trung học) đã có trình bày.

3 LOẠI NÍP-BÀN

Níp-bàn được kể có 3 vì dựa trên từng khía cạnh của thực tính Níp-bàn mà thôi .

1) Suññatanibbāna: vì Níp-bàn là một thực tại hoàn toàn vắng mặt phiền não cùng các uẩn
nên được gọi là Suññata-nibbāna.

2) Animittanibbāna vì Níp-bàn là môt thực tại hoàn toàn vượt ngoài thế giới hiện tượng 
nên được gọi là Animitta-nibbāna.

Nói vậy có nghĩa là đối với sắc uẩn, qui trình tiến sinh của sắc uẩn, các biến tướng của sắc 
uẩn ai cũng có thể nhìn thấy. Danh uẩn trừu tượng hơn nhưng không phải vì vậy mà nó 
nằm ngoài sự ước lượng, định trị của các bậc siêu nhân như Ðức Phật và những vị có tha 
tâm thông (parcittavijā nanābhiñālābhī). Ðối với các vị ấy danh pháp vẫn còn là một cái 
gì đó có thể quan sát, một đối tượng sở tri cụ thể. Còn đối với Níp-bàn, như đã nói, thì là 
một thực tại hoàn toàn nằm ngoài thế giới hiện tượng, Níp-bàn không có hiện tượng. Ðối 
với Níp-bàn chỉ có thể biết chớ không thể quan sát. Do vậy ta có thể gọi khía cạnh đó 
là Animittanibbāna .

3) Appanibitanibbāna (vô lụy Níp-bàn) là một thực tại hoàn toàn cách ly tham ái, thực tại 
ấy cũng không là đối tượng sở tri của tham ái.

Nói vậy có nghĩa là tất cả hữu vi pháp (cả danh lẩn sắc) đều là cảnh sở tri của tham ái 
(lobha hay taṇhaø), ngay cả tâm Siêu Thế cùng các sở hữu hợp tuy không là cảnh của Ái, 
cũng không mang tính thuộc lụy tham ái nhưng chúng vẫn chưa nằm ngoài phạm 
vi paṇihitadhamma (pháp thuộc lụy) bởi vì những danh pháp Siêu Thế đó còn phải nương 
vào người (puggala). Riêng về Níp-bàn đó là một thực tại vượt ngoài giới hạn Người, 
không có hiện hữu trong người, chỉ là một thực tại độc lập. Ta gọi khía cạnh đó là vô lụy 
Níp-bàn.

Ðối với người nào chưa có khái niệm chính chắn về thực tại Níp-bàn, khi nghe tán thán về 
Níp-bàn là một thực tại không có sanh, lão, bệnh, tử, vì muốn được hưởng một an lạc nằm 
ngoài tam giới nên anh ta ước nguyện Níp-bàn, mà chưa kịp thấu đáo thế nào là thực tính 
vô sinh của Níp-bàn thì đó được gọi là vibhavataṇhā (Phi hữu ái) bởi thân lạc tâm lạc mà 
anh ta mong mỏi ấy chỉ hiện hữu nhân loại, chư thiên, Phạm thiên mà thôi, ngoài tam giới 
ra không ở đâu có cả.



CÂU HỎI VỀ NIBBĀNA-PARAMATTHA

1) Tại sao các Ngài bảo rằng cái tịch tịnh đối với phiền não và 5 uẩn là Níp-bàn? những 
pháp tánh nào được gọi là Níp-bàn, muốn đạt tri Níp-bàn phải dùng loại trí (ñāṇa) nào? 
Níp-bàn là cảnh sở tri trực tiếp của pháp nào, Hãy giải thích về dẫn chứng tài liệu.

2) Hãy dịch câu Pāli sau đây kèm theo lời giải chi tiết.

Padamaccuta... mahasayo.

3) Từ Nibbāna đem chiết tự có mấy tiếng. Hãy giải thích từng tiếng (padā) và hãy dịch 2 
câu giải tự sau đây.

- Vinati saṃsibbatīti vānaṃ
- Vānato nikkhantanti nibbānaṃ.

4) Tại sao Ái (taṇhā) được gọi là vāna khía cạnh bất lụy ái của Níp-bàn được gọi là gì? 
Hãy cho biết loại Níp-bàn nào mang một tên gọi mà nếu chiết tự ra từng tiếng thì không 
phải là cái gì thâm sâu siêu việt, tuy thế chúng được gom chung lại để gọi cho 1 thứ Níp-
bàn? Tại sao, hãy giải thích. [Ý Ngài Jotika muốn ám chỉ Sa-upād. N.]

5) Nếu nói trên bản tướng thực tính (sabhāvalakkhaṇa) thì Níp-bàn có mấy? Hãy giải 
thích cặn kẽ câu giải đáp.

6) Hãy nói rõ sự khác biệt giữa hữu dư y và vô dư y Níp-bàn. Ðồng thời hãy phân tích 2 
loại Níp-bàn nầy qua khía cạnh Người (puggala).

7) Tiếng upādi (trong hợp-từ saupādisesanib) chỉ cho chi pháp nào? Thuộc mấy uẩn?

8) Hãy giải thích thế nào là Ditthadhammanib và sa-uparāyikanibbāna.

9) Nói trên khía cạnh thực tại Níp-bàn có mấy, hãy nêu tóm tắt [Ngài Jotika muốn ám chỉ 
Tam giải thoát môn].

10) Các bậc hiền trí (paṇ.dita) bảo rằng "Ðối với kẻ còn thích hiện hữu thì không nên, 
nguyện Níp-bàn" "hoặc ngày nào chưa biết yếm ố xác thân mình và xác thân kẻ khác thì 
chớ vội nguyện Níp-bàn" hoặc ngày nào thích thú tướng các dục thì đừng nên nguyện Níp-
bàn - Hãy cho biết lý do của những câu nói đó, hãy giải thích nguyên nhân của từng câu 
nói trên (có tất cả 3 câu).

11) Danh pháp hữu vi không có màu sắc hình dáng vậy có thể nói đó 
là animittanibbāna (vô hiện tượng Níp-bàn) hay không?

12) Tâm tứ quả cùng các sở hữu hợp là những pháp mang tính xuất ly tam giới, không là 
cảnh của ái, mà cũng chẳng tương ưng với Ái, cả vị La hán cũng hoàn toàn chấm dứt 
phiền não, thế tại sao La Hán quả vẫn không được gọi là appaṇihitanibbāna?

13) Hãy cho biết chi pháp của tiếng sunnata, nimitta và paṇihita.

14) Cái biết trong quả định (phala samadhi.) có giống như cái biết của ngũ quan (mắt, 
tai ...) hay không? Hãy giải thích theo sự học hiểu của mình sao cho đúng với kinh sách.



15) Sự ước nguyện Níp-bàn trong trường hợp nào được xem là Vibhavataṇhā?

16) Hãy vẽ bản đồ về 6 hoặc 5 thứ Níp-bàn.

-ooOoo-



Phần [04]

NĀMAVĪTHI LÀ GÌ?

* Vīthi là quy trình hay hệ thống, vậy tiếng Nāmavīthi có nghĩa là quy trình hay hệ thống 
diễn hoạt của danh pháp tức tâm thức. Trong bốn pháp chân đế chỉ có danh pháp và sắc 
pháp mới có hệ thống diễn hoạt mà thôi. Ở đây, ta đang nghiên cứu về hệ thống ấy của 
danh pháp, trích từ bộ Abhidhammatthasangaha trong phần Pavattisangaha.

Khi trình bày về hệ thống diễn hoạt của danh pháp, Ngài Anuruddha nhắm đến hai thời 
điểm: Paṭisandhikāla (lúc tái tục) và Pavattikāla (lúc bình nhật) dựa trên ba khía cạnh: 
Vật, Môn Cảnh.

Toàn bộ Siêu Lý Pháp chỉ nói đến sáu bộ lục (Chakka):

- Vatthuchakka
- Dvārachakka
- ārammaṇachakka
- Viññāṇachakka
- Vithī chakka
- Visayappavattichakka.

Ở Chương ba (Pariccheda īI) của bộ A.S (Abhidhammatthasangaha mahāṭīkā) đã có trình 
bày đầy đủ sáu bộ lục này; nhưng qua đến Chương tư, khi giải về hệ thống diễn hoạt của 
danh pháp, Ngài Anuruddha lập lại một lần nữa ba bộ lục: Vatthuchakka, 
Dvārachakka và ārammaṇachakka. Sở dĩ như vậy là vì Ngài xét thấy tầm quan trọng của 
chúng đối với vấn đề đang trình bày. Ta nên nhớ rằng sáu thức có được là nhờ sự góp mặt 
của vật, Môn và cảnh. Một khi thiếu mất ba yếu tố này thì sáu thức không thể hiện khởi.

-ooOoo-

Puc: - Tiếng Visayappavatti vừa nói trên, nghĩa là gì? hãy cho biết con số chính xác về nó 
trong các câm khách quan (vīthicitta) và chủ quan (vīthimuttacitta).

Vis: Visayappavatti là diễn biến của cảnh. Visaya ở đây đồng nghĩa với ārammaṇa. Cảnh 
của tâm chủ quan gồm có ba: Nghiệp cảnh (Kammārammaṇa), Nghiệp tướng cảnh 
(Kammanimittārammaṇa) và thú tướng cảnh (Gatinimittārammaṇa). Còn cảnh của tâm 
khách quan thì có sáu hoặc tám.

a) Kể có sáu là: Atimahantārammaṇa (cảnh rất lớn), Mahantārammaṇa (cảnh lớn), 
Parittārammaṇa (cảnh nhỏ), Atiparittārammaṇa (cảnh rất nhỏ), Vibhūtārammaṇa (cảnh 
rõ), avibhūtārammaṇa (cảnh không rõ)

b) Kể có tám là: Atimahantārammaṇa, mahantārammaṇa, parittārammaṇa, 
ativibhūtārammaṇa,vibhūtārammaṇa, avibhūtāram- maṇa, ativibhūtārammaṇa.

Puc: - Tâm lộ nói theo Môn và Thức như thế nào?

Vis: Tâm lộ nói theo Môn thì có sáu: Lộ nhãn môn (cakkhudvāravīthi)... (manovīthi).



Tâm lộ nói theo Thức cũng có sáu: Lộ nhãn thức (cakkhuviññāṇavīthi)..., Lộ ý thức 
(manoviññāṇavīthi).

Puc: Trong viññāṇachakka ấy, manoviññāṇa chỉ cho những tâm 
nào? Visayappattatti (cảnh đồ) của lộ ngũ môn (pañcadvāra) gồm có mấy? Kể ra?

Vis: Trong viññāṇachakka, manoviññāṇa (ý thức) chỉ cho 79 tâm (trừ ngũ song thức). 
Cảnh của lộ ngũ môn có 4: Rất lớn, lớn, nhỏ, và rất nhỏ.

Puc: Hãy giải rõ bốn loại cảnh vừa kể.

Vis: Cảnh rất lớn là cảnh ngũ trong một tâm lộ có đủ 7 thứ tâm. Cảnh lớn là cảnh ngũ 
trong một tâm lộ có 6 thứ tâm. Cảnh nhỏ là cảnh ngũ môn tâm lộ có 5 thứ tâm. Cảnh rất 
nhỏ là cảnh ngũ trong một tâm lộ chỉ có tâm hữu phần rúng động (bhavangacalana).

Puc: Hãy cho biết thời gian tồn tại (tuổi thọ) của danh pháp - Sắc pháp và hãy dẫn chứng 
một câu kinh nào đó về vấn đề này  (khỏi phải dịch).

Vis: Danh pháp chỉ tồn tại trong một sát-na đại rồi diệt mất. Mỗi sát-na đại có 3 sát-na 
tiểu: Upādākkhaṇa, ṭhitikhaṇa và Bhangakhaṇa.

Tuổi thọ của sắc pháp lâu hơn danh pháp 17 lần, tức là tồn tại suốt 15 sát-na tiểu. Sau đây 
là một câu Pāli minh dẫn

Uppādaṭhitibhangavasena
Khaṇattayaṃ ekacittakkhaṇaṃ nāma,
Tāni pana sattarasa cittakkhaṇāni.
Rūpadhammānamāyu

Puc: Sát-na (Khaṇa) là gì? Hãy nói rõ hơn nữa về tuổi thọ của danh sắc về sự khác nhau 
của ba sát-na tiểu.

Vis: Sát-na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể hiểu dùng ví dụ hay
hình ảnh. đời sống của một cái tâm là ba sát-na tiểu, thời gian của ba sát-na này bằng nhau.
Riêng về sắc pháp thì sát-na trụ là 49 sát-na tiểu ở giữa còn sát-na Sanh và sát-na Diệt chỉ 
là hai sát-na tiểu thôi.

Puc: Trong thời gian của một cái tróc tay búng ngón tay có bao nhiêu tâm lộ và sắc lộ trôi 
qua?

Vis: trong mỗi cái tróc tay, danh pháp sinh diệt một ức koṭi lần. Còn sắc pháp thì sinh diệt 
năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi triệu (58.820.000.000) lần.

Puc: Tại sao các ngài lại bảo rằng hai sắc biểu tri (viññattirūpa) có tuổi thọ ngắn hơn 17 
sát-na tâm? Cảnh sắc hiển lộ vào sát-na tiểu nào trong một sát-na (đại) của sắc.

Vis: Sở dĩ các ngài bảo rằng 2 sắc biểu tri cùng 4 sắc tướng không tồn tại suốt 17 sát-na 
tâm là vì 2 sắc biểu tri cùng sanh cùng diệt với tâm (với mỗi sát-na tâm). Gọi 
theo Dukamātikā và mahantaraduka là Cittasahabhuno dhammā và Cittānuparivattino 
dhammā; còn 4 sắc tướng thì chúng không phải sắc pháp chân đế, chúng chỉ là những biến



trạng của sắc Nipphan (sắc pháp chân đế) mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc 
khác.

Cảnh sắc hiện rõ qua mắt vào một sát-na tiểu nào đó trong 49 sát- na giữa (ṭhitipatta) của 
cảnh sắc ấy.

Puc: Thế nào là hộ kiếp vừa qua (atītabhavanga) và hộ kiếp rúng động 
(bhavangacalana)? Tâm hữu phần sanh lên trong lúc cảnh ngũ đã có nhưng chưa đối xúc 
với ngũ môn, tên gọi là gì? Lúc cảnh ngũ đã đối xúc với ngũ môn rồi, tâm hữu phần ấy 
mang tên gì?

Vis: Atītabhavanga là tâm hữu phần trôi qua trong giai đoạn cảnh ngũ đã có nhưng chưa 
đối xúc với ngũ môn. Bhavangacalana là tâm hữu phần bị dao động (Ở đây không muốn 
xài tiếng giao động)bởi hấp lực ảnh hưởng của cảnh ngũ mà đã đối xúc với ngũ môn. Tâm 
hữu phần sinh lên trong giai đoạn cảnh ngũ đã có nhưng chưa đối xúc với ngũ môn, được 
gọi là atitabhavanga. Khi cảnh ngũ đã đối xúc ngũ môn rồi thì tâm hữu phần ấy được gọi 
là Bhavangacalana. Bhavangupaccheda là "cái cắt đứt dòng hữu phần". Sở dĩ gọi tâm hữu
phần đó bằng cái tên như vậy là vì nó là tâm hữu phần rúng động (Bhavangacalana) thứ 
hai, đồng thời cũng là lần cuối cùng trong một tâm lộ.

Puc: Có mấy tâm đóng vai trò vừa qua, rúng động, dứt dòng trong một tâm lộ ngũ môn và 
ý môn?

Vis: Trong tâm lộ ngũ môn, có 15 tâm đóng vai trò của 3 tâm hữu phần vừa kể, đó là: 2 
quan sát xả thọ (Upekkha santir) 8 đại quả và 5 tâm quả sắc giới Trước khi một tâm lộ ý 
môn diễn tiến, có 15 tâm đóng vai trò atibhavanga: quan sát xả thọ, 8 đại quả và 5 tâm quả
sắc giới. Ðối với tâm lộ ý môn không có hữu phần vừa qua thì trước khi bắt đầu tâm lộ sẽ 
có 19 thứ tâm làm nhiệm vụ dẫn nhập: 2 quan sát xả, 8 đại quả và 9 quả đáo đại

Puc: Có mấy tâm chủ quan và bao nhiêu cảnh của tâm chủ quan (hộ kiếp)?

Vis: Tâm chủ quan gồm có 19 tâm hữu phần; cảnh của nó là một trong 3 cảnh sau 
đây: Kammārammaṇa, Kammanimittārammaṇa và Gatinimittārammaṇa.

Còn tâm khách quan (tân tâm) là những tâm được kể trong quy trình diễn hoạt (vīthicitta). 
Cảnh của tâm khách quan hay tân tâm chính là sáu cảnh ngoài ra 3 cảnh của tâm chủ quan.

Puc: Ta biết rằng cảnh của tâm lộ ngũ môn gồm cảnh rất lớn, lớn, nhỏ, rất nhỏ?

Vis: Ðể nắm rõ điều đó, ta hãy y cứ vào số lượng hữu phần vừa qua trong mỗi tâm lộ. Tâm
lộ nào có một sát-na hữu phần vừa qua, tâm lộ đó được gọi là atimahantārammaṇavīthi. 
Tâm lộ nào có từ 2 - 3 Hữu Phần vừa qua, ta gọi là lộ tâm cảnh lớn. Tâm lộ nào có từ 4 - 9 
Hữu Phần vừa qua, ta gọi đó là lộ tâm cảnh nhỏ. Tâm lộ nào có từ 10 - 16 sát-na Hữu Phần
vừa qua, ta gọi đó là lộ tâm cảnh rất nhỏ. thế thôi.

Puc: Có mấy yếu tố làm môi sinh cho tâm thập di và hữu phần khách 
(agantukabhavanga)?

Vis: Tâm thập di cảnh lớn, cảnh rất lớn muốn khởi lên phải do 3 yếu tố:



a) Ðổng lực trong tâm lộ đó phải là đổng lực dục giới (Kāmajavana).
b) Người dục giới (Kāmapuggala).
c) Tâm lộ đó phải bắt cảnh dục (Kāmārammaṇa). Tuy nhiên, dầu có đủ ba yếu tố này 
nhưng lại bị trở lực nào đó ngăn ngại thì tâm thập di vẫn không thể khởi lên.

- Nói về tâm hữu phần khách, phải do ba yếu tố sau đây mới có thể xuất hiện:

a) Ðương sự phải là người tục sinh bằng 1 trong 4 tâm đại quả thọ hỷ.
b) Ðổng lực trong tâm lộ phải là tâm sân.
c) Cảnh của tâm lộ phải là cảnh cực tốt nếu đó là cảnh rất lớn hay rất rõ.

Còn nếu chỉ là cảnh lớn hay cảnh rõ thì bất luận là cảnh cực tốt (tiṭṭhārammaṇa) hoặc cảnh
khá tốt (iṭṭhamajjhattārammaṇa) hoặc cảnh bất toại (aniṭṭhārammaṇa), cũng đều có thể 
giúp cho hữu phần khách khởi lên.

Puc: Ngũ môn hội đủ bao nhiêu yếu tố mới có thể bắt được cảnh ngũ. Hãy giải thích từng 
cảnh một trong bốn cảnh của tâm lộ ngũ môn, đồng thời nói rõ số lượng của ba 
loại Mandāyukaccakkhapasāda, 
Amandāyukacakkhapasāda và Majjhimāyukacakkhupasāda trong Atimahantārammaṇatad
ālambanavāra cùng Paṭhamamahantāramma- ṇavīthi:

Vis: Nhãn môn muốn bắt được cảnh sắc phải có đủ bốn yếu tố:

1) Cakkhupasāda: Thần kinh nhãn tốt.
2) Rūparammaṇa: phải có cảnh sắc cụ thể trước mắt.
3) āloka: Phải có đủ ánh sáng.
4) Manasikāra: Phải có sự chú ý.

- Nhĩ môn:

1) Sotapasāda: Thần kinh nhĩ tốt.
2) Saddārammaṇa: Phải có cảnh thinh rõ ràng
3) ākāsa: không bị vật cách âm.

- Tỷ môn:

1) Ghānapasāda: Thần kinh Tỷ tốt.
2) Gandhārammaṇa: Phải có cảnh khí
3) Vāyo : Phải có dịch vị
4) Manasikāra: Phải có sự chú ý.

- Thiệt môn:

1) Jivhāpasāda: Thần kinh thiệt tốt.
2) Rasārammaṇa: Phải có cảnh vị
3) āpo: Sự chuyển động của không khí
4) Manasikāra: Phải có sự chú ý.

- Thân môn:



1) Kāyapasāda: Thần kinh thân tốt.
2) Phoṭṭhabbārammaṇa: Phải có cảnh xúc (nóng, lạnh, mềm, cứng, êm, xốc...).
3) Thadda: Ðịa đại có bản tướng rõ rệt
4) Manasikāra: Phải có sự chú ý.

Cảnh ngũ nào đầy đủ bốn yếu tố tương ứng vừa kể trên thì được gọi là cảnh rất lớn. Nếu 
khiếm khuyết một yếu tố nào trong bốn thì gọi là cảnh lớn. (Khiếm khuyết ở đây chỉ là 
"yếu", không có nghĩa là không có). Nếu khiếm khuyết nhiều thì gọi là cảnh nhỏ. Nếu quá 
thiếu tức cả bốn yếu tố đều trong tình trạng quá yếu kém thì gọi là cảnh rất nhỏ.

Trong Atimahantārammaṇatadālambanavāra có 37 Mandāyukacakkhupasāda, có 
11 Amandāyukacakkhupasāda, và có 1 (một) Majjhimāyukacakkhupasāda.

Trong Paṭhamamahantārammaṇavithī có 34 mandāyukacakkhupasāda, 
14 amandāyukacakkhupasāda, và một majjhimāyukacakkhupasāda.

Puc: Hãy giải thích thế nào là Mandāyukacakkhupasāda, 
amandāyukacakkhupasāda và majjhimāyukacakkhupasāda của atimahantārammaṇatadāl
ambanavāra?

Vis:

a) Mandāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh 
với hữu phần vừa qua. Nói có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát-na diệt của tâm hữu 
phần thứ mười ba tính từ Hữu Phần vừa qua kể ngược lại, cho đến thần kinh nhãn mà sinh 
vào sát-na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu phần vừa qua (tức chỉ có thần kinh 
nhãn) mà sinh và diệt trước cảnh sắc).

b) Amandāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ nhiều hơn cảnh sắc mà đồng 
sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 11 là tính các thần kinh nhãn sinh từ sát-na trụ của 
tâm hữu phần vừa qua cho đến sát-na diệt của tâm khai ngũ môn (tức chỉ cho những thần 
kinh nhãn mà sinh và diệt sau cảnh sắc).

c) Majjhimāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ bằng với cảnh sắc mà đồng 
sanh với tâm hữu phần vừa qua. kể có một tức là chỉ cho thần kinh nhãn sinh vào sát-na 
sanh của chính tâm hữu phần vừa qua ấy (tức Hữu Phần vừa qua đầu tiên). 
Vậy Majjhimāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn mà đồng sanh đồng diệt với cảnh sắc.

Lời giải:

Trong lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót na cảnh và lộ Paṭhamamahantārammaṇavīthi, các 
tiền-sanh-thần kinh nhãn đều làm duyên trợ sanh cho nhãn thức khi chúng đã diễn tiến đến
giai đoạn ṭhitipatta. Các thần kinh nhãn này được gọi là ṭhitipattanīpa, và có đến 49 cái 
liên tục Tức là tính từ sát-na Diệt của tâm khai ngũ môn đến sát-na diệt của tâm hữu phần 
thứ 17 tính ngược lại. Bất cứ thần kinh nhãn nào trong 49 thần kinh nhãn đó cũng đều có 
thể làm duyên trợ sanh cho nhãn thức.



Các Ngài Giáo Thọ Sư tiền bối (Por) bảo rằng chỉ có Majjhimāyukacakkhupasāda mới 
làm duyên trợ sanh cho nhãn thức. Nhưng theo các Ngài Giáo Thọ Sư, duyên sinh cho 
nhãn thức được c?. Hàng học Phật nên ghi nhận cả hai ý kiến này để nghiên cứu.

Riêng về 3 giai đoạn thần kinh nhãn (mandāyukacakkhupasāda, 
amandāyukacakkhupasāda, majjhimāyukacakkhupasāda) trong 
lộ pathamamahantārammaṇavīthi cần được hiểu như sau:

- Nói Mandāyukacakkhupasāda trong tâm lộ này có 34 là tính từ sát-na Diệt của tâm hữu 
phần nằm kế hữu phần vừa qua cho đến sát-na Diệt của tâm hữu phần thứ 12 kể từ hữu 
phần vừa qua tính ngược lại.

- Nói Amandāyukacakkhupasāda có 14 là tính từ sát-na trụ của tâm Hữu Phần vừa qua cho
đến sát-na Diệt của tâm khai ngũ môn.

- Nói Majjhimāyukacakkhupasāda có 1 là chỉ cho thần kinh nhãn mà đồng sanh với cảnh 
sắc vào sát-na sanh của tâm Hữu Phần vừa qua, và cũng đồng diệt với tâm hữu phần ấy.

Tóm lại, Học Viên Siêu Lý phải luôn nhớ những tâm điểm sau đây:

1 - Ðối với lộ nào cũng vậy, hễ muốn tìm 3 giai đoạn thần kinh nhãn thì phải 
tìm majjhimāyukacakkhupasāda trước đã.
2 - Lúc nào cũng vậy, majjhimāyukacakkhupasāda vẫn chỉ có một mà thôi, không thể 
nhiều hơn.
3- Thời điểm duy nhất mà majjhimāyukacakkhupasāda có thể hiện khởi phải là vào sát-na 
sanh của Hữu Phần vừa qua, không thể ở thời điểm khác được.
4- Cả ba loại ṭhitipattacakkhupasāda cộng chung lại luôn có số lượng là 49 cái.

Puc: Hãy trình bày quy trình sinh diễn của 4 cảnh (Visayappavatti) theo tâm lộ nhãn môn 
một cách thứ lớp?

Vis:

1) LỘ NHÃN MÔN CẢNH RẤT LỚN
(CAKKHUDVĀ RIKāTIMAHANTĀRAMMAṆAVITHĪ)

Trong trường hợp này, sau khi đã trải qua một tâm hữu phần, cảnh sắc sẽ hiện rõ đối với 
thần kinh nhãn. Tiếp theo đó, 2 tâm rúng động xuất hiện rồi khai ngũ môn, tiếp thâu, Suy 
Ðạc, Ðoán định sẽ lần lượt khởi lên và diệt mất từng cái một. Sau đó, một trong 29 đổng 
lực Dục giới sẽ khởi lên và diệt mất liên tục 7 bận. Sau 7 đổng lực sẽ là 2 tâm na cảnh, sau
2 tâm na cảnh thì hữu phần tiếp tục tái khởi.

Như vậy, trong tâm lộ trên đây có đủ 17 sát-na tâm: 1 vừa qua, 2 rúng động và 14 tâm còn 
lại. Khi 17 sát-na tâm này diệt mất thì cảnh sắc này được gọi là cảnh rất lớn.



2) LỘ NHÃN MÔN CẢNH LỚN

Ở đây, sau khi trải qua 2 - 3 Hữu Phần vừa qua, cảnh sắc mới hiện rõ cho thần kinh nhãn. 
Do đó, nó không thể tồn tại cho đến tâm na cảnh. Trong lộ tâm này, sau 7 đổng lực đã đến 
hữu phần ngay. Cảnh sắc này được gọi là Cảnh lớn.

3) LỘ NHÃN MÔN CẢNH NHỎ

Trong trường hợp này, sau khi đã trải qua từ 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 9 sát-na hữu phần, cảnh sắc sẽ
hiện rõ cho thần kinh nhãn. Chính vì vậy không đủ thời gian cho 7 đổng lực hiện khởi. Ở 
tâm lộ này, sau 2 - 3 chập Ðoán định, tâm hữu phần khởi lên lập tức. Cảnh sắc ở đây được 
gọi là cảnh nhỏ.

4) LỘ NHÃN MÔN CẢNH CỰC NHỎ (cực tiểu)

Trong tâm lộ này, cảnh sắc chỉ hiện rõ đối với thần kinh nhãn sau khi đã trải qua 10 - 16 
sát-na hữu phần. Như vậy chúng không thể kéo dài đời sống cho đến tâm Ðoán Ðịnh, 
chúng chỉ sinh diễn đến chập rúng động thôi. Nói gọn là hoàn toàn không có một tâm 
khách quan nào cả. Cảnh sắc trong lộ này được gọi là cảnh rất nhỏ.

Puc: Hãy nói rõ cách sinh diễn của lộ nhãn môn cảnh rất lớn (cực đại) chót na cảnh theo 
dạng thông thường (sāmañña) .

Vis: Cách sinh diễn của lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh theo dạng thông thường 
như sau:

Trước hết là Hữu Phần vừa qua, rồi tiếp theo là rúng động, Dứt dòng, Khai ngũ môn, Nhãn
thức, Tiếp thâu, Suy Ðạt, Ðoán Ðịnh, 7 đổng lực, 2 na cảnh. Sau đó hữu phần lại tiếp tục 
tái khởi.

Puc: Trong lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh có mấy thứ tâm khách quan? Kể ra. 
Các thứ tâm ấy nếu tính theo sát-na thì được mấy? Nếu tính tổng số thì có bao nhiêu?

Vis: Trong lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh có được 7 thứ tâm khách quan Khai 
ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, suy đạc, đoán định, đổng lực và na cảnh. Tính trên sát-na 
thì 7 thức tâm này diễn ra trong 14 sát-na: 1 khai ngũ môn, 1 nhãn thức, 1 tiếp thâu, 1 suy 
đạc, 1 đoán định, 7 đổng lực và 2 na cảnh. Còn như tính trên tổng số rộng rãi thì 7 thứ tâm 
ấy chính là 46 tâm Dục giới (trừ tứ song thức).

Puc: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh có thể khởi lên ở hạng người nào, cõi nào?

Vis: Lộ này có thể xuất hiện ở tám hạng người và ở 11 cõi Dục giới.

Puc: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót Ðổng lực có mấy trường hợp? Ðồng thời hãy nói rõ 
vấn đề người cõi của mỗi trường hợp.

Vis: Lộ này có 2 trường hợp: Có hữu phần khách (āgantukabhavanga) và không có hữu 
phần khách. Lộ không có hữu phần khách thì khởi lên ở 8 hạng người trong (26) cõi ngũ 
uẩn. Lộ có hữu phần khách thì chỉ hiện khởi ở 4 hạng người (nhị, tam nhân, sơ, nhị quả) 
trong 7 cõi vui dục giới.



Puc: Hãy ghi rõ số lượng chi pháp trong hai lộ: nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh trong 
trường hợp đổng lực sân và lộ nhãn môn cảnh cực đại chót Ðổng-lực (sân) .

Vis: Số lượng chi pháp của lộ thứ nhất:

Ti Na Da P C S ṇ V J J J J J J J TT

10 1 1 1 1 1 3 6

- Của lộ thứ hai:

Ti Na Da P C S ṇ V J J J J J J J BH BH

6 1 1 1 1 1 2 6

Puc: Có bao nhiêu lộ nhãn môn cảnh lớn? Các lộ ấy thuộc chót gì?

Vis: Lộ nhãn môn cảnh lớn có 4 trường hợp: 2 lộ có hữu phần khách và 2 lộ không có hữu
phần khách. Cả 4 trường hợp này khi thì có hai hộ kiếp vừa qua, khi thì có 3 hộ kiếp vừa 
qua, và chúng đều là chót đổng lực.

Puc: Ðối với các lộ có cảnh lớn, có khi nào khởi lên bốn bận hữu phần vừa qua hay 
không? Hãy giải thích rõ ràng.

Vis: Trường hợp trên cũng có thể xảy ra vì đôi khi đổng lực chỉ khởi lên 6 cái. Như vậy, 
dầu có khởi lên bốn bận, Hữu Phần vừa qua, vẫn không choán mất thời gian của ai và như 
vậy lộ tâm vẫn giữ túc số là 17 sát-na. Ðối với lộ tâm này, cảnh ngũ cũng sẽ diệt mất vào 
sát-na diệt của tâm đổng lực thứ sáu.

Puc: Lộ ngũ môn cảnh cực đại có hữu phần khách với lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần 
khách khác nhau không? Khác như thế nào?

Vis: Ðối với lộ ngũ môn cảnh cực đại có hữu phần khách, cảnh ngũ phải cực kỳ tốt 
(atitthārammaṇa). Nhờ vậy hữu phần khách mới có thể khởi lên.

Còn đối với lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách, thì vấn đề cảnh không quan 
trọng. Aniṭṭhārammaṇa (cảnh xấu), itthamajjhattārammaṇa (cảnh tương đối tốt) hay là 
cực tốt đều có thể giúp cho hữu phần khách sanh khởi được cả. Vậy sự khác biệt giữa 2 lộ 
này là trên vấn đề cảnh.

Puc: Lộ ngũ môn cảnh cực đại chót đổng lực không hữu phần khách có khởi lên đối với 
người cõi dục giới không? Hãy giải thích.

Vis: Lộ này có thể khởi lên nơi người dục giới (Kāmapuggala) qua các hạng người khổ, 
người lạc vô nhân, nhân loại và những chư thiên tái tục bằng đại quả xả thọ trong trường 
hợp họ bắt cảnh ngũ cực tốt (atiṭṭhārammaṇa) nhưng lại có sự bất bình hay sợ hãi. Lúc đó,
nếu có na cảnh thì phải là na cảnh hỷ thọ (somanassatadālambana). Nhưng vì na cảnh hỷ 
thọ không thể nối theo sau đổng lực sân được nên ngay kế sau đổng lực sân, tâm chủ quan 
(mūlabhavanga) sẽ sinh khởi nối tiếp, mà không cần tới hộ kiếp khách.



Puc: Lộ ngũ môn cảnh cực đại và lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách có thể khởi lên 
nơi hạng người nào trong cõi dục giới?

Vis: hai lộ này có thể khởi lên ở năm hạng người Dục giới: Người nhị nhân , tam nhân, 
bậc Dự Lưu, Nhất lai mà tái tục bằng tâm hỷ thọ và những bậc chứng thiền (jhānalābhī) 
mà đã bị hoại thiền. Với họ thì 2 lộ Hữu Phần khách này mới có thể khởi lên.

Puc: Lộ nhãn môn cảnh nhỏ có mấy trường hợp (pabheda)? Chúng thuộc chót gì? Và có 
thể khởi lên ở người nào, cõi nào?

Vis: lộ này có 6 trường hợp có 4 Hữu Phần vừa qua, có 5 Hữu Phần vừa qua, có 6 Hữu 
Phần vừa qua, có 7 Hữu Phần vừa qua, có 8 Hữu Phần vừa qua, có 9 Hữu Phần vừa qua.

Cả 6 trường hợp đều thuộc chót đoán định (voṭṭhapana). Chúng có thể sinh khởi ở 8 hạng 
người trong cõi ngũ uẩn.

Puc: Lộ ngũ môn cảnh cực tiểu mấy trường hợp? Tại sao loại tâm lộ này 
thuộc Moghavāra (trước sau gì cũng không có tâm khách quan) nhưng vẫn được xếp vào 
hệ thống tâm lộ và có tên gọi hẳn hoi (atiparittārammaṇavīthi)?

Vis: Loại tâm lộ này có đến 7 trường hợp: có 10 vừa qua, có 11 vừa qua, có 12 vừa qua, có
13 vừa qua, có 14 vừa qua, có 15 vừa qua, có 16 vừa qua. Sau vừa qua thì sẽ là 2 - 3 sát-na
rúng động. Rồi hữu phần cơ bản (Mūla Bhavanga) lại sinh khởi.

Sở dĩ vẫn được gọi là một tâm lộ dù thuộc Moghavāra vì lý do là ở đây tâm hữu phần 
cũng bị dao động khi đối xúc với cảnh ngũ, không như hữu phần cơ bản.

Puc: Hãy trình bày chi tiết về các tâm lộ sau đây thuộc lộ nhãn môn:

1- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh. (Tadālambanava- rātimahantārammaṇavīthi)
2- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực có hữu phần khách.
3- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực không có hữu phần khách.
4- Lộ Paṭhamamahantārammaṇavīthi có và không có hữu phần khách.

Vis: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh diễn hoạt như sau:

Khi cảnh sắc vừa xuất hiện thì tâm hữu phần vừa qua - lấy nghiệp, nghiệp tượng, thú 
tượng làm cảnh - sẽ khởi lên một sát-na. Khi cảnh sắc đã trực tiếp đối xúc với thần kinh 
nhãn thì tâm hữu phần vừa qua lại chuyển sang trạng thái dao động, suốt 2 sát-na liên tục. 
Lúc này chúng có tên gọi là hữu phần rúng động rồi hữu phần dứt dòng. Sau đó các tâm 
khách quan mới lần lượt hiện khởi theo thứ lớp:

- Tâm khai ngũ môn có nhiệm vụ thẩm sát (vicāranā) cảnh mới, xóa cảnh cũ, và cắt ngang
dòng hữu phần. Tâm này chỉ khởi lên 1 sát-na thôi.
- Tâm nhãn thức: có nhiệm vụ thuần túy là thấy cảnh. Cũng diệt mất sau 1 sát-na.
- Tâm tiếp thâu: có nhiệm vụ đón bắt lấy cảnh, cũng sống 1 sát-na.
- Tâm suy đạc: có nhiệm vụ trắc đạc đó là cảnh khả ý hay khả ố (itthārammaṇa, 
aniṭṭhārammana).
- Tâm đoán định : có nhiệm vụ định trị, xác lập thể tính tốt xấu của cảnh.
- Tâm đổng lực (1 trong 29 Kāmajavana): Có nhiệm vụ thưởng thức, tiêu thụ cảnh - tái 
sinh tái diệt liên tục 7 lần.



- Tâm na cảnh (1 trong 11): Có nhiệm vụ đón nhận cảnh kế thừa từ đổng lực - sau 2 sát-na 
thì diệt mất.

Cảnh sắc ở đây sẽ cùng diệt với tâm na cảnh thứ hai, vì đã đủ túc số tuổi thọ là 
17 sát-na đại.

* Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực có hữu phần khách diễn biến như sau:

Ðối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ, khi thấy cảnh cực tốt mà lại khởi lên tâm trạng bất 
bình, chán ghét, sợ hãi thì lúc ấy tâm lộ ngũ môn của họ đã diễn ra theo quy trình này:

- Trước hết chính tâm tái tục hỷ thọ của họ đóng vai trò hữu phần vừa qua, hữu phần rúng 
động, hữu phần dứt dòng - những tâm bắt cảnh Nghiệp, nghiệp tượng , thú tượng trong lúc
cận tử của đời trước - sẽ khởi lên rồi diệt.

- Sau đó tâm khai ngũ môn, nhãn thức quả thiện, tiếp thâu quả thiện, suy đạc, hỷ thọ 
rồi tâm đoán định sẽ lần lượt khởi lên và diệt mất, nối đuôi nhau, tiếp theo sẽ là 7 sát-
na đổng lực sân.

- Kế sau giai đoạn đổng lực là tâm quan sát xả thiện hoặc một tâm đại quả xả nào đó 
khởi lên để đóng vai trò hữu phần khách thế chỗ của na cảnh.

- Sau chập hữu phần khách, hữu phần cơ bản (Mūl. Bhanga) sẽ khởi lên nhiều bận, 
cảnh của nó cũng giống như của hữu phần đầu tiên.

- Và cứ thế, lộ này sanh diệt cả trăm cả ngān lần, mãi cho đến khi nào cảnh cực tốt 
ngoại giới không còn nữa thì thôi.

* Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực không có hữu phần khách:

Ðối với người tái tục bằng tâm xả thọ, khi thấy một cảnh sắc cực tốt mà lại khởi tâm bất 
bình hay sợ hãi thì tâm lộ lúc đó diễn tiến như sau:

- Trước hết, tâm tái tục xả thọ của họ thì trở thành hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng - chúng biết một trong 3 cảnh chủ quan của thời cận tử đời trước - Rồi 
kế đó sẽ là khai ngũ môn, nhãn thức quả thiện, tiếp thâu thiện quan sát (suy đạc) thiện, 
đoán định sau đoán định là 7 sát-na đổng lực sân.

- Hết chập đổng lực thì tới tâm tái tục xả thọ của họ. Chúng khởi lên nhiều bận, dĩ 
nhiên một cách tương ứng. Lộ này cứ vậy mà sanh đi sanh lại cả trăm cả ngān lần cho
đến lúc nào cảnh cực tốt kia còn hiện hữu.

- Ðối với các phạm Thiên Sắc giới khi thấy cảnh sắc cực tốt hay bất toại 
(aniṭṭhārammana) thì sau một sát-na hữu phần, cảnh sắc sẽ hiện rõ đối với thần kinh 
nhãn. Sau đó, một đổng lực nào đó ngoài ra sân sẽ khởi lên. Hết chập đổng lực, tâm 
tái tục sắc giới (có cảnh là Paññattikammanimittadhammārammaṇa) sẽ khởi lên 
trong vai trò hữu phần. Tâm lộ này cũng không có hữu phần khách.



* Lộ Paṭhamamahantārammaṇavīthi có hữu phần khách:

Ðối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ, khi thấy cảnh tốt (iṭṭhārammaṇa) hay bất toại 
(aniṭṭhārammaṇa) mà có tâm bất bình hoặc sợ hãi thì tâm lộ lúc đó diễn tiến như sau:

- Trước hết là 2 - 3 hữu phần vừa qua, giai đoạn này do tâm tái tục thực hiện; tiếp theo là 
hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng - có cảnh là Kammārammaṇa, 
kammānimittārammaṇa và gatinimittāram- mana (1 trong 3) mà đổng lực cận tử 
(maraṇāsannajavana) đời trước đã bắt sau đó là khai ngũ môn, tiếp thâu, suy đạc, đoán 
định, đổng lực (7 sát-na).

- Sau chập đổng lực là một tâm hữu phần xả thọ nào đó chẳng hạn như suy đạc xả 
Thiện hay suy đạc xả bất thiện hoặc đại quả xả khởi lên để làm hữu phần khách là 
hữu phần căn bản của hỷ thọ - cảnh của nó giống như của tâm hữu phần đầu.

- Hữu phần căn bản này khởi lên nhiều lần - một cách tương ứng - và lộ tâm này lại cứ 
khởi lên cả trăm cả ngàn bận cho đến khi nào đối tượng ngoại giới kia không còn nữa thì 
thôi.

* Lộ Paṭhamamahantārammaṇavīthi không có hữu phần khách. Ðối với người tái tục 
bằng tâm xả thọ, khi gặp cảnh sắc tốt hay bất mỹ bất khả ý mà tâm có sự bất bình, sợ hãi 
thì dòng tâm thức diễn ra như sau:

- Trước hết tâm tái tục xả thọ sẽ khởi lên trong vai trò hữu phần vừa qua (2 sát-na), hữu 
phần rúng động, hữu phần dứt dòng - những tâm có cảnh là một trong ba loại sở 
tri kammāra, kammanimittāra, gatinimittāra mà đổng lực cận tử đời trước đã bắt. Sau đó 
là khai ngũ môn nhãn thức, tiếp thâu, suy đạc, đoán định, đổng lực sân (7 sát-na liên tục). 
Kế đó tâm tái tục xả thọ sẽ khởi lên nhiều bận trong vai trò hữu phần. Hết một đoạn dài 
hữu phần xen kẽ thích hợp, tâm lộ này lại tái khởi rồi diệt mất - cứ thế cả trăm cả ngān lần 
cho tới khi nào đối tượng ngoại giới kia không còn nữa thì thôi.

- Hay đối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ, khi mắt thấy cảnh tốt hay không tốt cũng có 
thể diễn ra tâm lộ sau đây: Qua 2 - 3 hữu phần, cảnh sắc hiện rõ nơi thần kinh nhãn ..., và 
đổng lực ở đây là một tâm nào đó ngoài ra sân, lộ này cũng không có hữu phần khách. Sau
chập đổng lực thì tới hữu phần căn bản ngay.

Puc: Trong các tâm lộ ngũ môn có bao nhiêu thứ tâm? Tính như thế nào để biết rằng kể 
hẹp thì được 75 lộ ngũ môn kể rộng thì có đến 100 lộ ngũ môn?

Vis: Trong tất cả tâm lộ ngũ môn chỉ có 54 tâm dục giới mà thôi. Cách tính hẹp để ra 75 lộ
ngũ môn là lấy 1 (lộ) cảnh rất lớn, 2 (lộ) cảnh lớn, 6 (lộ) cảnh nhỏ 6 (lộ) cảnh rất nhỏ cộng
với nhau rồi nhân với năm môn thành ra 75 ngay - (1 + 2 + 6 + 6 x 5 = 75). Cách tính rộng
để có được 100 lộ ngũ môn là lấy 3 cảnh rất lớn (cực đại), 4 cảnh lớn, 6 cảnh nhỏ 7 cảnh 
rất nhỏ cộng với nhau rồi nhân với 5 môn - (3 + 4 + 6 7 x 5 = 100)



Puc: Hãy dịch bài kệ sau đây:

Vithicittāni satteva
Cittuppādā catudassa
Catupaññāsa vitthāra
Pañcadvāre yathārahaṃ.

Vis: "Trong mỗi tâm lộ chỉ có 7 thứ tâm khách quan: (1 khán ngũ môn, 1 tiếp thâu, 1 suy 
đạc, 1 đoán định, 1 đổng lực, 1 na cảnh), nói về sát-na sinh khởi thì trong mỗi tâm lộ có 
được 14 cái tâm khách quan (hay 14 sát-na tâm khách quan),1 sát-na khán ngũ môn, 1 sát-
na môn thức, 1 sát-na tiếp thâu, 1 sát-na suy đạc, 1 sát-na đoán định, 7 sát-na đổng lực và 
2 sát-na na cảnh. Nếu nói tổng số lượng thì trong một tâm lộ ngũ môn có tới thứ tâm" (54 
tâm dục giới).

Puc: Visayappavatti (cảnh lộ) của lộ ý môn có bao nhiêu? - Hãy kể theo Abhidhammattha 
sangaha, và Aṭṭhakathā, ṭīkā. Ðồng thời hãy nêu rõ những chi tiết liên hệ.

Vis: Cảnh của lộ ý môn nếu nói theo Abhidhammattha sangaha thì có 2 
là: Vibhūtārammaṇa (cảnh rõ) và avibhūtārammana (cảnh không rõ). Còn như nói 
theo Aṭṭhakathā, và ṭīkā thì có tới 4: Ativibhūtārammaṇa, vibhūtārammaṇa, 
avibhūtārammaṇa, atyavibhūtārammaṇa (accavibhūtārammaṇa).

Có tất cả 14 yếu tố trợ sanh các cảnh lộ ý:

1- Diṭṭhato: Do đã từng thấy nên trạo lại.
2- Diṭṭhasambandhato: do liên tưởng đến điều đã từng thấy - (thấy giống điều đã thấy).
3- Sutato: Do đã từng nghe nên trạo lại.
4- Sutasambandhato: do liên tưởng đến điều đã được nghe (nhận thấy cảnh hiện tại giống 
cảnh đã nghe).
5- Saddhāya: Do sức sáng tạo của đức tin .
6- Ruciyā: Do tác động của sự hưng phấn, hoan hỷ.
7- ākāraparivitakkena: Do hồi ức hay sự động não dựa trên kinh nghiệm .
8- Diṭṭhinijjhānakhantiyā: Do trí tuệ và chủ kiến tác động.
9- Nānākammabalena: Do nghiệp lực tác động ; như Kammārammaṇa, 
kammanimittārammaṇa hay gatinimittārammaṇa trong giờ cận tử ...
10- Nānā-iddhibalena: Do sự chi phối bởi thần lực của tha nhân.
11- Dhātukkhobhavasena: Do một rối loạn (viparīta) nào đó của cơ thể.
12- Devatopasamhāravasena: Do sự sai khiến của các thiên nhân.
13- Anulodhavasena: Do tri kiến chính chắn về 4 đế dựa trên Văn, Trí Tư, hay Trí Tu.
14- Paṭivedhavasena: Do thánh trí tác động.

Sở dĩ cảnh của lộ ý có nhiều như vậy là do ý môn (manodvāra) là hữu phần tâm rất mạnh. 
Riêng về cảnh ngũ thì chỉ là sắc pháp. Mà theo quy luật, sắc pháp luôn yếu hơn danh pháp,
cho nên cảnh danh pháp rất đa dạng, phức tạp.

Puc: Tại sao đối với lộ ngũ môn luôn luôn phải có hữu phần vừa qua, còn đối với lộ ý 
môn thì điều đó không cố định



Vis: Ðiều đó tập trung ở vấn đề cảnh của hai loại tâm lộ. Lộ ngũ môn chỉ khác hơn 
là Paccuppannanipphannarūpa (sắc chân đế hay sắc thành tựu hiện tại). Còn đối với lộ ý 
môn thì nó có thể bắt cả 6 cảnh theo chân đế lẫn chế định trên cả 3 thời và ngoại thời 
(kālavimutti). Do đó khi nào bắt 6 cảnh mà không phải là Pac. Nip. rūpa thì lúc ấy lộ ý 
môn không cần tới hữu phần vừa qua.

Puc: Có bao nhiêu lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh? Hãy kể theo Aṭṭhakathā và ṭīkā.

Vis: Theo Aṭṭhakathā và ṭīkā thì có tất cả 6 lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh: Lộ có 1 - 2 -
3 - 4 - 5 hữu phần vừa qua và lộ thứ sáu là không có hữu phần vừa qua.

Puc: Có bao nhiêu lộ ý môn cảnh rất rõ chót đổng lực?

Vis: Lộ ý môn cảnh rất rõ chót đổng lực có tất cả 16 trường hợp (tức là có 16 lộ):

- Có từ 1 - 7 hữu phần vừa qua và không có hữu phần khách (tổng cộng 7 lộ)
- Có từ 1 - 7 hữu phần vừa qua có hữu phần khách (7 lộ).
- Không cóhữu phần vừa qua, không có hữu phần khách (1 lộ).
- Không có hữu phần vừa qua, nhưng có hữu phần khách (1 lộ).

Puc: Cảnh của lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có hữu phần vừa qua và của lộ ý môn 
cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu phần vừa qua là gì?

Vis: Cảnh của lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có hữu phần vừa qua 
là paccuppannanipphannanīpa. Cảnh của lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu
phần vừa qua là atītanipphannanīpa, anāgatanipphannanīpa, và cảnh pháp - là danh pháp 
dục giới, anipphannarūpa trong cả 3 thời.

Puc: Hãy kể rõ cảnh của tám lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần 
khách và của 8 lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần khách.

Vis: Trước hết nói về 7 lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng có hữu phần vừa qua nhưng không
có hữu phần khách và 7 lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần vừa qua mà cũng
có ba hữu phần khách. Cảnh của 14 tâm lộ này khá phức tạp. Vì những lộ có hữu phần 
khách trên đây chỉ sanh trong 7 cõi vui dục giới, những lộ không có hữu phần khách có thể
sanh ở cả 11 cõi dục giới. Cảnh của 14 lộ này (ở cõi Dục) là 6 cảnh 
thuộc paccupannanipphannarūpa cực tốt. Ngoài ra, 7 lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực 
có hữu phần vừa qua nhưng không có hữu phần khách có thể sanh ở 15 cõi sắc giới (trừ 
cõi Vô Tưởng); Trong trường hợp đó cảnh của chúng là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh pháp 
mà thuộc paccuppannanipphannarūpa cực tốt hoặc không tốt (niṭṭhārammaṇa) cũng 
được.

Tiếp theo đây là nói về lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua mà
cũng không có cả hữu phần khách. Nếu sanh khởi ở 11 cõi Dục giới thì cảnh của lộ này là 
6 cảnh thuộc atītanipphannarūpa, anāgatanipphannarūpa và cảnh pháp là danh pháp 
(citta và cetasika); anipphannarūpa cực tốt trong ba thời (tekālika), Níp-bàn và chế định 
(cảnh ngoại thời - Kālavimutti). Nếu sanh ở 19 cõi Phạm thiên hữu tâm (15 +14) thì cảnh 
của lộ tâm này là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh pháp (gồm atītānipphannarūpa 



anāgatanipphannarūpa và danh pháp - tâm, sở hữu), anipphannarūpa cực tốt, chế định 
(đối với cõi vô sắc thì trừ ra những cảnh thuộc về Sắc Pháp).

Sau cùng là nói về lộ ý môn cảnh rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua nhưng có 
hữu phần khách, lộ này chỉ sanh khởi ở 7 cõi vui dục giới. 6 cảnh của nó 
là atītanipphannarūpa, anāgatanipphannarūpa, cảnh pháp (chỉ 
cho lokiyacittacetasika), anipphannarūpa cực tốt - trong cả 3 thời, cùng chế định .

Puc: Ở người nào, cõi nào các tâm lộ sau đây có thể hiện khởi:

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần khách.
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần khách.
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh?

Vis:

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có thể hiện khởi nơi 8 hạng người ở 11 cõi Dục giới.
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần khách hiện khởi được ở 8 hạng 
người trong cõi ngũ uẩn và tứ uẩn.
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần khách có thể hiện khởi ở 4 người trong 
7 thiện thú Dục Giới (Là trừ người khổ, người lạc vô nhân, bậc A na Hàm, A La Hán).

Puc: Có mấy lộ ý môn cảnh rõ? Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần khách và 
có hữu phần khách là gì?

Vis: Có tất cả 16 lộ ý môn cảnh rõ:

- Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1 đến 7 hữu phần vừa qua và không có hữu phần khách (7 lộ).
- Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1 đến 7 hữu phần vừa qua và có hữu phần khách (7 lộ).
- Lộ ý môn cảnh rõ không cóhữu phần vừa qua, không có hữu phần khách (1 lộ).
- Lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua, nhưng có hữu phần khách (1 lộ).

Tổng cộng: 16 lộ.

* Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ có hữu phần vừa qua và không có hữu phần khách và có hữu 
phần khách là 6 cảnh trong dạng paccuppannanipphannarūpa.

* Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua mà cũng không có hữu phần 
khách là atītanipphannarūpa, anāgatanipphan- narūpa, tất cả tâm và sở hữu 
tâm, anipphannarūpa,trong 3 thời, Níp-bàn, chế định.

* Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua nhưng có hữu phần khách là 6 
cảnh trong dạng atītanipphannarūpa, anāgatanipphannarūpa, tất cả tâm và sở hữu hiệp 
thế, anipphannarūpa trong 3 thời và chế định.

Puc: - Lộ ý môn cảnh rõ có hữu phần khách và không hữu phần khách có thể hiện khởi ở 
người nào cõi nào?

Vis: - Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1 - 7 hữu phần vừa qua mà không có hữu phần khách sanh 
được ở 8 người trong cõi ngũ uẩn.



- Lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua, cũng không có hữu phần khách, có thể 
sanh ở 8 hạng người trong cõi tứ uẩn và ngũ uẩn.

- Lộ ý môn cảnh rõ chót có từ 1 - 7 hữu phần vừa qua và cũng có hữu phần khách, có thể 
hiện khởi ở 4 hạng người trong 7 cõi vui Dục giới (trừ người khổ, người lạc vô nhân, bậc 
Na Hàm và La Hán).

Puc: Có mấy tâm lộ ý môn cảnh không rõ và cực kỳ không rõ? Chúng hiện khởi vào thời 
điểm (khaṇa) nào? Người nào cõi nào có thể chứng?

Vis: lộ ý môn cảnh không rõ có 2 trường hợp; được 2 bận khai ý môn và được ba bận khai 
ý môn. Còn lộ ý môn cảnh cực kỳ mơ hồ thì chỉ có một trường hợp là được 3 hữu phần 
rúng động.

- Lộ ý môn cảnh không rõ chỉ hiện khởi vào những khi người ta nhớ lại 6 cảnh một cách 
mơ hồ, hời hợt - Cảnh này có thể là chân đế hay chế định - mà tâm tư vẫn thờ ơ hững hờ 
hoặc trong lúc người ta nằm mộng, những giấc mơ chợt đến chợt đi quá ngắn ngủi, trong 
những giấc ngủ, chập chờn.

Còn lộ ý môn cảnh cực kỳ mơ hồ thì cũng thường khởi lên trong giấc ngủ và cảnh ở đây 
chỉ là một nét gợn (nimitta) trong dòng ý thức đang tuôn chảy, nó chỉ vừa đủ để khiến cho 
hữu phần rúng động khởi lên. Cho nên đương sự đang nằm ngủ gần như không biết gì về 
sự dao động đó của tư tưởng và cái biết lúc đó tựa hồ như gắn liền với giấc ngủ vậy.

Nếu hai lộ vừa kể trên diễn ra trong giấc chiêm bao thì chúng chỉ có thể hiện khởi ở 7 
hạng người (trừ La Hán) trong cõi người và ba đoạ xứ (trừ địa ngục). Còn như cũng hai lộ 
trên nhưng không phải xảy ra trong giấc ngủ thì có thể hiện khởi ở 8 hạng người trong cõi 
tứ uẩn, ngũ uẩn.

Puc: Các ngài bảo rằng lộ ý môn có đổng lực Dục giới (kāmajavanamanodvāravīthi) có 2 
loại là Suddhammanodvāravīthi và tadanuvattikamanodvāravīthi. Hãy giải thích 2 loại 
tâm lộ đó. Và hãy cho biết có tất cả mấy lộ thuộc Suddhamanodvāravīthi, không cần kể 
tên từng lộ?

Vis: Suddhamanodvāravīthi là những tâm lộ ý môn thuần túy, độc lập, cá sinh có 2 trường 
hợp bắt cảnh của loại tâm lộ này. Trường hợp thứ nhất chuyên bắt 
cảnh paccupannanipphannarūpa. Trường hợp thứ hai là biết 
cảnh atītanipphannarūpa, anāgatanipphannarūpa, tất cả tâm cùng sở 
hữu, anipphannarūpa trong 3 thời Níp-bàn và chế định.

Còn tadanuvattikamanodvāravīthi là loại tâm lộ ý môn bắt nguồn từ tâm lộ ngũ môn, 
chuyển tiếp từ tâm lộ ngũ môn.

Có tất cả 41 tâm lộ thuộc về Suddhamanodvāravīthi: 22 lộ cảnh cực rõ, 16 lộ cảnh rõ, 2 lộ 
cảnh không rõ, một lộ cảnh cực kỳ mơ hồ.

Puc: Có bao nhiêu tâm lộ Tadanuvattikamanodvāravīthi bắt nguồn từ lộ nhãn môn, lộ nhĩ 
môn? Hãy trình bày thứ lớp cách sinh diễn của những các tâm lộ đó.

Vis: Tâm lộ Tadanuvatti kamanodvāravīthi bắt nguồn từ lộ nhãn thức có được 4 lộ:



1- Atītaggahaṇavīthi
2- Samūhaggahaṇavīthi
3- Atthaggahaṇavīthi
4- Nāmaggahaṇavīthi

- Tadanuvatti kamanodvāravīthi bắt nguồn từ nhĩ thức có được 4 hoặc 3 lộ. Kể có 4 thì 
là: atītaggahaṇavīthi, samūhaggahaṇavīthi, nāmaggahaṇavīthi, atthaggahaṇavīthi . Kể có
3 thì (là) trừ ra samūhag- gahaṇavīthi.

Sau đây là cách sinh diễn của bốn tâm lộ nhãn thức:

I) Atītaggahaṇavīthi: Sau khi tâm hữu phần kế tục lộ nhãn thức diệt xong, cảnh sắc quá 
khứ (tức cảnh sắc trong lộ nhãn môn) sẽ khởi lên qua ý thức và trong giai đoạn đó sẽ có 
hữu phần rúng động, dứt dòng. Tiếp theo là khai ý môn, 7 sát-na đổng lực, 2 na cảnh lần 
lượt khởi lên để bắt cảnh quá khứ cực rõ . Còn nếu đó chỉ là cảnh rõ thì không có 2 na 
cảnh, Sau 7 đổng lực thì hữu phần lại khởi lên.

II) Samūhaggahaṇavīthi: Kế sau lộ Atītaggahaṇasẽ là lộ Samū-haggahaṇa, lộ này 
sanh lên để thu vén cảnh sắc quá khứ diễn trình của tâm lộ này như sau : Rúng động, 
dứt dòng, khai ý, 7 đổng lực, 2 na cảnh rồi trở lại hữu phần bình thường nếu đó là 
cảnh cực rõ. Còn như chỉ là cảnh rõ thì không có 2 Na cảnh.

III) Atthaggahaṇavīthi: Sau khi Samūhagga-haṇavīthi đã làm xong việc thu vén cảnh 
sắc quá khứ một cách kỹ lưỡng thì lộ atthaggahana sẽ tiếp tục (nối tiếp) theo đó mà 
khởi lên để ghi nhận khía cạnh ngoại hình (saṇṭhāna) của cảnh sắc 
theo atthapaññatti diễn hình của tâm lộ này cũng giống như ở lộ Samūhaggahaṇa về 
mọi chi tiết, chỉ có điều là không có na cảnh, vì tâm lộ này bắt cảnh atthapaññatti (cụ
thể hay điễn hình chế định).

IV) Nāmaggahaṇavīthi: Kế sau lộ atthaggahaṇa thì tới nāmagga-haṇavīthi. 
Tâm lộ này khởi lên với nhiệm vụ là định danh cảnh sắc theo từ ngữ tục đế tức 
là nó có phận sự đặt cho cảnh sắc kia một tên gọi thích ứng với ngoại hình của 
nó. Về các chi tiết trong diễn trình thì ở tâm lộ này hoàn toàn giống như 
lộ atthaggahaṇa, vì nó cũng bắt cảnh chế định.

Bây giờ nói qua 4 tâm lộ Tadanuvattikamanodvāravīthi bắt nguồn từ lộ nhĩ thức:

1) ATTHAGGAHAṇAVITHī:

Sau khi tâm hữu phần kế tục lộ nhĩ thức đã diệt thì âm hưởng của cảnh thinh quá khứ nọ 
tiếp tục xâm nhập vào dòng ý thức, ở đây phải nói rõ là chỉ những tiếng động có âm hưởng
"di truyền" như tiếng tụng kinh, tiếng động cơ... lúc đó tâm lộ atī taggahaṇavīthi sẽ khởi 
lên và nó bắt đầu rúng động, dứt dòng rồi tiếp theo sẽ là khai ý môn, 7 đổng lực, 2 na cảnh
và hữu phần lại tái hiện, nếu đó là cảnh cực rõ; như chỉ là cảnh rõ thì sau 7 đổng lực, hữu 
phần sẽ tái khởi ngay.



2) SAMūHAGGAHAṇAVITHī :

Kế sau atītaggahaṇavithī luôn là samūhaggahaṇavīthi, tâm lộ này có nhiệm vụ là thu vén 
âm hưởng của cảnh thinh. Diễn trình của nó như sau: Rúng động, dứt dòng, khai ý (môn), 
7 đổng lực - nếu là cảnh cực rõ thì có Na cảnh, nếu chỉ là cảnh rõ thì không có.

3) NāMAGGAHAṇAVITHī :

Sau khi lộ Samūhaggahaṇa đã làm xong nhiệm vụ thu vén cảnh thinh quá khứ tiếp theo 
đó, lộ Nāmaggahaṇavīthi sẽ khởi lên để định danh cảnh thinh ấy. Các chi tiết trong diễn 
trình này đều giống như ở Samūhaggahaṇavīthi, chỉ khác ở điểm không có na cảnh vì nó 
bắt cảnh chế định (Nāpaññatti).

4) ATTHAGGAHAṇAVITHī:

Kế sau lộ Nāmaggahaṇa sẽ là atthaggahaṇavīthi. Tâm lộ này có nhiệm vụ nhận diện cảnh 
thinh theo atthapaññatti. Diễn trình của tâm lộ này hoàn toàn giống như ở lộ trước, vì nó 
cũng biết cảnh chế định.

Còn nói các tâm lộ thuộc Tadanuvattikamanodvāravīthi bắt nguồn từ lộ nhĩ môn mà chỉ có
3 trường hợp, trừ Samūhaggahaṇavīthi, đó là đối với những cảnh thinh quá ư ngắn gọn, 
khi tiếp nhận chúng các tâm lộ diễn ra đơn giản hơn nên Samūhaggahaṇavīthi không có lý
do để khởi lên.

Puc: hãy kể rõ những tâm lộ diễn ra trong lúc:

- Thấy người khác vẫy tay ta biết họ gọi mình.
- Nghe người khác kêu lên, ta biết họ gọi mình.

Vis:

* Trong trường hợp I, có 6 tâm lộ sau đây hiện khởi :

1) Cakkhudvāravīthi khởi lên để thấy được cái vẫy tay, chỉ thấy để thấy thôi, chưa có vấn 
đề "quan niệm" ở đây.
2) Atītaggahaṇavīthi khởi lên kế tục lộ nhãn môn để nắm bắt cảnh sắc quá khứ. Ðiều nên 
nhớ là cả hai lộ: nhãn môn và atītagga-haṇa cứ nối đuôi nhau luân diễn hàng mấy mươi 
bận trong giai đoạn này.
3) Samūhaggahaṇavīthi sanh khởi tiếp theo sau lộ atī taggaha-ṇavīthi để thu vén cảnh sắc 
quá khứ kế thừa từ 2 tâm lộ trước. Tâm lộ này cũng được lập đi lập lại hàng chục lần, ít 
nhiều tùy theo cảnh lớn hoặc nhỏ.
4) Atthaggahaṇavīthi luôn nối dấu lộ Samūhaggahaṇavīthi mà khởi lên, để biết rằng đối 
tượng kia đang vẫy tay.
5) Kāyaviññattigahaṇavīthi: Khởi lên nối theo sau lộ atthaggaha-ṇavīthi để biết mục đích 
của cái vẫy tay, ý nghĩa của cái vẫy tay: Gọi đến.
6) Adhippāyaggahaṇavīthi sanh khởi kế tục tâm lộ Kāyaviññat-tigahaṇa để giao cảm ý 
muốn của đối tượng (nhân vật đối tượng). Trong 6 tâm lộ vừa kể, chỉ ba tâm lộ đầu là có 
thể có Na cảnh, còn ba tâm lộ sau thì không thể có Na cảnh.

* Trong trường hợp ī, có 7 tâm lộ diễn tiến:



1) Sotādvāravīthi: chỉ để nghe một cách đơn thuần, chưa có ý niệm gì 
về nāmapaññatti và atthapaññatti.
2) Atītaggahaṇavīthi : Kế tục lộ trước để nắm bắt cảnh thinh quá khứ. Cả hai tâm lộ vừa 
kể đều phải tiếp nối nhau lập đi lập lại hàng nhiều chục bận.
3) Samūhaggahaṇavīthi: kế tục lộ trước để thu vén âm hưởng " di truyền" kế thừa từ hai lộ
trước. Tâm lộ này cũng sinh diệt tái hiện hàng chục bận, ít nhiều tùy theo cảnh thinh có âm
hưởng "di truyền" dài ngắn.
4) Nāmaggahaṇavīthi: Kế tục lộ trước sanh lên để định danh cảnh thinh 
theo Nāmapaññatti.
5) Atthaggahaṇavīthi : khởi lên sau Nāmaggahaṇavīthi để quan niệm cảnh thinh theo khía 
cạnh atthapaññatti.
6) Vacīviññattigahaṇavīthi : Kế tục lộ trước khởi lên để ý thức được khía cạnh phương tiện
thông cảm của tiếng gọi
7) Adhippāyaggahaṇavīthi : Nối đuôi lộ trước khởi lên để tiếp nhận ý muốn của nhân vật 
đối tượng, ý nghĩa hay mục đích của tiếng gọi.

Trong 7 tâm lộ này, 3 cái trước có thể có Na cảnh, 4 cái còn lại không thể có Na cảnh.

Puc: Trong các quy trình tiếp nhận cảnh thinh có phải lúc nào Samūhaggahaṇa vīthi cũng 
có mặt chăng? Tại sao?

Vis: Vấn đề này thì bất định, nghĩa là khi nào cảnh thinh chỉ là một tiếng ngắn gọn thì để 
tiếp nhận nó không cần phải có đến tâm lộ Samūhaggahaṇa. Chỉ khi nào cảnh thinh có từ 
2 âm trở lên mới phải nhờ đến nó để thu vén lại và hễ càng nhiều âm bao nhiêu thì cũng có
bấy nhiêu tâm lộ này khởi lên, cho nên đối với những cảnh thinh có quá nhiều âm thì cũng
có rất nhiều samūhaggahaṇavithī , thậm chí không thể đếm xiết.

Puc: Tâm lộ chiêm bao (supinavīthi) có thể khởi lên đối với người nào (trong thời điểm 
nào)? Có mấy trường hợp tâm lộ chiêm bao? Nói theo 12 hạng người được bao nhiêu 
người? Và bao nhiêu cõi?

Vis: Ðối với người đang tỉnh táo bình thường, tâm lộ chiêm bao không thể khởi lên, điều 
đó dĩ nhiên, nhưng đối với người đang ngủ thật ngon giấc cũng vậy. Nghĩa là tâm lộ chiêm
bao chỉ có thể khởi lên trong thời điểm đứt quãng, gián đoạn của giấc ngủ mà thôi. Tâm lộ 
chiêm bao có tất cả 12 trường hợp (tức cũng là 12 lộ):

1) Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu phần vừa qua (1 lộ).
2) Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua và không có hữu 
phần khách (1 lộ).
3) Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua nhưng có hữu 
phần khách (1 lộ).
4) Lộ chiêm bao cảnh rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua cũng không có hữu 
phần khách (1 lộ).
5) Lộ chiêm bao cảnh rõ chót đổng lực không có hữu phần vừa qua nhưng có hữu phần 
khách (1 lộ).
6) Lộ chiêm bao cảnh không rõ chót đoán định (1 lộ).
7) Lộ chiêm bao cảnh rất mơ hồ (1 lộ).
8) Lộ chiêm bao cảnh rất rõ chót na cảnh hữu phần vừa qua (1 lộ).
9) Lộ chiêm bao cảnh rất rõ có hữu phần vừa qua nhưng không có hữu phần khách (1 lộ).



10) Lộ chiêm bao cảnh rất rõ chót đổng lực có cả hữu phần vừa qua hữu phần khách (1 lộ).
11) Lộ chiêm bao cảnh rõ có hữu phần vừa qua nhưng không có hữu phần khách (1 lộ).
12) Lộ chiêm bao cảnh rõ có cả hữu phần vừa qua lẫn hữu phần khách (1 lộ).

Tất cả tâm lộ chiêm bao này chỉ có thể khởi lên ở 4 phàm nhân + 3 hữu phần ở cõi người, 
3 đọa xứ (trừ địa ngục).

Thích giảng:

Chúng sanh ở cõi địa ngục không nằm mơ được là vì dưới đó lửa đốt thiêu suốt đêm ngày. 
Còn đối với chư thiên thì không thể nằm mơ được bởi vì sắc nghiệp (Kammajarūpa) của 
họ quá vi tế, vả lại, trên thiên giới không bao giờ có được một trong 4 nhân trợ chiêm 
bao: Cittāvaraṇa, devasaṃharaṇa, do nghiệp tác động và dị ứng vật thực.

Ðiều nên nhớ là những tâm lộ chiêm bao có hữu phần vừa qua chỉ khởi lên lúc có cảnh 
là Paccuppannanipphannarūpa. Như trường hợp đang ngủ mà có người đến lay gọi, nếu 
lúc đó chỉ có lộ nhĩ môn, thân môn và atī taggahaṇavīthi khởi lên mà không có các tâm lộ 
khác, thì do vậy chúng mới trở thành lộ chiêm bao và vì phải nhờ đến tiếng gọi và sự xúc 
chạm, toàn là Paccuppannanipphannarūpa, nên các tâm lộ này mới có hữu phần vừa qua.

Puc: Hãy dịch 2 bài kệ sau đây:

1) Vithīcittāni tīṇeva
Cittuppādā dasseritā
Vitthārena panettheka
Cattālīsa vibhāvaye

2) Saddaṃ paṭhamacittena
Tītaṃ dutiyacetasā
Nānaṃ tatiyacittena
Atthaṃ catutthacetasā.

Vis: Lời dịch của hai bài kệ trên là:

1) Cảnh trong lộ ngũ môn nói theo tâm khách quan (vīthicitta) thì có 3 là khai ý môn, đổng
lực, na cảnh, nói theo sát-na tâm thì có 10: 1 khai ý, 7 đổng lực, 2 na cảnh; còn nếu tính 
rộng thì có đến 41 là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới).

2) Trong một quá trình tiếp nhận cảnh thinh đầy đủ, tâm lộ đầu tiên là lộ nhĩ môn 
luôn khởi lên để biết cảnh thinh hiện tại. Tâm lộ thứ hai kế tục theo đó, 
là atītaggahaṇavīthi khởi lên để nắm bắt cảnh thinh quá khứ. Tâm lộ thứ ba sẽ 
là nāmaggahaṇavīthi, khởi lên để định danh cảnh thinh hay nói cách khác là để biết 
cảnh thinh qua phương diện nāmapaññatti. Tâm lộ thứ tư là atthaggahaṇavīthi, có 
mặt để biết cảnh thinh qua khía cạnh atthapaññatti.

Puc: Theo quy luật, cảnh ngũ sau khi hiện rõ qua ngũ môn thì cũng lập tức xuất hiện qua ý
môn ngay giây phút đó. Giống như khi một con chim, bay đến đậu trên một nhánh cây thì 



bóng của nó cũng in xuống đất ngay khoảnh khắc đó vậy. Thế nhưng tại sao lộ ngũ môn và
lộ ý môn tuỳ thuộc (Tadanuvattikamanodvāravīthi) không cùng lúc khởi lên, và tại sao lộ 
ý môn tùy thuộc lại không thể sanh trước lộ ngũ môn?

Vis: Cũng theo quy luật, không bao giờ có việc hai sát-na tâm cùng khởi lên trong một 
thời gian, nghĩa là sát-na này diệt rồi sát-na kia mới sanh lên. Do đó, lộ ngũ môn và ý môn 
tùy thuộc không thể khởi lên cùng lúc.

Còn sở dĩ tâm lộ ý môn tùy thuộc không bao giờ sanh trước tâm lộ ngũ môn là vì trên 
nguyên tắc nhân luôn có trước quả chớ không bao giờ có việc ngược lại. Cảnh ngũ trong lộ
ngũ môn là nhân, trong lộ ý môn tùy thuộc là quả. Ðành rằng cảnh ngũ cùng lúc xuất hiện 
trong cả ngũ môn lẫn ý môn; như ánh sáng và ngọn lửa vậy, ánh sáng không thể có trước 
ngọn lửa được dù trên hình thức chúng như thế một lượt. Ở đây, ngọn lửa là Năng (nhân) 
mà ánh sáng là Sở (quả). Ví dụ này như thế nào thì trường hợp trên cũng như vậy, tuy cảnh
ngũ cùng lúc hiện khởi qua cả ngũ môn lẫn ý môn nhưng ta phải hiểu rằng cảnh ngũ trong 
ngũ môn là Nhân, còn cảnh ngũ trong ý môn là quả, nên dĩ nhiên nhân phải đặt trước. 
Nghĩa là lộ ngũ môn phải có trước.

Puc: Các ngài bảo rằng khi nào cảnh sắc hiển hiện qua mắt thì lúc đó tâm hữu phần sẽ bị 
dao động tức khắc. Nhưng ta thấy rõ ràng là mắt và trái tim (chỗ nương của tâm hữu phần)
không nằm gần nhau, chẳng hạn như đối với Thiên tử Rāhu thī từ mắt xuống tới tim có tới 
hàng trăm hàng ngàn cây số, thế thì làm sao để hiểu được sự đồng bộ ấy?

Vis: Quả thật vậy, khi nào cảnh sắc hiện qua nhãn vật thì khi ấy tâm hữu phần sẽ bị dao 
động, ta gọi tâm hữu phần ấy là Bhavangacalana, như ngài Buddhaghosa đã viết 
trong Atthasālinī:

Ekekaṃ ārammaṇaṃ dvīsu dvāresu āpātamāgacchati, rūpārammaṇaṃ hi cakkhupasādaṃ 
ghaṭṭetvā taṃ khaṇaññeva manodvāre āpātamāgacchati, bhavangacalanassa paccayo 
hotīti attho!

Ta có thể nói rằng tuy về vị trí vật thể thì mắt và tim nằm xa nhau nhưng trên quy tắc sinh 
hoạt của thực thể pháp (sabhāva) thì ngũ vật và ý vật luôn tương quan nhau một cách mật 
thiết. Chính vì vậy, việc tâm hữu phần bị dao động cùng lúc với sự tiếp nhận cảnh sắc của 
nhãn vật trở thành một vấn đề tất nhiên Ta có thể hiểu điều này qua ví dụ 2 cục đường mà 
các Ngài chú giải Sư đã dùng. Có 2 cục đường nằm trên bàn, một cục bị ruồi bu còn một 
cục thì không. Khi Ta lấy ngón tay chạm vào cục đường không bị ruồi bu thì con ruồi bên 
cục đường kia sẽ hoảng lên mà bay đi, dù hai cục đường đó nằm riêng nhau và đây là 
câu Pāli minh dẫn, trích từ Saccasankhepa-atthakathā:

Ghaṭṭite aññavatthumhi
Aññanissitaṃ kampanaṃ
Ekābandhena hotīti
Sakkharopamaya vade.



Puc: Muốn biết rằng trong một môi trường hưởng thụ ngũ dục, dĩ nhiên là muốn đề cập 
đến một chỗ đầy đủ mọi tiện nghi thích ứng cảnh trần nào sẽ hấp dẫn người ta trước hết và
diễn biến tâm lộ của họ như thế nào?

Vis: Ðiều đó cũng bất định, tùy theo sở thích của mỗi cá nhân. Nếu đương sự là một người
có thị hiếu về cảnh sắc thì chính nó sẽ réo gọi sự chú ý của họ trước, còn như người ấy 
nặng về âm thanh thì cảnh thinh sẽ lôi cuốn anh ta trước tiên, cứ vậy mà hiểu. Và dĩ nhiên,
để ghi nhận cảnh trần nổi bật đó, một tâm lộ ngũ môn tương ứng sẽ hiện khởi. Rồi tiếp 
theo đó các trần cảnh khác có liên hệ mới tiếp nối có mặt và mỗi cảnh như vậy cũng đều 
được một tâm lộ tương ứng ghi nhận. Nếu như đương sự là một người không có sở thích gì
nổi bật thì một trần cảnh nào đó nổi bật nhất tại hiện trường sẽ mời mọc anh ta, chẳng hạn 
như một tiếng động quá lớn, một cái hoa quá sặc sở hay một cái mùi nồng nặc...

Trước khi nói qua diễn biến của các tâm lộ trong thời điểm này, ta phải nhớ rằng mỗi tâm 
chỉ có thể biết được một cảnh, làm được một việc, không thể nhiều hơn. Tức là chỉ với một
tâm lộ nhãn môn thì không thể nào ghi nhận trọn vẹn những chi tiết trên một bức ảnh 
trước mặt được, việc đó đòi hỏi phải có nhiều tâm lộ nhãn môn kế tục nhau gánh vác. 
Thấy được tổng quát phải là một lộ, để ghi nhận từng chi tiết mắt, tai, mũi, miệng... thì đều
phải do nhiều tâm lộ khác nhau, dù cũng chỉ là những tâm lộ nhãn môn như nhau. Nhưng 
vì tốc độ diễn biến, sinh hoạt của tâm thức quá mau lẹ nên người ta cứ ngỡ là chỉ có một 
cái nhìn đơn giản là đã có thể nắm bắt toàn diện một hình ảnh trước mặt.

Như vậy, nói gọn lại thì vấn đề diễn biến tâm lộ của mỗi người trước một môi trường ngũ 
trần luôn tùy thuộc vào sở thích, thị hiếu cá nhân hay vì sức tác động của chúng sanh 
mạnh yếu. Như Ngài Buddhaghosa đã ghi trong Atthasālinī:

Kathaṃ pana cittassa ārammaṇato sankanto hontīti? Dvīhākārehi ajjhāsayato vā vissayā 
adhimattato vā.

Puc: Tại sao cũng đồng là pháp hữu vi, cũng đều có bản tướng biến diệt như nhau nhưng 
danh pháp lại có thời gian tồn tại ngắn ngủi hơn so với sắc pháp?

Vis: Sở dĩ danh pháp hữu vi có tuổi thọ ngắn ngủi là vì chúng có phận sự là biết cảnh. 
Trong việc bắt cảnh, tâm là đầu não (padhāna), mà tâm lại là có một pháp chủng 
(dhammajāti) cực kỳ phù du. Mỗi tâm có một việc làm đối với cảnh, khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ, nó diệt mất. cái tâm khác lại kế tục để làm công việc của mình. Khi tâm biến 
diệt thần tốc như vậy thì sở hữu cũng bằng vào tốc độ mà diễn biến, vì thế toàn bộ danh 
pháp hữu vi đều có thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi.

Còn đối với sắc pháp, chúng lấy tứ đại làm gốc (padhāna), mà tứ đại lại là một pháp 
chủng thô kệch, thời gian tồn tại của chúng vì vậy mà kéo dài. Khi Tứ đại sống lâu thì các 
sắc Y Ðại Sinh cũng nhờ thế mà trường thọ. Ðây là lý do tại sao danh pháp hữu vi lại hiện 
hữu ngắn ngủi hơn sắc pháp.

Puc: Tại sao hữu phần rúng động và na cảnh mỗi cái đều phải tái hiện hai sát-na liên tục? 
Ðồng thời hãy dịch nghĩa bài kệ sau đây, trích từ Saccasankhepa-atthakathā:



Maṇidhanātape aggi
Amantopi samāgame
Yathā hoti tadā cittaṃ
Vatthālambhādisangame.

Vis: Trước hết là nói về hữu phần rúng động. Khi chưa có cảnh mới xuất hiện thì dòng tư 
tưởng của chúng sanh sẽ diễn tiến với những tâm hữu phần chủ quan và dĩ nhiên các tâm 
này vẫn có cảnh nhưng là cảnh cũ thôi. Ðến khi có cảnh ngoại lại hiện đến thì dòng hữu 
phần chủ quan sẽ bị dao động để bắt đầu bỏ rơi cảnh cũ. Giống như một người đang chạy 
thật nhanh, nếu muốn dừng lại thì cũng phải chao đảo trong hai ba bước trước khi ngừng 
hẳn, chớ không thể dừng chân ngay tức khắc được. Ở đây cũng thế, sự hiện khởi của hai 
sát-na rúng động là một giai đoạn chuyển tiếp không thể thiếu khi một dòng tâm thức chủ 
quan muốn nhường bước cho một tâm lộ khách quan . Như Ngài Samagalasāmi đã ghi 
trong Vibhāvanīṭīkā:

"Yathā vegena dhāvatto
ṭhātukāmo na tiṭṭhanti
Evaṃ tikkhattuṃ bhavangaṃ
Uppajjitvā vā chijjati"

(Như người đang chạy nhanh
Không thể dừng ngay được
Cũng vậy tâm rúng động
Phải sanh lên hai lần
Ðể cắt dòng chủ quan
nhường bước cho tâm lộ.)

Bây giờ nói vấn đề Na Cảnh. Sở dĩ tâm này phải tái hiện một sát-na là do hai nguyên nhân:
sức mạnh của đổng lực và tốc lực của tâm. Theo quy luật, khi tâm khách quan (vīthicitta) 
chưa khởi lên thì tâm chủ quan sẽ tuôn chảy, như một dòng nước, nghĩa là rất bình thường 
và êm đềm nhưng một khi có tâm khách quan xen vào thì dòng hữu phần chủ quan ấy sẽ bị
gián đoạn. Ðiều này đã được nói ở trước nhưng bây giờ lập lại để so sánh với trường hợp 
của tâm Na Cảnh. Khi tâm đổng lực thứ bảy vừa diệt xong thay vì hữu phần chủ quan tiếp 
tục tái khởi nhưng sở dĩ phải có hai tâm na cảnh xuất hiện là vì sức tác động của các đổng 
lực tâm rất mạnh, chúng tuy đã diệt, nhưng vẫn đủ sức khiến cho các sát-na tâm kế tục gần
gũi nhất phải tiếp tục tri nhận cảnh sở tri mà mình vừa biết. Các Ngài gọi các tâm kế tục 
đó bằng cái tên là Tadālambanacitta (tâm kế thừa cảnh sở tri của dòng đổng lực), chớ 
không thể gọi là tâm hữu phần bình thường được. Và cũng theo quy luật cố nhiên 
(dhammaniyāma), sức tác động của các đổng lực chỉ gây ảnh hưởng được 2 sát-na gần 
nhất mà thôi. điều này cũng giống như một chiếc thuyền đang chạy đi trên sông, cho dầu 
nước sông có chảy ngược thế nào đi nữa nhưng nhờ sự trợ lực của bánh lái, chiếc thuyền 
vẫn rẽ nước ngược mà đi lên, dù chút ít thôi. Ðổng lực cũng giúp cho Na cảnh hiện khởi 
như vậy.

Lại nữa, chính tốc độ của tâm cũng góp phần vào lý do hiện khởi của 2 tâm Na cảnh. Như 
đối với một hình ảnh chớp nhoáng một âm thanh cực kỳ sắc gọn vẫn đủ để hai mắt cùng 



thấy, hai tai cùng nghe. Không thể nói là con mắt nào lỗ tai nào nghe thấy trước sau, bởi vì
độ bén nhạy của 2 giác quan ấy rất đáng kể.Ở đây cũng vậy, khi 7 đổng lực vừa diệt xong 
thì 2 sát-na tâm sanh kế đó cũng vẫn còn kịp ghi nhận cảnh sở tri của chúng. Ta có thể tạm
hiểu vấn đề đó theo ví dụ vừa đưa ra.

Sau đây là bản dịch của bài kệ ở trước khi các vật liệu tạo lửa đã ma-sát vào nhau thì tự 
nhiên sẽ có lửa dù trước đó nó chưa có một vật liệu nào cả. Ðiều này thế nào thì khi vật 
cảnh..., đã đối xúc nhau các tâm khách quan cũng sẽ hiện khởi.

Puc: Tại sao đằng sau các đổng lực kiên cố không có na cảnh, và đối với cả những đổng 
lực Dục giới bắt cảnh chế định, cảnh đáo đại, cảnh Siêu thế cũng không có na cảnh đi sau?
Hãy giải thích tại sao như Phạm Thiên không có tâm na cảnh mà lại có những tâm quả dục
giới như nhãn thức chẳng hạn?

Vis: Sở dĩ na cảnh không hiện khởi đàng sau các tâm đổng lực kiên cố vì chỉ có những tâm
quả bất thiện hay đại thiện mới đóng vai trò na cảnh được mà thôi, do đó chúng chỉ có thể 
bám theo các đổng lực bất thiện hay thiện. Ngoài ra, na cảnh cũng có thể nối đuôi đổng lực
sinh tiếu, đổng lực đại tố bởi vì các tâm ấy cũng là tâm dục giới giống chúng. Như một 
đứa bé khi đi đâu cũng phải bám sát bố mẹ của mình nếu không có bố mẹ thì cũng phải đi 
theo ông bà cô cậu chú bác của mình, chớ không thể đi theo ai khác được. Tâm na cảnh 
cũng thế, nó chỉ theo sau các đổng lực có cùng Dục giới chủng tử nó. Về điều này 
trong Vibhāvanīṭīkā có ghi rằng:

Kāmataṇhā sannidānaṃ
Kāmanibhattabhāvato
Janakaṃ taṃ samānaṃ vā
Jāvanam anubandhati
Na tu aññaṃ tadālambaṃ
Bāladārakasīlayā.

"Tâm Na cảnh luôn đi theo sau các đổng lực bất thiện và thiện Dục giới như thể cha mẹ 
mình, và đi theo các đại tố, giống như đi theo những bà con của mình. Chính vì chỉ có thể 
đi theo những tâm thuộc dục giới chủng (lấy Dục ái làm gốc Padhāna) nên các tâm Na 
cảnh không thể nói đuôi các đổng lực kiên cố, các na cảnh giống như thằng bé con đã nói 
ở trên vậy".

Còn việc tâm na cảnh không thể đi theo sau các đổng lực dục giới (mà) biết cảnh chế định,
cảnh đáo đại, cảnh siêu thế cũng giống như đứa bé chỉ có thể đi theo người thân đến những
chỗ thích hợp với nó chớ không thể theo người thân đến sở làm hay vào những chỗ mà 
một đứa con nít như nó không nên tới.

Sỡ dĩ chư Phạm Thiên không có tâm Na cảnh, vì các vị ấy không tái tục bằng tâm quả Dục
giới, họ chỉ tái tục bằng các tâm quả Ðáo Ðại, mà các tâm quả này thì không thể tạo ra tâm
Na cảnh được. Trong khi người tái tục bằng tâm quả Dục giới thì lại có tâm Na cảnh, vì 
chính tâm tái tục Dục giới (Kāmapaṭisandhicitta) ấy làm nhân tố tiên khởi - 
(Paṭhamabījabandhu) để tạo ra tâm Na cảnh trong thời bình nhật cho họ. Do đó, đối với 
chư Phạm Thiên không bao giờ có tâm Na cảnh được. Như trong Vibhāvanīṭīkā ghi:



Bījassā bhāvato natthi
Brahmānaṃ pi imassahi
Paṭisandhi mano bījaṃ
Kāmāvacarasaññītaṃ

"Tâm na cảnh không thể có nơi chư Phạm thiên vì thiếu nhân tố cần thiết. Chỉ có tâm tái 
tục Dục giới mới có thể làm nhân tố trợ sanh cho tâm Na cảnh mà thôi."

Còn sở dĩ chư Phạm thiên vẫn có các tâm Dục giới như nhau nhãn thức, nhĩ thức dù những
tâm này cũng thuộc về quả Dục giới (Kāmavipāka) như na cảnh, là vì chúng chỉ khởi lên 
để làm phận sự độc lập của mình, chẳng có liên hệ gì với tâm tái tục. Nhãn thức chỉ có để 
thấy, nhĩ thức chỉ có để nghe..., vậy thôi. Riêng về tâm na cảnh thì hoàn toàn bị ảnh hưởng 
từ tâm tái tục. Nghĩa là ai có thần kinh nhãn ấy sẽ đối xúc với cảnh sắc và như vậy thì 
nhãn thức tự động hiện khởi. Ðối với trường hợp nhĩ thức cũng vậy. Một khi đã có sự gặp 
gỡ giữa căn, cảnh và thức thì tự dưng sẽ có một tâm lộ ngũ môn xuất hiện. Ðó là quy luật 
muôn đời của tâm thức (cittaniyāma). Và hễ có tâm lộ ngũ môn thì trong đó cũng sẽ có 
tiếp thâu, suy đạc, Thế thôi.

Puc: Hãy phân tích những diễn biến tâm lý của một con ruồi qua các tâm lộ, kể từ lúc nó 
bị đập cho đến lúc chết.

Vis: Nếu nói tóm tắt thì khi bị đập như vậy 1 tâm lộ ý môn sẽ sanh khởi nơi con ruồi, sau 
đó là tâm lộ thân môn rồi một tâm lộ ý môn tùy thuộc ngũ môn 
(Tadanuvattikamanodvāravīthi) sẽ kế tục nhau mà khởi lên và cuối cùng thì sẽ là tâm lộ ý 
môn cận tử (Naraṇāsannamano- dvāravīthi).

Nếu phân tích rộng rãi thì khi bị đập như vậy tâm khai ngũ môn không thể khởi lên để cắt 
đứt dòng hữu phần và nhận cảnh mới do đó vào thời điểm này khai ý môn phải xuất hiện 
để thực hiện việc đó, kế sau khai ý môn sẽ là 5 sát-na đổng lực, cảnh sở tri của chúng là 
một trong 3 cảnh: Kammārammaṇa, kammanimittārammaṇa, gatinimittārammā. Sau giai 
đoạn đổng lực này, hữu phần lại xuất hiện, rồi tiếp theo là tâm lộ thân môn khởi lên để đón
nhận cảnh xúc, trong tâm lộ này cũng chỉ có 5 đổng lực. Hết năm đổng lực thì hữu phần 
tái hiện. Kế sau lộ thân môn là một tâm lộ tadanuvattika (atītaggahaṇavīthi) khởi lên để 
tri nhận cảnh xúc quá khứ. Tâm lộ này cũng có 5 đổng lực thôi. Nối tiếp theo sẽ là lộ ý 
môn cận tử, cảnh sở tri của nó cũng là một trong ba cảnh chủ quan.

Puc: Hãy cho biết tại sao các Ngài lại nói rằng sự hiện khởi của các tâm quả dị thục chắc 
chắn không thay đổi, còn sự hiện khởi của các tâm đổng lực thì bất định, có khi thay đổi, 
có khi thì không Hãy giải thích rõ ràng.

Vis: sở dĩ nói các tâm dị thục luôn sinh khởi theo một khuôn mẫu cố định không thay đổi, 
có nghĩa là khi một tâm lộ khách quan bắt cảnh cực tốt thì từ tâm ngũ song thức cho đến 
tiếp thâu, suy đạc, na cảnh trong tâm lộ đó đều là tâm dị thục Thiện cả; và tâm Suy Ðạc 
cùng 2 na cảnh trong đó cũng phải là hỷ thọ. Nếu tâm lộ bắt cảnh tương đối tốt 
(iṭṭhamajjhattārammaṇa ở đây ám chỉ cho Sabhāviṭṭhārammaṇa) thì từ ngũ song thức cho 
đến tiếp thâu, suy đạc, na cảnh, trong tâm lộ đó cũng đều là tâm dị thục Thiện; và tâm Suy 
Ðạc cùng 2 na cảnh trong đó đều là xả thọ như nhau. Nếu cảnh của tâm lộ là cảnh bất toại 



[*] (aniṭṭhār) thì từ ngũ song thức đến tiếp thâu, Suy Ðạc, Na cảnh cũng đều là tâm dị thục
bất thiện và tất cả cũng đều thuộc xả thọ như nhau, vì dựa vào lý do này nên các Ngài bảo 
rằng các tâm quả dị thục luôn hiện khởi theo một khuôn mẫu cố định.

[*] Cũng ám chỉ sabhāvāniṭṭhārammaṇa (chú thích theo nguyên bản).

Còn đối với các tâm đổng lực, các ngài nói rằng chúng không sanh khởi theo khuôn mẫu 
cố định là vì khía cạnh cảm thọ các đổng lực không phải lúc nào cũng tương ứng với cảnh.
Nói vậy có nghĩa là đối với phàm phu (còn đủ Saññāvipallāsa, 
cittavipallāsa, và diṭṭhivipallāsa) cùng chư Thánh nhân hữu học (chỉ còn saññāvipallāsa, 
cittavipallāsa) thì Thọ trong các đổng lực của họ có thể không trùng khớp, tương ứng với 
cảnh bởi có khi thay vì khởi lên đổng lực hỷ thọ trước cảnh cực tốt, họ lại khởi lên đổng 
lực sân, đổng lực xả thọ (hoặc thiện hoặc bất thiện). Việc bất ứng đó do hai nguyên nhân: 
Vì vipallāsa (điên đảo kiến) chi phối hay do Sattisampajañña điều hành. Do vậy, các Ngài 
mới nói rằng tâm đổng lực không có khuôn mẫu cố định.

Chỉ có đổng lực duy tác (kiriyājavana) mới vận hành theo khuôn mẫu cố định. Nghĩa là 
khi nào chư La Hán biết cảnh cực tốt thì khi ấy Duy tác Ðổng lực hỷ thọ 
(Samanassakiriyājavana) sẽ khởi lên, khi nào các vị biết cảnh khá tốt 
(iṭṭhamajjhattārammaṇa) hoặc bất hảo (aniṭṭha.) thì upekkhākriyājavana sẽ khởi lên. Ðó là
khuôn mẫu cố định cho sự hiện khởi các đổng lực của vị La Hán.

Từ đó ta có thể suy ra rằng khi Ðức Phật hay chư La Hán trông thấy một loài ngạ quỷ dị 
dạng nào đó các Ngài vẫn có thể mỉm cười, nhưng có phải các Ngài đã dùng đổng lực duy 
tác hỷ thọ để ghi nhận hình ảnh của con ngạ quỷ không? Ðiều này ta phải hiểu rằng khi 
vừa nhìn thấy con ngạ quỷ, các ngài chỉ khởi lên đổng lực xả thọ; sau đó, lúc quán xét đến 
hạnh nghiệp bất thiện đã huân tập của nó rồi xét tới tình trạng an ổn tuyệt đối của mình 
trong hiện tại đối với vấn đề sinh tử luân hồi và sa đọa ác thú cũng như những pháp tánh 
mà mình đang có được nên các ngài mới mỉm cười, lúc này mới đúng là đổng lực duy tác 
hỷ thọ. Trong trường hợp này ta nên biết thêm là tốc lực sinh diễn của tâm cực kỳ mau lẹ, 
tâm lộ khách quan biết cảnh " ngạ quỷ" với tâm lộ khách quan biết cảnh "thượng pháp 
tánh" nối đuôi nhau 1 cách chặt chẽ. Các đổng lực duy tác hỷ thọ ở đây chỉ biết cảnh 
"thượng pháp tánh" chớ không biết cảnh ṅgạ quỷ", cảnh này đã được đổng lực xả thọ biết 
rồi.

Puc: Hãy trưng dẫn những trường hợp đổng lực bất thiện có cảm thọ không tương ứng với
cảnh sở tri.

Vis: Có tất cả mười trường hợp đổng lực bất thiện có Thọ không tương ứng với cảnh:

1) Do điên đảo kiến (vipallāsadhamma) chi phối, khởi lên đổng lực sân đối với cảnh cực 
tốt hay tương đối tốt. Như trường hợp một người ngoại đạo gặp Ðức Phật trong sáu màu 
hào quang hoặc gặp một vị Tỷ kheo đầy đủ uy nghi tế hạnh, các căn chói sáng anh ta vẫn 
có thể khởi lên tâm bực dọc, thù nghịch; hoặc nghe giảng lý chân đế...

2) Do tâm Si chi phối nên khởi lên đổng lực sân đối với cảnh cực tốt hay tương đối 
tốt; như trường hợp thấy người khác đang tu Quán, đang học Abhidhamma, mình 



không hiểu giá trị của những việc làm đó, và đâm ra bực dọc cho rằng đó là lập dị, 
hoài công...

3) Do Vipallāsaddhamma chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ đối với 
cảnh cực tốt. Như những Tăng Tín Ðồ không quan tâm đến Phật lý tinh hoa như học 
Abhidhamma hay tu, Quán, họ nói những việc đó là mơ hồ, thiếu thực tế, nói chung 
họ không thích thú say mê trong Phật học mà chỉ chạy theo thế học đờøi thường. Hay
khi họ không tìm được chứng minh cụ thể nào về Phật Pháp nên từ đó đâm ra lơ-là 
xao lãng.

4) Do sân chi phối nên khởi lên đổng lực xả thọ đối với cảnh cực tốt. Như một người 
đang có chuyện buồn thì đối với những lạc thú hấp dẫn, họ cũng không còn cảm xúc 
bồng bột sôi nổi như ngày nào nữa, chính tâm sự buồn kia đã hạn chế các cảm xúc 
đó.

5) Do si chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ đối với cảnh cực tốt như một 
nông dân trước giờ chưa biết tới ngọc ngà châu báu là gì nên khi đứng trước viên kim
cương đắt giá anh ta chỉ cảm thấy nó đẹp mắt, một thứ tham hời hợt không sôi nổi.

6) Do mạn chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ trong cảnh cực tốt. Như 
một người có địa vị cao, có nhiều tài sản khi ngồi vào một bàn ăn đầy ắp những thức 
cao lương, thay vì khởi lên sự thích thú như bao kẻ khác nhưng anh ta hoặc vì ý thức 
cương vị của mình hoặc vì nghĩ rằng "đối với ta thì những món này có gì đáng để 
phải chú ý bận tâm".

7) Do Vipallāsa chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện hỷ thọ đối với cảnh tương 
đối tốt (iṭṭhamajjhattārammaṇa). Như người chưa từng được món gì quí giá đắt tiền 
nền đến khi gặp một vật tầm thường cũng thích thú tột độ.

8) Do vipallāsa chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện hỷ thọ trong cảnh cực xấu 
(ati-aniṭṭhārammaṇa.) Như kên kên gặp xác chết, chó gặp phẩn...

9) Do vipallāsa chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ trong cảnh cực xấu 
hay tương đối xấu (aniṭṭhamajjhattārammaṇa). Như đao phủ thủ đối với người tử tội,
kẻ đạo tỳ đối với tử thi họ không có cảm xúc gì đặc biệt trước những cảnh đó.

10) Do si chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện hỷ thọ hoặc thọ trong cảnh cực xấu
hay tương đối xấu. Như đứa bé chơi đùa với phẩn của mình hoặc kẻ không hiểu pháp 
đi thân cận với người ác hạnh.

Puc: Hãy trưng dẫn những trường hợp tâm đổng lực thiện có Thọ không tương ứng với 
cảnh sở tri.

Vis:

1) Do chánh niệm tỉnh giác mà khởi lên đổng lực thiện xả thọ trong cảnh cực tốt như vị 
hành giả tu tập về đề mục "vật thực đáng gớm" thì trước các mỹ vị ngon lành vị ấy vẫn thờ
ơ hờ hững. Hoặc trường hợp hành giả tu Quán đứng trước cảnh trần hấp dẫn chẳng hạn.



2) Do tín hay chánh niệm tỉnh giác nên khởi lên đổng lực thiện hỷ thọ trong cảnh 
tương đối tốt. như người dồi dào tịnh tín trông thấy đông đảo chư tăng thì liên tưởng 
tới Ðức Phật cùng thánh chúng xưa kia, cho dù chư tăng trước mặt họ có là những vị 
trẻ tuổi, bé nhỏ đi nữa.

3) Do chánh niệm tỉnh giác mà khởi lên đổng lực thiện hỷ thọ hay xả thọ trong cảnh 
cực xấu hoặc tương đối xấu. Như trường hợp hành giả tu Quán đang quan sát tử thi 
chẳng hạn.

Puc: Y cứ vào đâu để nói rằng đó là cảnh tốt (iṭṭhārammaṇa), cảnh xấu 
(aniṭṭhārammaṇa)?

Vis: Ðể phân định đâu là cảnh tốt, đâu là cảnh xấu ta phải dựa trên năm khía 
cạnh: Majjhimapuggala, vipākacitta, dvāra ārammaṇa và kāla. Sau đây là thành phần 
minh giải:

1) Majjhimapuggala hay majjhattapuggala: Ðây là yếu tố đầu tiên để phân định tính chất 
của cảnh sở tri là tốt hay xấu. Lẽ thường các bậc cao nhân không hề bị giao động trước 
ngoại cảnh dù nó có thể nào đi nữa, mà chỉ có người tầm thường hay hàng súc sanh mới có
"tình cảm" thiên lệch trong cảnh sở tri: tốt thì thích, xấu thì ghét. Do đó, người hưởng cảnh
được xem là một trong những chi tiết không thể thiếu trong việc phân định tính chất tốt 
xấu của cảnh.

2) Vipākacitta: Trước cảnh tốt, tâm dị thục ghi nhận sở tri là xấu thì tâm quả bất thiện 
sẽ tiếp nhận nó. Ta không thể dựa vào đổng lực để phân định đâu là cảnh tốt đâu là 
cảnh xấu bởi vì như đã nói, có rất nhiều trường hợp tâm đổng lực không tương ứng 
với cảnh mà nó đang tri nhận. Như một người ngoại giáo trông thấy Ðức Phật, anh ta 
đón nhận hình ảnh khả kính đó bằng tâm quả thiện nhưng để thưởng thức hình ảnh đó
thì anh ta phải dựa vào tâm quả dị thục mà phân định cảnh tốt xấu.

3) Dvāra: Nếu chỉ lấy một cục phẩn áp vào da thịt ta thì ta có thể nói là khá êm ái 
(vừa âm ấm vừa mềm mềm!) nhưng nếu lấy mắt mà nhìn hay lấy mũi mà ngửi thì 
phải nói rằng cục phẩn nọ là đáng gớm. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi môn có một chức 
năng khác nhau nên khi đối xúc với cùng một cảnh, mỗi môn biết cảnh theo một khía 
cạnh. Theo như trường hợp cục phẩn vừa nêu trên thì ta thấy rõ ràng là cục phẩn đã 
trở thành cảnh tốt cho thân môn nên lộ ý môn tiếp nối với tâm lộ thân môn đó cũng 
chỉ biết cảnh tốt. Nhưng vì cục phẩn đã trở thành cảnh xấu cho nhãn môn và tỷ môn 
nên do đó tâm lộ ý môn tiếp nối theo chúng cũng phải biết cảnh xấu. Hay đối với một
cảnh hoa hồng, lấy mắt nhìn thì đó là cảnh tốt nhưng đem áp vào da thịt thì sẽ trở 
thành cảnh xấu cho thân môn. Vậy muốn phân định cảnh tốt xấu ta phải y cứ vào 
môn.

4) ārammaṇa: Các khía cạnh sai biệt của cảnh sở tri cũng là một cơ sở để khẳng định 
tính chất tốt xấu của nó như có những nhân vật nói về ngoại hình thì chao ôi là thiên 
kiều bá mị, giọng nói cứ như là oanh vàng lảnh lót nhưng trên khía cạnh tánh tình 
(cittanissaya) thì chưa ngoa, đanh đá, trắc nết, rồi bên cạnh đó còn có những nhân vật
nói về cảnh khí thì bất khả ý, nhưng trên cảnh sắc thì khả ái đến tuyệt hảo, hoặc trên 
cảnh vị thì hấp dẫn nhưng trên cảnh sắc thì thấy gớm. Do đó, ta phải lưu ý tới những 
khía cạnh tương phản, mâu thuẩn trong các sự vật để phân định cảnh tốt xấu.



5) Kāla: Thời gian, nói chính xác hơn thì thời điểm, cũng là một cơ sở quan yếu để 
phân định cảnh tốt xấu. Ta hãy cứ tưởng tượng ra: Trong những ngày nắng hạ ngọn 
lữa là hung thần. Khi Ðông đến, nó là mẹ hiền cho tất cả. Giữa ban trưa, ngọn gió là 
người bạn nhưng trong những đêm lạnh, nó đáng ghét làm sao! - Vậy muốn nói rằng 
đó là cảnh tốt hay xấu, ta phải lưu ý đến khía cạnh: Nó hiện khởi đúng lúc hay 
không?

Puc: Có mấy lộ ý môn có đổng lực kiên cố? Cảnh của chúng là gì, CHÓT (vāra) của 
chúng?

Vis: Có tất cả 7 tâm ý môn kiên cố :

1) ādikammikajhānavīthi (lộ chứng nhập thiền định lần đầu).
2) Jhānasamāpattivīthi (tâm lộ nhập định để hưởng thiền lạc).
3) Pādakajhānavīthi (lộ nhập thiền để chuẩn bị hiện thông - Pādakajhāna là từ chuyên 
môn để gọi pañcamajjhāna).
4) Abhiññāvīthi (tâm lộ trong lúc đang hóa hiện thần thông).
5) Maggavīthi (tâm lộ diễn ra khi đắc thánh).
6) Phalasamāpattivīthi (tâm lộ nhập định để thưởng thức Níp-bàn lạc).
7) Nirodhasamāpattivihtī (tâm lộ nhập định để tạm thời giải thoát danh uẩn)

Cảnh của các tâm lộ này chỉ có hai trường hợp là cực rõ hoặc rõ. Và chúng chỉ thuộc chót 
đổng lực (javanavāra).

Puc: Hãy trưng dẫn quy trình sinh diễn của các tâm lộ sau đây:

- ādikammikajhānavīthi: (Tâm lộ khởi chứng thiền định) của người độn căn.
- Jhānasamāpattivīthi : (Lộ nhập định)
- Sotāpattimaggavīthi: (Tâm lộ đắc sơ đạo) của người lợi căn.
- Lộ đắc đạo cao của người độn căn.
- Lộ nhập thiền quả của cả người độn căn lẫn lợi căn.

Vis:

a) ādikammikajhānavīthi của người độn căn:

Khi hành giả tu thiền (bằng ba mươi đề mục) gần đến lúc đắc định thì 
một paññattipaṭibhāganimitta (Quang tướng chế định) nào đó trong 30 đề mục mà mình 
đã chọn, sẽ khởi lên qua ý môn vào thời điểm này Rúng Ðộng, Dứt dòng xuất hiện rồi tiếp 
theo đó là khai ý môn, khởi lên để đón nhận Quang tướng ấy. Sau khai ý môn sẽ là giai 
đoạn Upacārasamādhijavana gồm 4 đổng lực đại thiện hay Tố hợp trí, mỗi sát-na đổng 
lực ở đây đều có tên gọi riêng: Parikamma, upacāra, anuloma, gotrabhū. Tiếp theo đó, 
Tâm Thiền thiện hay Thiền tố sẽ khởi lên một sát-na để ghi nhận 
cảnh paññattibhāganimitta. Ta gọi sát-na Thiền này là appanāsamādhijavana. Sau đó, hữu
phần chủ quan lại xuất hiện.

Thế rồi kế tục giai đoạn hữu phần đó sẽ là 1 tâm lộ ý môn có đổng lực là đại thiện hay đại 
tố sẽ khởi lên để làm cái công việc phản khán chi thiền, ta gọi tâm lộ này 
là Paccavekkaṇavīthi. Sau khi tái hiện nhiều lần, một cách thích ứng, tâm lộ này cũng sẽ 
diệt đi.



b) Jhānasamāpattivīthi: (Lộ nhập định)

Thiền giả (jhānalābhī) muốn nhập định thì cứ chú nguyện rằng: "Mong rằng tâm ... (sơ 
thiền..., ngũ thiền) mà tôi đã chứng hãy khởi lên nơi tôi suốt thời gian ... (bao lâu tùy 
thích). "Rồi vị ấy tập trung tâm lực vào Patibhāganimitta của đề mục mà mình đã nhờ đó 
mà đắc thiền, và chú niệm: tejo! tejo! (hay āpo, paṭhavī ... hoặc sabbe sattā, pāṇā averā 
hontu!...).

Trước khi tâm thiền xuất hiện, Rúng động, dứt dòng sẽ có mặt rồi khai ý môn, 3 hoặc 4 
đổng lực Ðại thiện hay Ðại tố tương ưng trí (tùy người) khởi lên để đón 
nhận paṭibhāganimitta với tư cách là parikamma, upācāra, anuloma, gotrabhū (nếu là 
người lợi căn thì không có parikamma). hết giai đoạn đó (lúc Gotrabhū vừa diệt xong) thì 
tâm thiền hiện khởi liên tục bất định số, cho đến khi nào hết thời hạn mà mình đã chú 
nguyện. Lúc tâm thiền cuối cùng vừa diệt xong hữu phần lại xen vào rồi lại nhường chỗ 
cho tâm lộ phản khán (paccavekkhaṇavīthi).

c) Tâm lộ chứng đạt sơ đạo của người lợi căn:

Trước khi một hành giả tu quán chúng đạt đạo quả, viên tri tam tướng một cách tận tường 
thì Rúng động, Dứt dòng khởi lên để chấm dứt dòng tâm chủ quan, kế đó tâm khai ý môn 
sẽ khởi lên để đón nhận thức tính danh sắc, rồi 1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí sẽ khởi lên 3
lần (3 sát-na) với tư cách là cận hành, Thuận thứ, chuyển tộc (hay việt- chủng) Gotrabhū . 
Cận hành, thuận thứ thì biết cảnh danh sắc thực tính, còn Chuyển tộc thì biết cảnh Níp-
bàn, đồng thời đóng vai trò dẫn nhập (āvajjana) cho tâm Sơ đạo, chức năng c?a chuyển 
tộc là chấm dứt phàm chủng. Kế tục tâm chuyển tộc là 1 sát-na Sơ Ðạo, nó khởi lên để biết
cảnh Níp-Bàn đồng thời cũng để đoạn trừ kiến và nghi. Sau sát-na Thánh Ðạo là 3 sát-na 
sơ quả xuất hiện để biết cảnh Níp-bàn. Tâm sơ quả diệt xong hữu phần xen vào rồi tiếp 
theo đó sẽ là 1 tâm lộ ý môn có đổng lực đại thiện hợp trí. Tâm lộ này có tên gọi 
là Paccavekkhaṇavīthi, nhiệm vụ của nó là quán xét Níp-bàn, Ðạo Quả, phiền não đã diệt 
và phiền não còn dư sót. Paccavekkhaṇavīthi sẽ tái hiện nhiều lần, một cách thích ứng với 
mỗi trường hợp. Ðây là quy trình chứng đạt sơ quả của người lợi căn.

d) Tâm lộ chứng Ðạo cao của người độn căn:

Trong thời điểm thánh đạo bậc cao sắp hiện khởi, trước hết sẽ có rúng động, Dứt dòng rồi 
tiếp theo đó, khai ý môn khởi lên để đón nhận cảnh danh sắc thực tính. Sau khi ý môn thì 
đến 4 đổng lực đại thiện hợp trí (1 trong 4 thôi nhưng sanh lên 4 bận). Mỗi sát-na đổng lực
ở đây đều có tên gọi riêng: Parikamma, upacāra, anuloma và vodāna. 3 đổng lực đầu vẫn 
còn biết cảnh danh sắc nhưng vodanā thì lại biết cảnh Níp-bàn với tư cách là tâm dẫn nhập
(āvajjana) của 3 tầng Thánh đạo cao cấp. Vodanā vừa diệt xong thì một trong 3 tâm thánh 
đạo bậc cao (Tư Ðà Hàm, A La Hán) sẽ khởi lên một sát-na để biết cảnh Níp-bàn và đoạn 
diệt phiền não ứng trừ. Kế tục sát-na Thánh đạo sẽ là 2 sát-na Thánh Quả chúng cũng biết 
cảnh Níp-Bàn. Hai sát-na Thánh Quả diệt xong, hữu phần xen vào rồi lại nhường chỗ cho 
tâm lộ phản khán (paccavekkhaṇāvīthi) khởi lên để quán xét Ðạo Quả, Níp-bàn, phiền não 
đã hết và hiện còn sót. Sau nhiều bận sinh diệt, (tái hiện nhiều lần), tâm lộ này mới chấm 
dứt.



e) Phalasamāpattivīthi của người độn căn và lợi căn:

Các vị Thánh nhân muốn an hưởng giải thoát lạc (vimuttisukha) thì chú nguyện rằng "Siêu 
Thế pháp nào mà ta đã chứng đạt rồi xin hãy khởi lên và cảnh hữu vi pháp 
(sankhatadhammārammaṇa) hãy vắng mặt suốt thời gian... (bao lâu tùy thích)". Rồi các vị
mới chú quán vào 4 niệm xứ để ghi nhận danh sắc trong nội thân. Trước khi tâm thánh quả
khởi lên, rúng động và dứt dòng luôn xuất hiện trước hết rồi tiếp theo đó, khai ý môn có 
mặt để ghi nhận thực tính danh sắc. Sau khai ý môn là 4 hay 3 sát-na đổng lực Ðại thiện 
ương ưng trí hoặc đại tố tương ưng trí. Ðối với người độn căn thì ở thời điểm này có tới 4 
sát-na đổng lực nhưng đối với người lợi căn thì chỉ có 3 thôi. Các đổng lực này xuất hiện 
với tư cách là anuloma. Khi đổng lực cuối cùng vừa diệt xong thì tâm thánh quả khởi lên 
lập tức, và cứ thế cho đến hết thời hạn đã chú nguyện, tâm Thánh quả sinh rồi diệt, diệt rồi
sinh liên tục, bất định số lượng. Khi tâm Thánh quả cuối cùng vừa diệt xong thì hữu phần 
xen vào rồi sau đó lộ phản khán (Siêu thế pháp cùng phiền não) khởi lên.

Puc: Có bao nhiêu jhānavīthi? Có bao nhiêu paccevekkhaṇavīthi bắt nguồn từ jhānavīthī?

Vis: Có tất cả 72 tâm lộ jhānavīthi: 36 tâm lộ ādikammikajhāna-vīthi và 36 
lộ samāpajjanavīthi.

Nói ādikammikajhānavīthi có 36 tâm lộ là lấy 9 thiền thiện (kusalajhāna) cộng với 9 thiền 
tố (kriyājhāna) rồi nhân với hai hạng lợi căn, độn căn. Ðối với 36 tâm 
lộ Samāpajjanavīthi cũng tính theo cách đó.

* Có tất cả 1536 tâm lộ phản khán kế tục tâm lộ chứng nhập thiền định (jhānavīthi).Sau 
đây là cách tính để có được con số ấy: ï

- Trước hết nói về tầng sơ thiền, ta lấy tâm thiện sơ thiền và tố sơ thiền nhân với hai 
trường hợp ādikammikajhāna và samāpajjana-jhāna thành ra có được tính số là 4. Lấy số 
này nhân với hai hạng: độn căn, lợi căn thành ra 8. Ta lại lấy số tám này nhân với năm chi 
thiền mà nó phản khán, thành ra 40. Trong số 40 này, ta lại chia ra 2: 20 sơ thiền thiện, 20 
sơ thiền tố. Lấy 20 sơ thiền thiện nhân với 8 đại thiện mà chúng dùng để phản khán rồi lấy
20 sơ thiền tố nhân với 8 đại tố mà chúng dùng để phản khán rồi lấy 20 sơ thiền tố nhân 
với 8 đại tố mà chúng dùng để phản khán vậy phần thiện có được 160 tâm lộ, phần tố cũng
có 160 tâm lộ. Cộng hai bên lại ta sẽ thấy ngay là có tất cả 320 tâm lộ phản khán kế tục 
các tâm lộ chứng nhập Sơ thiền.

- Cách tính theo theo tầng nhị thiền cũng tựa như trước nghĩa là sau khi nhân với hạng 
người để có được số 8, ta lại lấy số 8 này đem nhân với 4 chi thiền thành ra 32. Trong 32 
tâm lộ này ta lại lấy 16 nhị thiền Thiện nhân với 8 đại thiện (dùng trong lúc phản khán), 
lấy 16 nhị thiền Tố nhân với 8 đại tố (dùng đề phản khán) thì thành ra có đến 128 tâm lộ 
nhị thiền thiện 128 tâm lộ nhị thiền tố. Vậy tổng số của hai bên là 256. Ta nói: Có tất cả 
256 tâm lộ phản khán kế tục các tâm lộ chứng nhập nhị thiền.

- Ở tầng tam thiền, ta cũng lấy số 8 cơ bản (thiện, tố, chứng, nhập x 2 hạng người) để nhân
với 3 chi thiền ứng-phản-khán thành ra 24. Trong số 24 này, ta lại lấy 12 tam thiền thiện 
nhân với 8 đại thiện, lấy 12 tam thiền tố nhân với 8 đại tố. Do đó, bên thiện có 96 tâm lộ, 



bên tố cũng có 96 tâm lộ là tổng số các tâm lộ phản khán kế tục các tâm lộ chứng nhập 
tam thiền có được 192 tất cả.

- Bây giờ tính qua tầng tứ thiền. Trước hết cũng lấy số 8 cơ bản đem nhân với 2 chi thiền 
ứng phản khán, ta có 16. Trong con số 16 này, ta lại lấy 8 tứ thiền thiện nhân với 8 đại 
thiện, 8 tứ thiền tố nhân với 8 đại Tố. Vì vậy, bên thiện có được 64 tâm lộ, bên tố cũng thế 
ta nói: Tâm lộ phản khán kế tục các tâm lộ chứng nhập tứ thiền có tất cả là 128.

- Cuối cùng thì đến tầng ngũ thiền Ta lấy 40 (10 tâm ngũ thiền đổng lực chứng nhập nhân 
2 người nhân với 2 chi thiền thành ra 80). Trong 80 này, ta lấy 40 ngũ thiền thiện nhân với 
8 đại thiện, 40 ngũ thiền tố nhân với 8 đại Tố, cộng cả hai tích số đó lại ta có 640. Ta nói: 
Tổng số của các tâm lộ phản khán kế tục các tâm lộ chứng nh?p ngũ thiền là 640. Bây giờ 
ta hãy tổng kê lại:

a) Tâm lộ phản khán Sơ thiền có 320
b) Tâm lộ phản khán nhị thiền có 256
c) Tâm lộ phản khán tam thiền có 192
d) Tâm lộ phản khán tứ thiền có 128
e) Tâm lộ phản khán ngũ thiền có 640

Tổng cộng 1. 536

Puc: Trước khi nhập thiền định, nhập (thiền) quả định, Diệt thọ tưởng định và hóa thông 
phải làm sao? Và ta có thể gọi một giấc ngủ say là bhavangasamāpatti (hữu phần định) 
hay không?

Vis:

* Việc cần làm trước khi nhập thiền định.

Thiền giả muốn nhập thiền định thì chú nguyện rằng "Sơ thiền (hay một tầng thiền sắc 
giới, Vô sắc giới nào đó mà mình muốn) mà tôi đã chứng đạt xin hãy khởi lên nơi tôi suốt 
thời gian...(bao lâu tùy mình thích)". Rồi vị ấy mới chú niệm vào quang tướng của án xứ 
(mà mình đã nhờ đó mà đắc thiền) và niệm rằng "Pathavī! Pathavī!" hay "āpo! āpo!"...

* Trước khi nhập quả định:

Muốn nhập thiền quả, vị thánh phải chú nguyện: "Siêu thế pháp nào tôi đã chứng đạt hãy 
khởi lên nơi tôi trong suốt thời gian... và trong cả thời gian đó xin cảnh hữu vi pháp hãy 
vắng mặt". xong rồi vị ấy tác quán 4 niệm xứ để ghi nhận danh sắc nội thân.

* Trước khi nhập thiền diệt:

Bậc Tam Quả hoặc La Hán muốn nhập diệt thọ tưởng định thì trước hết phải nhập sơ thiền,
sau khi xuất khởi sơ thiền thì dùng trí quán sát tâm sơ thiền cùng sở hữu hợp đã diệt qua 
khía canh tam tướng hết sơ thiền thì tới nhị thiền, cũng làm đúng như vậy. Cứ thế cho tới 
tầng Vô sở hữu xứ, Sau khi xuất khỏi vô sở hữu xứ, không cần phải quán xét tam tướng 



của tâm thiền đó nữa, mà phải thực hiện 3 việc tiên quyết (pubbakicca) sau đây, bỏ 
chi Satthu pakkosana:

1) Nānā baddha-avikopana: Chú nguyện rằng xin cho các vật dụng ngoại thân như y áo tôi
đừng đừng bị lý do gì mà hư mất.
2) Sanghapaṭimāna: Chú nguyện rằng xin cho tôi tự nhiên xuất khỏi diệt định 
(Nirodhasamāpatti) khi chư tăng có ý muốn vời đến.
3) Addhānapariccheda: Quán xét thọ mạng của mình xem có sống được tối thiểu một tuần
lễ hay không. Nếu xét thấy mình không thể sống hơn một tuần lễ thì vị A Na Hàm không 
nên nhập Diệt Ðịnh, bởi phải dành thời giờ mà tu Quán để tiến đạt La Hán quả.

Nếu đương sự muốn nhập diệt định là La hán, thì khi xét thấy mình không sống trọn một 
tuần lễ nữa phải chú nguyện cho xuất định trước ngày viên tịch để còn có thời giờ từ giả 
hay giáo giới bạn đồng trú.

Trong ba việc tiên quyết vừa kể, đối với hai điều đầu có thể không chú nguyện cũng được 
nhưng đối với điều cuối thì bắt buộc phải làm nếu đương sự nhập định sống tại cõi người. 
Còn trên cõi Phạm Thiên sắc giới thì khỏi phải làm pubbakicca nào cả, nếu có chỉ làm điều
cuối cùng (addhānapariccheda). Sau khi đã làm xong pubbakicca, vị thánh mới nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm phi tưởng phi phi tưởng khởi lên liên tục 2 sát-na rồi kể từ đó
danh pháp cùng sắc tâm hoàn toàn vắng mặt; ở vị ấy lúc đó chỉ còn sắc nghiệp, sắc quí tiết
và sắc vật thực. Ngay thời điểm vô thức đó được gọi là đã nhập Diệt Ðịnh vậy.

* Trước khi hóa thông:

Vị thiền giả muốn hóa hiện thần lực thì trước hết phải nhập thiền cơ (pādakajhāna) bằng 
cách chú nguyện rằng ṅgũ thiền sắc giới nào tôi đã chứng đạt xin hãy khởi lên nơi tôi" rồi 
vị ấy chú niệm vào kasiṇa (không dùng án xứ khác được) quy trình xuất hiện của ngũ 
thiền này như sau: Rúng động, dứt dòng, khai ý chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc,
rồi tâm ngũ thiền sắc giới sẽ khởi lên liên tục, hết cái này đến cái khác, suốt thời gian một 
sao hay một giây (vinādī, nādī). Ðây là thiền cơ vậy.

Khi xuất khỏi ngũ thiền thì liền chú nguyện điều mình muốn hóa hiện, như muốn phi hành
trên không chẳng hạn thì chú nguyện rằng "xin cho cơ thể tôi hãy bay bổng lên không" 
hoặc nếu muốn nhìn thấy cõi địa ngục thì chú nguyện "xin cho tôi thấy được nếp sinh hoạt
dưới địa ngục"... Nói chung muốn làm cái gì thì ước nguyện cái đó. Tâm lộ diễn tiến trong 
lúc đang ước nguyện được gọi tên là parikammavīthi, quy trình của nó như sau: Rúng 
động, dứt dòng, khai ý, 7 đổng lực rồi trở lại hữu phần chủ quan, cứ theo khuôn mẫu 
này Parikammavīthi tái hiện vô số lần.

Sau khi ước nguyện xong, tức là lúc các tâm lộ Parikammavīthi đã chấm dứt thì vị thiền 
giả lại nhập thiền cơ một lần nữa, diễn biến của tâm lộ thiền cơ này cũng giống như ở tâm 
lộ thiền cơ thứ nhất khi vừa xuất khỏi thiền cơ bận nhì thì tâm lộ hóa thông xuất hiện 
(Abhiññāvīthi), đồng thời những gì thiền giả đã ước nguyện khi nãy bây giờ đều thành tựu.
Diễn biến của tâm lộ hóa thông như sau: Rúng động, dứt dòng, khai ý, chuẩn bị, cận hành, 
thuận thứ, chuyển tộc, một tâm thông (chỉ một sát-na thôi) rồi hữu phần tái khởi.



Bây giờ bàn về vấn đề "giấc ngủ say có thể được gọi là Bhavangasamāpatti hữu phần định
- hay không?" Ðiều có chắc chắn không thể được, ta chỉ có thể gọi giấc ngủ 
là Bhavangapatti hay Bhavangapāta mà thôi, bởi vì cái lạc trong giấc ngủ hầu hết chúng 
sanh ai cũng thưởng thức được riêng về Samāpattisukha (định lạc) thì không phải ai muốn 
thưởng thức cũng được, định lạc không phải là thứ an lạc phổ cập đến mọi chúng sanh. 
Chỉ cần cái danh từ để gọi nó cũng đủ để ta hiểu rõ điều đó. Samāpatti có nghĩa là tham 
dự vào cái gì tham dự vào cảnh ưu việt.

Puc: Hãy kể rõ những động lực kiên cố (appanājavana) sanh kế tục các đại thiện tương 
ưng trí hỷ thọ - xả thọ (mỗi bên 2) và những động lực kiên cố sanh kế tục các tâm đại tố 
tương ưng trí hỷ thọ xả thọ. Ðồng thời trưng dẫn một câu Pāli chứng minh.

Vis:

- Có 32 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 tâm đại thiện hỷ thọ tương ưng trí 4 đại thiện sắc 
giới hỷ thọ, 16 Thánh Ðạo hỷ thọ 12 Thánh quả hỷ thọ.

- Có 12 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 tâm đại thiện xả thọ tương ưng trí: 5 ngũ thiền hiệp 
thế, 4 Thánh đạo ngũ thiền 3 Thánh quả hữu học ngũ thiền.

- Có 8 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 tâm đại tố hỷ thọ tương ưng trí: 4 Tố sắc giới hỷ thọ,
4 La Hán quả hỷ thọ.

- Có 6 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 đại tố xả thọ tương ưng trí: 5 tố ngũ thiền và La Hán 
Quả ngũ thiền.

Ðây là câu Pāli chứng minh:

Dvattiṃsa sukhapuññamhā
Dvādasopekkhā paraṃ
Sukhitakriyato aṭṭha
Cha sambhonti upekkhakā!

Puc: Hãy dịch giải câu kệ sau đây:

Puthujjhanāna sekkhānaṃ
Kāmapuññatihetuko
Tihetukāmakriyato
Vītarāgānamappanā.

Vis: Có 44 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 tâm đại thiện tương ưng trí của phàm phu
tam nhân cùng Thánh hữu học và chỉ có 14 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 đại tố 
tương ưng trí của bậc La hán.

* Trong trường hợp thứ nhất ta phải hiểu rằng nếu tính chung thì bảo là có 44 đổng lực 
kiên cố có thể sanh kế tục 2 đại thiện tương ưng trí của phàm tam nhân cùng ba tầng thánh
hữu học nhưng nếu tính chi tiết thì ta phải lấy số 44 ấy phân thành bốn trường hợp nhỏ:

a) Có 14 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục đại thiện tương ưng trí của phàm tam nhân là 
9 thiện Ðáo đại và 5 tâm Sơ đạo, nghĩa là đối với phàm tam nhân nếu tu chỉ thì có thể 



chứng đạt các tầng thiền sắc giới, còn nếu tu Quán thì cũng có thể chứng ngộ thành bậc 
Dự Lưu.

b) Có 19 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục Ðại thiện tương ưng trí của bậc Dự Lưu:
9 thiện Ðáo đại, 5 tâm Nhất lai đạo, và 5 tâm Sơ quả. Cách hiểu cũng giống như trên.

c) Có 19 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục đại thiện tương ưng trí của bậc Nhất lai 
là 9 thiện Ðáo đạo, 5 tâm Tam Ðạo và 5 tâm Nhất lai quả.

d) Có 19 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục tâm đại thiện tương ưng trí của bậc bất 
lai là 9 thiện Ðáo đại, 5 tâm Tứ đạo và 5 tâm Tam Quả.

* Ðối với trường hợp thứ hai , ta phải hiểu rằng 14 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 
đại tố tương ưng trí của bậc La Hán chính là 9 tâm Tố Ðáo đại và 5 tâm Tứ quả, và đây là 
những trường hợp mà 14 đổng lực kia sanh kế tục 4 đại tố tương ưng trí của bậc La Hán.

a) Khi chứng đạt thiền Hiệp thế lần đầu tiên trong đời, vào tâm lộ ādikajhānavīthi của vị 
Tứ quả, 9 Tố đáo đại sanh kế tục một đại tố tương ưng trí nào đó.

b) Khi vị A La Hán có thiền muốn nhập định Hiệp thế thì vào tâm lộ Samāpattivīthi 9 
Tố đáo đại sẽ sanh kế tục một trong 4 đại tố tuơng ưng trí.

c) Khi vị La Hán muốn hóa thông thì trong tâm lộ Abhiññāvīthi tâm tố sắc giới ngũ 
thiền sẽ sanh kế tục đại tố tương ưng.

d) Khi vị La Hán muốn nhập thiền Diệt thì 9 Tố đáo đại sẽ sanh kế tục đại Tố tương 
ưng, trong lộ Nirodhasamāpattivīthi.

e) Khi vị La Hán muốn nhập Quả định (Phalasamāpattivīthi) thì một trong 5 tâm Tứ 
Quả sẽ sanh kế tục đại tố tương ưng trí (dĩ nhiên chỉ là một trong bốn), trong 
lộ Phalasamāpattivīthi.

Puc: Có bao nhiêu tâm lộ Paccavekkhaṇavīthi (phản khán) sanh kế tục Maggavīthi (tâm 
lộ đắc đạo)? Ðồng thời hãy phân định rõ ràng 11 tâm na cảnh theo cảnh và người.

Vis:

- Có tất cả 368 tâm lộ phản khán sanh kế tục tâm lộ đắc Ðạo: 92 lộ sanh kế tục tâm lộ 
chứng Sơ đạo, 92 lộ sanh kế tục tâm lộ đắc nhị đạo, đối với hai tầng Thánh Ðạo sau mỗi 
tầng cũng đều có 92 tâm lộ phản khán sanh kế tục.

- Bây giờ phân định 11 tâm na cảnh theo cảnh: Tâm quán sát xả thọ quả bất thiện biết được
6 cảnh dục xấu (aniṭṭhārammaṇa), tức 6 cảnh dục trong dạng bất toại. Tâm Quan sát xả 
thọ quả thiện và 4 đại quả xả thọ biết được 6 cảnh dục (kāmadhammārammaṇa) tương đối 
tốt (iṭṭhamajjharammaṇa); tâm quan sát hỷ thọ quả thiện và 4 đại quả hỷ thọ biết được 6 
cảnh Dục cực tốt.

3 tâm na cảnh vô nhân (Ahetukatadā) sanh được 8 hạng người (trừ 4 người đạo); 4 tâm Na 
cảnh hữu nhân bất tương ưng trí sanh được nơi 7 người (trừ người khổ); 4 tâm Na cảnh 



hữu nhân tương ưng trí có thể sanh ở 5 hạng người (trừ người khổ, người lạc vô nhân và 
người nhị nhân).

Minh chú:

Sở dĩ nói 92 tâm lộ phản khán sanh kế tục tâm lộ chứng đạt sơ đạo là tính như sau: Trước 
hết lấy Ðạo, Quả, Níp-bàn cộng lại thành ra 3 (ba) rồi nhân với 4 tâm đại thiện tương ưng 
trí thành ra 12. Sau đó mới lấy 10 phiền não (gom chung những phiền não đã diệt và chưa 
diệt) đem nhân với 8 tâm đại thiện thành ra 80. Ta lại lấy 80 này cộng với 12 kể trên, thế là
có được con số 92 tâm lộ. cách tính của 2 tầng thánh đạo tiếp theo cũng theo mẫu trên.

Bây giờ tính qua 92 tâm lộ phản khán sanh kế tục tâm lộ chứng đạt Tứ Quả trước hết ta lấy
Ðạo, Quả, Níp-bàn cộng lại thành 3 rồi nhân với 4 đại Tố tương ưng trí để được 12 Ta lấy 
mười phiền não đã diệt nhân với 8 đại tố thành ra 80, lấy 80 này nhân với 12 trên, ta có 
được 92 tâm lộ.

Puc: Hãy kể rõ những đổng lực nào sanh một lần, hai lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy 
lần, tám lần trong một tâm lộ và đồng thời hãy kể tên các tâm lộ.

Vis:

a) Có tất cả 26 đổng lực chỉ sanh một lần (tức chỉ có mặt 1 sát-na) trong một tâm lộ: 9 
thiện đáo đại và 9 Tố Ðáo Ðại trong ādikammikajhānavīthi, 4 tâm đạo trong Maggavīthi, 2
tâm thông trong Abhiññāvīthi, tâm Tam quả và Tứ quả trong lúc vừa xuất khỏi thiền diệt,

b) Có 6 tâm đổng lực chỉ hiện khởi 2 lần trong một tâm lộ:

- 4 tâm Thánh Quả của người độn căn trong Maggavīthi.
- Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc khởi nhập
thiền Diệt (Nirodhasamāpattivīthi).

c) Có 12 tâm đổng lực hỷ hiện khởi qua 3 sát-na trong một tâm lộ:

- 4 đại thiện tương ưng trí của người lợi căn trong giai đoạn Upacārasamādhi của tâm 
lộ Maggavīthi, ādikammikajhāna, Phalasamā pattivīthi,jhānasamāpattivīthi, 
Pādakajhānavīthi, Abhiññāvithi, Nirodha samāpattivīthi.

- 4 tâm đại tố tương ưng trí của bậc La hán lợi căn trong giai đoạn Upacārasamādhi 
của ādikammikajhānavīthi, Phalasamāpattivīthi, Jhānasamāpattivīthi, 
Pādakajhānavīthi, Abhiññāvithi, Nirodhasa māpat- tivīthi.

- 4 Thánh quả của người lợi căn trong tâm lộ Maggavīthi.

d) Có 8 tâm đổng lực hỷ có mặt qua 4 sát-na trong một tâm lộ:

- 4 đại thiện tương ưng trí của người độn căn trong giai 
đoạn upacārasasādhi của Maggavīthi, ādikammikajhānavīthi, phalasa māpat tivīthi, 
jhānasamāpattivīthi, pādakajhānavīthi, abhiññāvīthi, vā Nirodhasamāpat tivīthi.

- 4 đại tố tương ưng trí của bậc La Hán độn căn trong giai đoạn upacārasamàdhi 
ở ādikammikajhānavīthi phalasamāpattivīthi, jhānasa- māpattivīthi, 



pādakajhānavīthi, abhiññāvīthi, nirodhasamāpattivīthi. Hoặc cũng 4 tố tương ưng trí 
này mà khởi lên trong Paccavekkhanāvīthi của đức Thế Tôn trong lúc Ngài hóa thông
một cách cấp bách như vào dịp thị hiện song thông chẳng hạn.

e) Có 29 đổng lực chỉ có mặt qua 5 sát-na trong một tâm lộ:

- 4 đại thiện tương ưng và 4 đại tố tương ưng trí trong paccavekkhaṇavīthi của chư Thinh 
văn vào những lúc hóa thông đặc biệt (visesakaraṇī).
- 29 đổng lực Dục giới trong lúc cận tử (maraṇāsannakāla), lúc hôn mê bất tỉnh 
(mucchākāla, visaññībhūtakāla).
- 20 đổng lực dục giới (trừ 8 đại tố và Tiếu Sinh) trong thời Atitaruṇakāla.

f) Có 29 đổng lực có mặt qua 6 sát-na trong một tâm lộ đó là 29 đổng lực Dục giới 
(Kāmajavana) trong Mahantārammaṇavīthi và vibhūtārammaṇavīthi lúc bình thường 
(pakativelā).

g) 29 đổng lực Dục giới cũng có trường hợp xuất hiện qua 7 sát-na trong một tâm lộ như 
ở Atimahantārammaṇavīthi,mahantāramma-ṇavīthi, ativibhūtārammaṇavīthi, 
vibhūtārammaṇavīthi lúc bình thường.

h) Có 22 đổng lực có mặt từ 8 sát-na trở lên trong một tâm lộ đó là 22 đổng lực kiên cố 
(trừ Magajavana và Abhiññājavana) trong lúc nhập thiền định (jhānasamāpatti vīthi), Quả
định (Phalasamāpatti vīthi).

- Hai tâm thiện và tố sắc giới ngũ thiền trong Pādakajhānavīthi cũng có mặt trên 8 sát-na.

Puc: Tại sao đối với các đổng lực kiên cố, nếu xuất hiện chớp nhoáng nhất thì chỉ có một 
sát-na, còn như xuất hiện tối đa thì vô số kể? Trong khi đại thiện và đại tố nếu xuất hiện 
chớp nhoáng nhất cũng phải là 3 sát-na còn thời hạn tái hiện tối đa chỉ có 7 sát-na? Và hãy
cho biết tại sao các đổng lực bất thiện không thể có mặt dưới 5 sát-na trong bất cứ tâm lộ 
nào?

Vis: Sở dĩ các đổng lực kiên cố nếu xuất hiện chớp nhoáng chỉ có một sát-na là vì vào 
những trường hợp đó, với chừng ấy thời gian có mặt, chúng đã có thể làm tròn chức năng 
của mình mà không cần phải kéo dài thời gian lâu hơn. Chẳng hạn như trong tâm lộ chứng
thiền (ādikammikajhāna), tâm thiền chỉ cần khởi lên một sát-na cũng đủ để chấm dứt Dục 
chủng (Kāmagotta) và bước sang Ðáo Ðại hoặc trong tâm lộ đắc đạo (Maggavīthi) chỉ cần
một sát-na Thánh Ðạo thôi, cũng đủ để vượt qua phàm chủng, tiến lên Thánh chủng. Hay 
trong tâm lộ hiện thông, tâm thông chỉ khởi lên một sát-na cũng đủ để vị thiền giả có thể 
hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian cực ngắn như vậy nên đôi khi chúng chỉ xuất 
hiện qua một sát-na trong một tâm lộ thôi.

Nhưng một khi xuất hiện trong trường hợp tối đa thì các đổng lực kiên cố sẽ khởi lên vô số
sát-na, là do sức mạnh ý muốn của thiền giả hoặc Thánh nhân, các vị muốn bao nhiêu thì 
chúng sẽ khởi lên bấy nhiêu.

Riêng về các đổng lực đại tố và đại thiện thì sở dĩ khởi lên theo định mức tối thiểu là 3 sát-
na, tối đa là 7 sát-na bởi vì chúng là đổng lực Dục giới, trường hợp duy nhất để chúng có 
thể hiện khởi trên định mức tối thiểu là vào tâm lộ kiên cố của người lợi căn và vì không 



thể bắt cảnh một cách liên tục trong thời gian dài hạn nên chúng chỉ có mặt nhiều lắm là 7 
sát-na trong một tâm lộ. Ðiều đó có nghĩa là năng lực (ānubhāva) của đổng lực Dục giới 
dù gì cũng yếu kém hơn đổng lực kiên cố. Như đã giống cây nhỏ thì dù có trồng gieo ở 
đâu đi nữa, lúc phát triển hết mức cũng không thể nào to lớn bằng những loại cây lớn khác
được.

Còn đối với các đổng lực bất thiện, sở dĩ chúng không thể hiện khởi dưới 5 sát-na trong 
một tâm lộ vì không bao giờ các đổng lực kiên cố (appanājavana) lại sanh kế tục đổng lực
bất thiện, lại nữa chúng cũng không bao giờ có mặt trong một tâm 
lộ Paccavekkhaṇavīthi thì làm sao lại có thể xuất hiện dưới 5 sát-na:

Puc: Tại sao trong tâm lộ ngũ môn các tâm khách quan (vīthicitta) lại có tới 7 thứ: Khai ý 
môn... , Na cảnh. Trong khi ở tâm lộ ý môn thì chỉ có 3 thôi: Khai ý môn, đổng lực, na 
cảnh? Hãy phân định 55 Tâm đổng lực trên Người và Cõi.

Vis: Sở dĩ ở trong lộ ngũ môn, tâm khách quan có đến 7 thứ mà tâm lộ ý môn chỉ có 3 là 
vì xét về khía cạnh sức mạnh. ngũ môn yếu hơn ý môn. Tức là do ngũ môn là sắc, còn ý 
môn là danh nên dĩ nhiên ngũ môn làm sao mạnh bằng ý môn. Lại nữa, tâm khách quan 
bên tâm lộ ngũ môn phải dựa vào cảnh lớn mới có thể khởi lên, tâm đổng lực bên lộ ngũ 
môn phải nhờ các tâm khách quan kia đón nhận, sàng lọc cảnh kỹ lưỡng mới khởi lên 
được. Còn các tâm khách quan (vī thicitta) bên tâm lộ ý môn thì không cần phải nương 
cảnh lớn nếu có nương thì chỉ nương vào tâm thôi, mà tâm thì thuộc Danh pháp, mạnh hơn
Sắc pháp, cho nên các đổng lực ở đây không cần phải nhờ vã đến nhiều tâm khách quan 
mới có thể sanh khởi, mà chỉ cần khai ý môn hiện khởi để ly khai cảnh cũ, đón nhận cảnh 
mới thì đổng lực đã có thể xuất hiện được.

* Sau đây là 55 tâm đổng lực được phân số theo từng hạng người và từng cõi:

- Có 20 đổng lực có thể sanh nơi 4 đọa xứ (Apāyabhūmi) là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại 
thiện.

- Cả 55 tâm đổng lực đều có thể hiện khởi ở 7 cõi dục giới thiện thú 
(Kāmasugatibhūmi).

- Có 53 đổng lực có thể hiện khởi ở mười cõi Phạm thiên hữu sắc (trừ năm tịnh cư và 
vô tưởng): 10 bất thiện (trừ 2 tâm sân), tâm tiếu sinh, 8 đại thiện, 8 đại tố, 9 thiện đáo 
đại, 9 tố đáo đại, 8 đổng lực siêu thế (Lokuttarajavana).

- Có 43 đổng lực có thể hiện khởi ở năm cõi Tịnh cư: 4 tham bất tương ưng kiến, si 
phóng dật, tâm sinh tiếu, 8 đại thiện, 8 đại tố, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại 3 đổng lực 
Siêu Thế là A Na Hàm quả; La-Hán Ðạo và La Hán Quả.

- Có 41 đổng lực có thể sanh ở cõi hư không vô biên xứ là 10 bất thiện tâm (trừ 2 
sân), 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 tố vô sắc, 7 đổng lực siêu thế (trừ Sơ đạo).

- Có 39 đổng lực có thể sanh ở cõi thức vô Biên Xứ: 10 bất thiện (trừ 2 sân), 8 đại 
thiện, 8 đại tố, 6 đổng lực vô sắc (trừ thiện và tố Hư không vô biên xứ), 7 đổng lực 
siêu thế (trừ Sơ Ðạo).



- Có 37 đổng lực có thể sanh ở cõi vô sở hữu xứ là 10 bất thiện (trừ 2 sân), 8 đại 
thiện, 8 đại tố, 4 đổng lực vô sắc (thiện và tố vô sở hữu xứ, Thiện và Tố Phi tưởng phi
phi tưởng), 7 đổng lực siêu thế (trừ Sơ đạo).

- Có 35 đổng lực có thể sanh ở cõi phi tưởng phi phi tưởng : 10 bất thiện (trừ 2 sân), 
8 đại thiện, 8 đại tố, thiện Phi tưởng phi phi tưởng, Tố Phi tưởng phi phi tưởng, 7 
đổng lực siêu thế (trừ sơ đạo).

* 55 đổng lực phân bố theo 12 hạng người:

1) Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân có được 20 đổng lực: 12 bất thiện, 8 đại 
thiện.

2) Người tam nhân có được 29 đổng lực: 12 bất thiện, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại.

3) Bậc dự-lưu quả có được 25 đổng lực: 7 bất thiện (trừ 4 tham tương ưng kiến và si 
hoài nghi), 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm Sơ quả.

4) Bậc Nhất lai quả có được 25 đổng lực: 7 bất thiện (trừ 4 tham hợp tà kiến và si 
hoài nghi), 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm sơ quả nhất Lai.

5) Bậc Bất lai quả có được 23 đổng lực: 4 tham bất tương ưng kiến, si phóng dật, 8 
đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm tam quả.

6) Bậc La Hán Quả có được 19 đổng lực là tiếu sinh, 8 đại tố, 9 tố đáo đại, tâm Tứ 
Quả.

7) Mỗi bậc thánh đạo đều chỉ có một tâm đổng lực duy nhất là tâm Ðạo tương ứng.

Puc: Có bao nhiêu maraṇāsannavīthi thuộc ngũ môn và ý môn?

Vis:

a) Có cả thảy 20 tâm lộ Pañcadvāramaraṇāsannavīthi cakkhu- dvāramaraṇāsannavīthi có
4 trường hợp:

- Ðổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, na cảnh, tử tâm.
- Ðổng lực, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, tử tâm.

4 tâm lộ ngũ môn còn lại mỗi cái cũng có 4 trường hợp như vậy, nên ta nói: Có tất cả 20 
tâm lộ cận tử ngũ môn (5 tâm lộ ngũ môn nhân với 4 trường hợp).

Chú ý: Bậc Tam Quả và Tứ Quả không bao giờ mệnh chung bằng tâm lộ cận tử ngũ môn.

b) Manodvāramaraṇā sannavīthi được phân ra hai trường hợp lớn:

- Của phàm phu và Thánh hữu học.
- Của bậc A La Hán.

-ooOoo-



Phần [04]

TÂM LỘ

TÂM LỘ CẬN TỬ

* Tâm lộ cận tử của phàm phu và Thánh hữu học lại được chia ra 4 trường hợp nhỏ:

- Ðổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, na cảnh, tử tâm.
- Ðổng lực, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, tử tâm.

Chú ý:

Trong tâm lộ cận tử ngũ môn và tâm lộ cận tử ý môn đúng ra cũng có trường hợp cũng 
hữu phần khách, nhưng không cần thiết phải kể ra ở đây.

* Tâm lộ cận tử ý môn của bậc La Hán được chia thành hai trường hợp lớn: Tâm viên tịch 
sanh kế tục một loạt đổng lực dục giới và tâm viên tịch sanh kế tục một loạt đổng lực kiên 
cố. Trường hợp thứ nhất gọi là tâm lộ viên tịch (parinibbānavīthi) thông thường, trường 
hợp thứ hai được gọi là tâm lộ viên tịch đặc biệt. Có tất cả 4 tâm lộ viên tịch thông thường:

- Ðổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, na cảnh, tử tâm.
- Ðổng lực, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, tử tâm.

Có cả thảy 4 tâm lộ viên tịch đặc biệt :

- Jhānasamanantaravīthi (lộ viên tịch liên thiền).
- Paccavekkhanasamanantaravīthi (lộ viên tịch liên phản khán).
- Abhiññāsamanantaravīthi (lộ viên tịch liên thông).
- Jīvitasamasīsīvīthi (lộ viên tịch chí mạng).

Minh giải:

1) Có tất cả 36 tâm lộ viên tịch liên thiền: Muốn có được con số 36 đó, trước hết ta phải 
lấy 2 trường hợp viên tịch sau đây:

-Tâm thiền, tâm tử.
- Tâm thiền hữu phần, tâm tử.

Ðem nhân với 9 tố đáo đại thành ra 18, ta lại lấy 18 này nhân với hai hạng độn căn lợi căn 
thì sẽ có ngay 36 tâm lộ viên tịch liên thiền.

2) Tâm lộ viên tịch liên phản khán có cả thảy 48, và tất cả cũng dựa trên hai cách viên 
tịch:

- Ðổng lực, tử.
- Ðổng lực, hữu phần, tử tâm.



Muốn biết Sở-do của con số 48 trên đây; trước hết ta phải hiểu hai cách viên tịch vừa nêu 
luôn khởi lên trong lúc phản khán chi thiền, do đó:

- Có 10 tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh kế tục sơ thiền Tố.
- Có 8 tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh kế tục nhị thiền Tố.
- Có 6 tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh kế tục tam thiền Tố.
- Có 4 tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh kế tục tứ thiền Tố.
- Có 20 tâm lộ viên tịch liên phản khán sanh kế tục ngũ thiền Tố.

Cộng tất cả lại, ta có được 48 tâm lộ viên tịch liên phản khán.

3) Chỉ có 4 tâm lộ viên tịch liên thông thôi, tức là ta lấy hai hạng độn căn, lợi căn đem 
nhân với 02 cách viên tịch sau đây:

- Thông Tố, Tử tâm.
- Thông Tố, Hữu phần, tử tâm.

4) Tâm lộ viên tịch chí mạng đó có tất cả 22, được phân thành 4 trường hợp:

- Quán xét Ðạo Quả, Níp-bàn rồi viên tịch theo mô thức Ðổng lực nối liền tâm tử".
- Quán xét Ðạo Quả, Níp-bàn rồi hữu phần mô thức "Ðổng lực -hữu phần- tử".

Hai mô thức viên tịch này chỉ có 2 tâm lộ thôi.

- Quán xét 10 phiền não đã diệt rồi viên tịch, đây là mô thức "đổng lực nối liền tâm 
tử". Mô thức này có 10 tâm lộ.
- Quán xét 10 phiền não đã diệt rồi hữu phần xen vào trước khi tâm tử khởi lên. Ðây 
là mô thức "đổng lực - Ðổng lực - hữu phần - Tử". Mô thức này cũng có 10 tâm lộ.

Trong 22 tâm lộ viên tịch chí mạng này, 2 tâm lộ đầu chắc chắn phải khởi lên nơi một vị 
đắc đạo chí mạng (Jīvitasamasīsīpuggalā), dĩ nhiên, chỉ một trong hai thôi. Còn 20 tâm lộ 
sau thì bất định.

Vậy tổng kê lại, có tất cả 138 tâm lộ cận tử:

- 20 tâm lộ cận tử ngũ môn.
- 4 tâm lộ cận tử ý môn của phàm nhân và 3 thánh hữu học.
- 4 tâm lộ viên tịch thông thường
-110 tâm lộ viên tịch đặc biệt.

-ooOoo-

VẤN ĐÁP

Puc: Có bao giờ đổng lực Dục giới và đổng lực kiên cố lại sanh chung trong một tâm lộ 
hay không? Trường hợp nào? Và trong lúc sanh chung trong một tâm lộ như vậy, cảnh sở 
tri của 2 thức đổng lực có khác nhau hay không? Hãy giải rõ.

Vis: Ðổng lực dục giới và đổng lực kiên cố sanh chung nhau các tâm lộ sau 
đây: ādikammikajhānavīthi, jhānasamāpattivīthi, pādaka- jhānavīthi, abhiññāvīthi, 



phalasamāpattivīthi, nirodhasamāpattivīthi. Và trong những lúc sanh chung 1 tâm lộ như 
vậy, đôi khi cảnh sở tri của hai thứ đổng lực khác nhau, đôi khi cũng giống nhau, hoặc có 
lúc cảnh sở tri của hai thứ đổng lực vừa khác nhau mà cũng vừa giống nhau dù chỉ trong 
một tâm lộ. Sau đây sẽ chứng minh từng trường hợp:

1) Tương ngộ nhưng cảnh sở tri bất đồng:

Tuy cùng gặp nhau trong một tâm lộ phalasamāpattivīthi nhưng các đổng lực dục giới thì 
biết cảnh danh sắc hữu vi, còn các đổng lực kiên cố thì lại biết cảnh vô vi pháp.

2) Tương ngộ mà cảnh sở tri cũng tương đồng:

Trong các tâm lộ sau đây, đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố đều cùng biết một thứ 
cảnh như nhau, về cả chế định lẫn chân đế: pādakajhānavīthi, abhiññāvīthi, 
nirodhasamāpattivīthi.

3) Tương ngộ mà cảnh sở tri vừa bất đồng cũng vừa tương đồng:

Trong tâm lộ đắc đạo (Maggavīthi) các tâm: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ thì biết cảnh 
hửu vi pháp; còn chuyển tộc, dũ tịnh, tâm đạo, tâm quả thì biết cảnh vô vi pháp.

Chú ý: Tâm tam quả, tứ quả mà xuất hiện sau khi vừa xả thiền diệt tuy có cảnh sở tri khác 
với các tâm bất thiện, thiện hiệp thế, đổng lực tố nhưng điều đó không có can hệ gì bởi lúc 
ấy là thời điểm mới vừa xuất khỏi thiền diệt.

Puc: Các ngài A Xà Lê uyên thâm về tâm pháp bảo rằng: "Theo qui luật, tâm khách quan 
(vī thicitta) phải nhờ khai ý môn tiến dẫn cảnh sở-tri đến, chúng mới có thể sanh lên để tri 
nhận bằng không thì chẳng sanh lên được". Ðiều nầy có đúng với mọi trường hợp hay 
không? Hãy giải thích. Ðồng thời, hãy dịch nghĩa câu kệ sau đây:

Nirāvajjaṃ kathaṃ cittaṃ.
Hoti netaṃ hi sammattaṃ.
Niyamo na vināvajjā.
Nirodhā phaladassanā.

Vis: Câu nói trên của chư vị A Xà Lê không phải đem áp dụng vào chỗ nào cũng được, nó 
chỉ đúng trong trường hợp các lộ ngũ môn và kāmavajanamanodvāravīthi (lộ ý đổng lực 
dục giới) mà không có hữu phần khách. Khi nói như vậy, các ngài muốn ám chỉ hai trường
hợp đó thôi. Bởi vì đối với các tâm lộ ngũ môn, và tâm lộ ý môn đổng lực dục giới có hữu 
phần khách tâm khách quan tự động khởi lên mà chẳng cần tới sự giúp đỡ của khai ý môn.
Những tâm sau đây cũng thế, cũng không cần tới khai ý môn: Chuyễn tộc và Dũ tịnh trong
lộ đắc đạo; tâm quả trong tâm lộ nhập Quả định; Tam Quả và Tứ quả trong thời điểm vừa 
xuất khởi thiền diệt.

Sau đây là lời dịch cho câu kệ Pāli trên: "Các tâm khách quan có thể nào xuất hiện mà 
không cần tới khai ý môn hay không? Có phải các Ngài A Xà Lê tiền bối đã chẳng nói gì 
tới trường hợp tâm khách quan bất cần khi ý môn mà vẫn có thể sanh lên? Ta phải nói rằng
không có một cơ sở nào để xác quyết như vậy cả bởi điều hiển nhiên mà ai cũng thấy đó là



trường hợp 2 tâm Tam Quả Tứ Quả xuất hiện khi vừa xuất thiền diệt chúng có cần tới khai 
ý môn đâu nào".

Puc: Hãy dịch nghĩa 2 bài kệ Pāli sau đây:

* Kāme javanasattānaṃ
Balānaṃ niyame satī
Vibhūte timahante ca
Tadārammaṇamīritaṃ

* Sattakkhattuṃ parittāni
Maggabhiññā sakiṃ matā
Avasesāni labhati
Javanāni bahūnipi.

Vis: ở câu kệ thứ nhất ta phải hiểu rằng một khi hội đủ ba tiêu chuẩn liên hệ Kāmabhūmi; 
Ðổng lực, chúng sanh và cảnh thì cảnh rất rõ, cảnh rất lớn và na cảnh mới xuất hiện được.

Ở câu kệ thứ hai ta phải hiểu rằng Ðổng lực Dục giới sanh nhiều lắm là 7 sát-na, tâm đạo 
và tâm thông chỉ có thể xuất hiện qua một sát- na; các đổng lực còn lại, là tâm thiền và tâm
quả siêu thế thì có thể hiện khởi qua thật nhiều sát-na.

Puc: Có cả thảy bao nhiêu tâm khách quan (vīthicitta) và tâm chủ quan (vīthimuttacitta)? 
Hãy kể rõ và phân định chúng theo Người, Cõi !

Vis: Có tất cả 80 tâm khách quan: 54 tâm Dục giới, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại, 8 siêu 
thế. Còn tâm chủ quan thì chỉ có 19 thôi: 2 tâm Suy Ðạc xả thọ, 8 tâm đại quả, 9 tâm quả 
đáo đại. Không có một thứ tâm nào nữa ngoài ra 2 thứ tâm này và điều nên nhớ là 2 tâm 
Quan-sát (suy đạc) xả thọ cùng 8 tâm đại quả vừa được kể là tâm khách quan mà cũng vừa
được xem là tâm chủ quan.

* Nói trên cõi thì ở 11 cõi Dục giới có đủ cả 80 tâm khách quan. Ở 15 cõi sắc giới (trừ Vô 
tưởng) có được 64 tâm khách quan là 38 tâm dục giới (trừ 2 sân, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, 8 đại quả), 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. ở 4 cõi vô sắc có được 42 
tâm khách quan là 10 tâm bất thiện (trừ 2 sân), khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đạïi tố, 4 thiện vô
sắc, 4 tố vô sắc và 7 tâm siêu thế (trừ sơ đạo).

* 80 tâm khách quan phân bố theo 12 hạng người:

- Người khổ có được 37 tâm khách quan là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ tiếu 
sinh), và 8 tâm Ðại thiện.
- Người lạc vô nhân và người nhị nhân có được 41 tâm khách quan: 12 tâm bất thiện, 17 
tâm vô nhân (trừ Tiếu sinh) 8 đại thiện và 4 tâm đại quả bất tương ưng trí.
- Người tam nhân có được 54 tâm khách quan: 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ Tiếu 
sinh), 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 9 thiện đáo đại.
- Bậc Dự Lưu và bậc Nhất lai có được 50 tâm khách quan; 7 tâm bất thiện (trừ 4 tham 
tương ưng tà kiến và si hoài nghi), 17 tâm vô nhân (trừ Tiếu sinh), 8 đại thiện, 8 đại quả, 9 
thiện đáo đại, tâm sơ quả (nếu là Dự lưu), tâm nhị quả (nếu là Nhất lai).
- Bậc Bất lai có được 48 tâm khách quan: 4 tham ly tà kiến, si phóng dật, 17 tâm vô nhân 
(trừ Tiếu sinh), 8 đại thiện, 8 đại quả, 9 thiện đáo đại, tâm tam quả.



- Bậc La Hán có được 44 tâm khách quan là 18 tâm vô nhân, 8 đại tố, 8 đại quả, 9 tố đáo 
đại, tâm tứ quả.
- 4 người đạo, mỗi người chỉ có một tâm khách quan duy nhất là tâm đạo tương ứng với 
mỗi tầng thánh vức.

Bây giờ nói qua tâm chủ quan, có tất cả 19 tâm và chúng phân bố theo NGƯỜI, CÕI như 
sau: Trước hết nói qua NGƯỜI:

- Người khổ có được một tâm chủ quan duy nhất đó là tâm Suy đạc xả thọ quả bất thiện.
- Người lạc vô nhân có được một tâm chủ quan duy nhất đó là tâm suy đạc xả thọ quả 
thiện.
- Người nhị nhân có được 4 tâm chủ quan là 4 tâm đại quả ly trí, nhưng nên nhớ là mỗi 
người chỉ có thể có một trong bốn tâm đó thôi.
- Người tam nhân và 4 thánh quả trong cõi dục có được 4 tâm chủ quan, tức là một trong 4
tâm đại quả tương ưng trí.
- Người tam nhân và 4 người quả ở 15 cõi hữu tưởng Sắc giới có được 5 tâm chủ quan, tức
là mỗi người có được một trong 5 tâm quả Sắc giới.
- Người tam nhân và 4 quả ở cõi Vô Sắc giới có được 4 tâm chủ quan, tức là mỗi người 
cũng chỉ có 1 trong 4 tâm quả Vô Sắc Giới.

* Tâm chủ quan phân bố theo các cõi:

- 4 đoạ xứ (Abāyabhūmi) chỉ có được một tâm chủ quan là tâm Suy Ðạc thọ xả quả thiện.
- Cõi người và cõi Tứ thiên Vương có được 9 tâm chủ quan là Suy Ðạc xả bất thiện và 8 
đại quả.
- Năm tầng Dục thiên trên có được 8 tâm chủ quan là 8 đại quả.
- Tầng sơ thiền chỉ có 1 tâm chủ quan: Tâm quả Sơ thiền.
- Tầng nhị thiền có được 2 tâm chủ quan là tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền.
- Tầng tam thiền chỉ có 1 tâm chủ quan duy nhất là tâm quả tứ thiền.
- Tầng tứ thiền (trừ vô tưởng) chỉ có một tâm chủ quan duy nhất là tâm quả ngũ thiền sắc 
giới.
- Ở 4 cõi Vô sắc, mỗi cõi cũng chỉ có 1 tâm chủ quan tương ứng tầng thiền của mình.

Puc: Hãy dịch nghĩa 2 câu kệ dưới đây:

* Asekkhānaṃ catucattāḷīse
Sekhānamuddise cha
Paññāsāvassesānaṃ
Catupaññāsa sambhavā

* Asīti vīthicittāni
Kāme rūpe yathāraham
Catusaṭṭhi tathārūpe
Dvecattāḷīsa labbhare .

Vis:

* Bậc Thánh vô học (A la hán) có nhiều lắm là 44 tâm khách quan, chư thánh hữu học có 
tối đa là 56 tâm khách quan.



* Ở 11 cõi Dục Giới, có được 80 tâm khách quan dĩ nhiên là phải được phân bố tương ứng
với từng hạng người.

* Ở 15 cõi sắc giới hữu tưởng có cả thảy 64 tâm khách quan, dĩ nhiên cũng được phân bố 
tương ứng.

* Ở 4 cõi vô sắc giới có tất cả 42 tâm khách quan và cũng được phân bố tương ứng.

Puc: Hãy kể rõ tâm nào có thể sanh khởi ở các hạng người sau đây:

- Người Khổ, người Lạc Vô Nhân, người Nhị Nhân, người Tam Nhân ở cõi Dục Giới 
không có đắc thiền, người Tam Nhân ở cõi Dục Giới và có chứng thiền, người Tam Nhân 
ở cõi sắc giới không có thiền, người Tam Nhân ở cõi Sắc Giới và có chứng thiền, người 
Tam Nhân ở cõi Vô Sắc không có thiền, người Tam Nhân ở cõi Vô sắc và có chứng thiền.

Vis:

1) Người khổ có được 37 tâm: 12 tâm Bất Thiện, 17 tâm vô nhân (trừ Tiếu sinh), 8 đại 
thiện.

2) Người lạc vô nhân và người nhị nhân có được 41 tâm là 12 bất thiện, 17 vô nhân 
(trừ Tiếu sinh), 8 đại thiện, 4 đại quả ly trí.

3) Người Tam Nhân vô thiền ở cõi Dục Giới có được 45 tâm là 45 tâm Dục giới trừ ra
Tiếu Sinh và 8 đại tố.

4) Người Tam Nhân hữu thiền ở cõi Dục giới có được 45 tâm là 45 tâm Dục giới 
(ngoài ra Tiếu sinh cùng 8 đại tố), và 9 thiện đáo đại.

5) Người Tam Nhân vô thiền ở cõi sắc giới có được 30 tâm là: 10 bất thiện (trừ 2 
sân), 11 vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức, Tiếu sinh), 8 đại thiện, và 1 tâm 
quả sắc giới nào đó tương ứng với cõi đang ở.

6) Người Tam Nhân hữu phiền ở cõi sắc giới có được 39 tâm là 30 tâm căn bản và 9 
thiện đáo đại.

7) Người Tam Nhân vô thiền ở cõi vô sắc giới có được 20 tâm là 10 bất thiện (trừ 2 
sân), khai ý môn, 8 đại thiện, một tâm quả vô sắc giới nào đó tương ứng.

8) Người Tam Nhân hữu thiền ở cõi vô sắc giới có được 24 tâm nếu tính tổng quát; 
nếu tính chính xác thì chỉ có 21 tâm, tức 20 tâm căn bản cộng với 1 tâm thiền đổng 
lực nào đó tương ứng.

Puc: Có bao nhiêu tâm lộ viên tịch bằng đổng lực dục giới? Hãy giải rõ 4 trường hợp viên 
tịch sau đây:

Jhānasamanantaravīthi, paccavekkhaṇa samanantaravīthi, abhiññāsamanantaravīthi, 
Jīvitasamasī- sīvīthi.



Vis: Có tất cả 4 tâm lộ viên tịch bằng đổng lực dục giới:

- Ðổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, na cảnh, tử tâm.
- Ðổng lực, hữu phần, tử tâm.
- Ðổng lực, tử tâm.

Sau đây sẽ giải rõ 4 trường hợp viên tịch đặc biệt:

A- JHĀNASAMANANTARAVĪTHI

Nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị La hán phải nhập thiền định 
(Jhānasamāpattivīthi) để làm tịnh chỉ các khổ thọ trong cơ thể tâm lộ nhập thiền định này 
diễn ra như sau: Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, 
Chuyển tộc (4 sát-na này do 1 đại tố nào đó lần lượt đóng vai), sau chuyển tộc thì một 
trong 9 tố đáo đại sẽ khởi lên bắt cảnh án xứ (như Kasina chẳng hạn). Tâm tố này sẽ xuất 
hiện qua ít hay nhiều sát-na tùy theo ý muốn của đương sự. Tâm tử sẽ kế tục sát-na đổng 
lực cuối cùng, không qua một hữu phần trung gian nào cả.

B- ABHIÑÑĀSAMANANTARAVĪTHI

Muốn hóa hiện thần lực trước khi viên tịch thì vị La hán phải nhập thiền cơ rồi xuất ra, chú
nguyện thứ phép lạ mà mình muốn thị hiện rồi lại nhập vào thiền cơ bận nhì. Khi vừa xuất 
khỏi thiền cơ thì tâm lộ hiện thông (abhinnāvīthi) lập tức khởi lên, nó diễn tiến như sau: 
Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tộc, thông tố 
(1 sát-na duy nhất). Khi tâm thông tố hiện khởi thì phép lạ nào mình đã ước nguyện sẽ 
hiển nhiên tức khắc. Sau khi tâm thông tố vừa diệt xong thì tâm tử sẽ lập tức kế tục hoặc là
có một hữu phần xen vào giữa Thông tố và tâm tử. Vậy trong trường hợp viên tịch liên 
thông này có đến hai mô thức viên tịch: Ðổng lực nối liền tâm tử hoặc giữa Ðổng lực 
(thông tố) và tâm tử có hữu phần xen vào.

C- PACCAVEKKHANASAMANANTARAVĪTHI.

Nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị La Hán phải nhập thiền diệt 
(Jhānasamāpatti) để làm tịnh chỉ các cảm thọ đau đớn trong thân thể Tâm lộ nhập thiền 
định này diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Khai ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, 
Thuận thứ, Chuyển tộc [*] thiền tố giai đoạn này do 1 trong 9 tố đáo đại đảm nhiệm, tâm 
thiền này cứ sinh diệt liên tục, ít nhiều tùy theo ý muốn của đương sự. Vừa chấm dứt tâm 
lộ nhập thiền định xong thì tâm lộ phản khán lập tức khởi lên để quán xét chi thiền, tâm lộ 
phản khán này sẽ tái hiện hằng trăm hằng ngān bận một cách thích ứng rồi diệt đi, tâm tử 
sẽ sanh kế tục đổng lực phản khán (paccayakkhaṇajavana) cuối cùng hoặc là có hữu phần 
xen vào giữa.

[*] Gotrabhū có thể dịch là Việt tánh. (Giác Nguyên)



D- JīVITASAMASĪSĪVITHĪ

Ðối với vị A Na Hàm tranh thủ chứng đạt Tứ Quả trong giờ phút lâm chung tâm lộ đắc đạo
lúc ấy được gọi là tâm lộ đắc đạo chí mạng, diễn tiến như sau: Rúng động, Dứt dòng, Khai
ý môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Dũ tịnh (4 sát-na này do một đại thiện tương ứng 
trí nào đó lần lượt đóng vai), Kế tục Dũ tịnh là một sát-na Tứ Ðạo, rồi 2 sát-na Tứ quả. 
Khi tâm Tứ Quả thứ hai vừa diệt xong thì tâm lộ phản khán liền khởi lên để quan sát Ðạo 
Quả, Níp-bàn cùng phiền não đã diệt Tâm lộ phản khán này cứ tái hiện hàng trăm hàng 
ngàn lần một cách tương ứng. Lúc tâm đổng lực phản 
khán paccavekkhaṇasamanantaravīthi javana) cuối cùng vừa diệt mất thì tâm tử sanh kế 
tục tức khắc hoặc là sau khi có hữu phần xen vào, tâm tử, mới sanh lên.

Ta nên nhớ, không phải chỉ có vị A Na Hàm mới có tâm lộ đắc đạo chí mạng mà đối với 
phàm tam nhân và bậc dự lưu cũng có tâm lộ dắc đạo chí mạng. Trong trường hợp đắc đạo
chí mạng của phàm tam nhân thì quy trình đó được diễn ra với 4 tâm lộ đắc đạo liên tục 
cùng với mỗi tâm lộ phản khán tương ứng, sau đó tâm tử mới khởi lên. Còn trong trường 
hợp của vị Dự lưu thì sau khi trải qua 3 tâm lộ đắc đạo bậc cao cùng 3 loại tâm lộ phản 
khán tương ưng tâm tử sẽ xuất hiện, Còn như đương sự đắc đạo chí mạng là một vị Nhất 
Lai thì chỉ trải qua 2 tâm lộ đắc đạo bậc cao cùng 2 loại lộ tâm phản khán tương ứng.

Puc: Hãy giải nghĩa 4 trường hợp viên tịch đặc biệt hay còn gọi là những trường hợp viên 
tịch bằng đổng lực kiên cố. Hãy cho biết 4 trường hợp viên tịch đó có thể xảy ra ở cõi nào?
Và tại sao cảnh sở tri của các tâm lộ viên tịch đó lại không là Kammārammaṇa, 
Kammanimittāram- maṇa, Gatinimittārammaṇa?

Vis: Trước hết ta phải hiểu rõ ý nghĩa của 4 tâm lộ viên tịch đặc biệt:

1) Jhānasamanantaravīthi là tâm lộ viên tịch nối liền một cách trực tiếp với lộ nhập thiền, 
mà không có một tâm khách quan nào khác xen vào giữa.

2) Paccavekkhaṇasamanantataravīthi là tâm lộ viên tịch nối liền với các đổng lực phản 
khán chi thiền mà không bị một tâm khách quan nào khác xen vào giữa.

3) Abhiññāsamanantaravīthi là tâm lộ viên tịch nối liền trực tiếp với tâm thông mà không 
bị một tâm khách quan nào xen vào giữa.

Ðể nắm rõ ý nghĩa của thuật ngữ Jīvitasamasīsī, ta phải hiểu rằng ngũ uẩn này có 2 cái đầu
(sīsa):

1) Vaṭṭasīsa: chỉ có sở hữu Mạng Quyền và sắc mạng quyền, chúng là đầu của luân hồi 
khổ.
2) Kilesasīsa: Chỉ cho sở hữu Si, nó là cái đầu của tất cả phiền não.

Khi nào sở hữu mạng quyền và sắc Mạng quyền chưa biến diệt hẳn thì khi đó các chúng 
sanh vẫn chưa được gọi là mệnh chung, cho đến khi nào đó cả 2 thứ mạng quyền này thật 
sự không còn nữa thì khi ấy các chúng sanh được xem như đã chết. Do đó danh mạng 
quyền và sắc mạng quyền được gọi là Vattasīsa: Cái đầu của khổ luân hồi".



Ngày nào sở hữu si chưa diệt sự vắng mặt thì ngày đó các phiền não vẫn chưa được xem là
đã tuyệt căn. mãi cho tới khi nào sở hữu si được đoạn trừ hẳn hoi thì lúc đó mới có thể nói 
rằng các phiền não đã hoàn toàn vỡ mầm.

Người đắc đạo chí mạng (Jīvitasamasī) là người biết tranh thủ giây phút ngắn ngủi trong 
thời điểm hấp hối của mình để triển khai tâm lý yểm ly tam giới tu tập 4 niệm xứ là chứng 
đạt lần lượt 4 tầng thánh quả trong phút giây chớp nhoáng ấy 
để vaṭṭasīsa và kilesasīsa cùng lúc bể tan khi tâm lộ chứng đắc Tứ quả khởi lên vừa xong. 
Như các Ngài đã giải tự thuật ngữ Jīvitasamasīsī như sau:

Jīvitena samaṃ avijjāsīsaṃ assāti jīvitasamasīsī (người đắc đạo chí mạng là người chấm 
dứt vô minh thủ cùng lúc với 2 thứ mạng quyền).

Ta nên biết rằng tuy nói là phiền não cùng 2 thứ mạng quyền chấm dứt đồng lượt nhưng 
không phải dựa vào đó mà hiểu rằng chúng đồng diệt trong một sát-na tâm bởi vì kế tục 
tâm lộ chứng đắc tứ đạo còn có tâm lộ phản khán, mà tâm lộ này thì tái hiện rất nhiều lần, 
sau đó mới đến tâm tử, thời điểm chấm dứt của 2 thứ mạng quyền. Phân tích cặn kẽ như 
thế thì rõ ràng là hai "cái đầu" không cùng diệt mất trong một lúc như danh từ đã gọi 
(Jīvitasamasīsī) nhưng nếu nói trên phương diện thời gian thông thường (vekā) không y cứ
vào thời gian "chơn đế" (khana hay sát-na) thì gọi thế cũng đúng không có gì sai cả.

4 tâm lộ viên tịch đặc biệt có thể xảy ra ở các cõi sau đây:

- Tâm lộ viên tịch liên thiền, liên phản khán sanh được ở 7 cõi vui Dục giới, 15 cõi sắc 
giới (trừ cõi vô tưởng) 4 cõi vô sắc.
- Tâm lộ viên tịch liên thông có thể sanh được ở 7 cõi vui dục giới và 15 cõi sắc giới (trừ 
cõi vô tưởng).
- Tâm lộ đắc đạo chí mạng có thể sanh khởi ở 7 cõi vui dục giới.

Sở dĩ cảnh sở tri của 4 tâm lộ viên tịch này không là một trong 3 cảnh chủ quan vì lý do là 
trong tâm của vị La Hán không còn cái gì là thiện, hay bất thiện nữa.

CHÚ Ý: Tâm lộ viên tịch liên thông không thể sinh khởi ở 4 cõi vô sắc là do chư Phạm 
Thiên ở đó không có tâm ngũ thiền sắc giới, phương tiện cơ bản cho việc hóa thông và sở 
dĩ tâm lộ đắc đạo chí mạng không thể có ở các tầng Phạm Thiên giới là vì trên đó không 
có cái chết đau đớn, thậm chí không có sự buồn đau trong tư tưởng 
(cetasikadukkhavedanā).

Puc: Từ abhiññā (Thông hay thắng trí) trong liên từ Abhiññāsama nantaravīthi ám chỉ 
cho loại thần thông nào?

Hãy cho biết đối với hài nhi trong bụng mẹ có được bao nhiêu tâm lộ? Hãy kể rõ.

Vis: Chữ Thông trong thuật ngữ "tâm lộ viên tịch liên thông" ám chỉ cho biến hóa thông 
(iddhividha).

Hài nhi trong bụng mẹ có thể có được 4 tâm lộ sau đây: tâm lộ nhĩ môn, tâm lộ thiệt môn, 
tâm lộ thân môn và tâm lộ ý môn. Sở dĩ không có 2 tâm lộ nhãn môn và tỷ môn là vì đứa 
hài nhi lúc này chưa thể mở mắt và cũng chưa biết thở bằng mũi.



Puc: Người nào cõi nào mới có thể nhập thiền diệt? Trong lúc đang nhập như vậy có thể vì
một tai nạn nào mà mệnh chung hay không?

Vis: Chỉ có bậc Tam quả và Tứ quả đã viên đắc toàn bộ các tầng thiền đáo đại (có cả thảy 
9 tầng) mới có thể nhập thiền diệt, và điều bắt buộc là 2 bậc thành này phải là người ở 7 
cõi vui dục giới cùng 15 cõi sắc giới (trừ vô tưởng thiên). Trong lúc đang nhập thiền diệt 
không một tai nạn rủi ro nào có thể xảy đến làm chết đương sự, đó là nhờ năng lực 
của Samādhivipphārā-iddhi (uy lực đặc biệt trong lúc đang nhập thiền diệt).

Puc: Hãy giải thích 4 tiên quyết sự trước khi nhập thiền diệt: Nānābadhāvikopana, 
sanghapatimānana, satthupakkosana, satthupakko- sana, addhānapariccheda. Ðồng thời 
hãy cho biết: Ðiều nào trong bốn điều trên là quan trọng nhất đối với một vị nhập thiền 
diệt ở cõi Dục giới và cõi sắc giới?

Vis: Ta phải hiểu 4 tiên quyết sự ấy như sau:

1) Nānābaddha-avikopana: Việc chú nguyện cho các vật dụng (parikkhāra) ngoại thân của
mình không vì một rủi ro nào mà hư hao, mất mát.

2) Sanghapatimānana: Việc chú nguyện cho tự xuất khỏi thiền diệt khi chư Tăng 
muốn triệu tập.

3) Satthupakkosana: Việc chú nguyện cho tự xuất khỏi thiền Diệt khi bậc Ðạo sư 
muốn gặp mặt.

4) Addhānapariccheda: Ấn định thời giờ, nghĩa là muốn nhập thiền Diệt trước hết 
phải quán xét coi tuổi thọ của mình có thể kéo dài đến bao lâu nữa, tức còn sống 
được tới đâu.

Ðối với đương sự nhập thiền diệt ở cõi Dục giới thì điều thứ tư này là quan trọng nhất, 
không thể bỏ qua. Còn đối với ba điều trên thì có thể không liên quan đến cũng được. Bởi 
vì cho dù đương sự có chú nguyện hay không các vật dụng ngoại thân mang trong mình 
cũng không thể vì một lý do gì mà hư hao, mất mát. Cho dù đương sự có vô tâm đến mấy 
đi nữa, một khi Ðức Phật hay Chư Tăng muốn gặp mặt thì cứ cử một vị sứ giả đến đứng 
vừa tầm nghe của đương sự rồi bảo rằng: Thưa Tôn Giả! Chư Tăng (hay bậc Ðạo Sư) 
muốn gặp mặt Ngài, xin Ngài hãy lập tức xuất khỏi thiền Diệt ngay bây giờ đi ạ!" Chỉ cần 
có vậy là vị đang nhập thiền Diệt ấy tự nhiên xả định ngay tức khắc.

Còn đối với vị Phạm Thiên ở cõi sắc giới, không có điều nào trong 4 điều này là quan 
trọng cả; nếu phải làm một việc, thì các vị ấy chỉ quán xét tuổi thọ của mình thôi.

Puc: Hãy cho biết:

- Tâm nào có ở chó mà không có ở người?
- Tâm nào có ở người mà không có ở chó?
- Tâm nào có thể có ở cả chó lẫn người?
- Tâm nào không thể có ở chó và người?
- Tâm nào có ở Phạm Thiên Sắc giới mà lại không có ở Phạm Thiên Vô Sắc giới?
- Tâm nào có ở Phạm Thiên Vô sắc giới mà lại không có ở Phạm Thiên Sắc giới?



- Tâm nào có thể có ở cả hai?
- Tâm nào không thể có ở cả hai hạng Phạm Thiên?

Vis:

- Không có tâm nào dành riêng cho chó cả.

- Tâm có thể có ở người mà không thể có ở chó, có 43 là: Tâm Tiếu sinh, 8 đại quả, 8 đại 
tố, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại, 8 tâm siêu thế.

- Có cả thảy 37 tâm có thể sanh khởi ở cả chó lẫn người: 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân 
(trừ Tiếu Sinh), 8 đại thiện.

- 9 tâm không thể có ở cả chó lẫn người đó là 9 tâm quả đáo đại.

- Có 27 tâm chỉ có ở Phạm Thiên sắc giới mà không có ở Phạm Thiên vô sắc giới: 11 tâm 
vô nhân (trừ 3 cặp ngũ song thức và sinh tiếu), 15 tâm sắc giới, tâm sơ đạo.

- Có 4 tâm chỉ sanh ở Phạm Thiên Vô Sắc mà không thể sanh ở Phạm Thiên Sắc Giới đó là
4 tâm quả Vô Sắc.

- Có 42 tâm có thể sanh khởi ở ca hai bậc Phạm Thiên Sắc Giới và Vô Sắc Giới: 10 bất 
thiện (trừ 2 sân) khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thi?n vô sắc, 4 tố vô sắc, 7 tâm siêu thế
(trừ sơ đạo).

- Có 16 tâm không thể sanh ở tất cả chư Phạm Thiên (cả sắc giới lẫn vô sắc): 2 tâm sân, 
tâm tỷ thức, 2 thiệt thức, 2 thân thức, và 8 đại quả.

Puc: Có bao nhiêu tâm lộ ngũ môn và ý môn có thể sanh ở các cõi Dục giới kể ra. Ðồng 
thời hãy cho biết tâm nào có thể khởi ở các hạng người sau đây:

1) Bậc Dự Lưu ở cõi Dục giới: vô thiền và hữu thiền?
2) Bậc Dự Lưu ở cõi Sắc Giới: Vô thiền và hữu thiền?
3) Bậc Dự Lưu ở cõi Vô Sắc Giới: Vô thiền và hữu thiền?
4) Bậc Nhất Lai ở cõi Dục giới: Vô thiền và hữu thiền?
5) Bậc Bất Lai ở cõi Dục giới: không có thiền?
6) Bậc Bất Lai hữu thiền ở cõi sắc giới. Thiền ở đây muốn nói là thiền sắc giới.
7) Bậc La hán hữu thiền ở cõi Dục giới và La Hán hữu thiền ở cõi Vô sắc giới.

Vis:

- Có tất cả 68 tâm lộ ngũ môn có thể sanh ở cõi Dục giới:ù

- Có cả thảy 20 tâm lộ tỷ môn, trong đó có 3 lộ biết cảnh rất lớn, 4 lộ biết cảnh lớn, 6 lộ 
biết cảnh nhỏ, 7 lộ biết cảnh rất nhỏ.

- Có cả thảy 20 tâm lộ thiệt môn, trong đó có 3 lộ biết cảnh rất lớn, 4 lộ biết cảnh lớn, 6 lộ 
biết cảnh nhỏ, 7 lộ biết cảnh rất nhỏ.

- Có cả thảy 20 tâm lộ thân môn: (như lộ thiệt môn).

- Có cả thảy 4 tâm lộ nhãn môn: 1 lộ biết cảnh rất lớn chót na cảnh, 1 lộ biết cảnh rất lớn 
chót đổng lực có hữu phần khách, 2 lộ biết cảnh lớn có hữu phần khách.



- Có cả thảy 4 tâm lộ nhĩ môn: (như lộ nhãn môn).

Và sau đây là những tâm lộ ý môn có thể sanh khởi ở cõi Dục giới: 6 lộ biết cảnh rất rõ 
chót na cảnh, 8 lộ biết cảnh rất rõ chót đổng lực có hữu phần khách, 8 lộ bi?t cảnh rõ có 
hữu phần khách, 12 tâm lộ Tadanuvattikamanodvāravīthi (lộ ý tùy thuộc lộ ngũ) mà bắt 
nguồn từ tâm lộ tỷ môn, thiệt môn, thân môn, cùng tất cả tâm lộ chiêm bao.

* Bây giờ nói qua những tâm có thể sanh ở các hạng người sau đây:

1) Bậc Dự lưu vô thiền ở cõi Dục giới có được 41 tâm: 7 tâm bất thiện (trừ 4 tham và si 
hoài nghi), 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), 8 đại quả, 8 đại thiện và tâm sơ quả. Nếu có 
thiền thì kể thêm 9 thiện đáo đại.

2) Bậc Dự Lưu vô thiền ở cõi sắc giới có được 16 tâm: 4 tham bất tương ưng kiến, si hoài 
nghi, 11 tâm vô nhân (trừ 3 cặp ngũ song thức sau và sinh tiếu), 8 đại thiện, 1 tâm quả sắc 
giới nào đó (tùy cõi) và một tâm sơ quả, nếu có thiền thì kể thêm 9 thiện đáo đại.

3) Bậc Dự Lưu vô thiền ở cõi vô sắc giới có đư?c 16 tâm: 4 tham ly tà si phóng dật, khai ý 
môn, 8 đại thiện, 1 tâm quả vô sắc nào đó (tùy cõi) và tâm sơ quả.

Nếu vị Dự Lưu hữu phần ở cõi không vô biên thì có được 20 tâm tức là lấy 16 tâm trên 
cộng thêm 4 thiện vô sắc nếu là Dự lưu hữu thiền ở cõi Thức vô biên thì có được 19 tâm: 
16 + 3 tâm thiện vô sắc bậc cao. Nếu là Dự lưu hữu thiền ở cõi vô sở hữu thì có được 18 
tâm là lấy 16 + 2 thiện vô sắc bậc cao. Nếu là Dự lưu hữu thiền ở cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng thì có được 17 tâm là: 16 + tâm thiện Phi tưởng Phi Phi tưởng.

4) Bậc Nhất Lai vô thiền ở cõi Dục giới có được 41 tâm như đối với trường hợp Dự lưu vô
thiền ở cõi Dục giới chỉ là thế tâm nhị Quả vào chỗ tâm sơ quả. Nếu có thiền thì cộng 
thêm 9 thiện Ðáo Ðại.

5) Bậc Tam Quả vô thiền ở cõi Dục giới có được 39 tâm: 4 tham ly tà, Si hoài nghi, 17 tâm
vô nhân (trừ Tiếu Sinh) 8 đại thiện, 8 tâm đại quả, và tâm tam quả.

6) Bậc Tam Quả hữu thiền ở cõi sắc giới có được 31 tâm: 4 tham ly tà, si hoài nghi, 11 tâm
vô nhân (trừ 3 cặp ngũ thức sau với tiếu sinh), 8 đại thiện 5 thiện sắc giới, 1 tâm quả sắc 
giới nào đó (tùy cõi) và tâm tam quả.

7) Bậc La Hán hữu thiền ở cõi Dục giới có được 44 tâm: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại tố, 8 
tâm đại quả, 9 thiện đáo đại, tâm tứ quả.

- Bậc La hán hữu thiền ở cõi Không Vô Biên có được 15 tâm: Khai ý môn, 8 đại tố, 1 tâm 
quả vô sắc nào đó (tùy cõi) tâm tứ quả và 4 tố Vô sắc.

- Bậc La hán hữu thiền ở cõi Thức Vô Biên có được 14 tâm: Khai ý môn, 8 đại tố, 1 
tâm quả vô sắc nào đó (tùy cõi) tâm tứ quả và 3 tố vô sắc bậc cao.

- Bậc La hán hữu thiền ở cõi Vô sở hữu có được 13 tâm: Khai ý môn, 8 đại tố, 1 tâm 
quả vô sắc nào đó (tùy cõi) tâm tứ quả và 2 tâm tố vô sắc bậc cao.

- Bậc La hán hữu thiền ở cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng có được 11 tâm cơ bản cộng 
với tâm tố Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.



Puc: Ở 11 cõi dục có 80 tâm khách quan ở 15 cõi sắc giới hữu tưởng có 64, ở 4 cõi Vô sắc
có 42. Hãy phân định các tâm khách quan này theo từng cõi một cách tương ứng.

Vis:

A- 80 tâm khách quan phân bố trong 11 cõi dục giới như sau:

1) 4 đọa xứ có được 37 tâm khách quan: 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ Tiếu sinh), 
8 tâm đại thiện.
2) 7 cõi vui dục giới có đủ 80 tâm khách quan.

B- 64 tâm khách quan phân bố trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng như sau:

1) 10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng có được cả 64.
2) 5 cõi tịnh cư có được 54 tâm khách quan, trừ ra 10 tâm: 4 tham hợp tà, si hoài nghi, 3 
tâm Ðạo hữu học, 2 Tâm Quả thấp.

C- 42 tâm khách quan phân bố trong 4 cõi Vô sắc như sau:

1) Cõi Không Vô Biên có được cả 42 tâm khách quan.
2) Cõi Thức vô biên có đuợc 40 thôi, trừ thiện và tố Không Vô Biên xứ.
3) Cõi Vô sở hữu có được 38 tâm khách quan: trừ ra thiện và tố Thức Vô Biên Xứ.
4) Cõi Phi tưởng Phi Phi tưởng có được 36 tâm khách quan: trừ ra 3 thiện và 3 tố vô sắc 
bậc thấp.

Puc: Cũng đều là tâm lộ nhập định (samāpattivīthi), tại sao 4 đổng lực Dục giới 
trong Phalasamāpattivīthi (lộ nhập Quả định) lại được gọi chung là 4 sát-na thuận thứ 
(anuloma) trong khi cũng 4 tâm này mà trong tâm lộ nhập thiền định 
(Jhānasamāpattivīthi) thì được gọi bằng 4 cái tên khác nhau: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận 
thứ, chuyển tộc?

Vis: Sở dĩ có sự khác biệt trong vấn đề tên gọi như vậy là vì các tâm thiền bất luận lúc mới
chứng hay lúc nhập thiền định đều thuộc về giống Thiện (Kusalajāti) hay giống Tố 
(kiriyajāti) trong khi các tâm quả Siêu thế luôn luôn là giống quả (Vipāka jāti). Mà điều 
quan trọng cần nhớ là các đổng lực Dục giới: Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, chuyển tộc 
chỉ khởi lên khi có các đổng lực kiên cố cùng giống sẳn sàng sanh kế tục. Và do đó chính 
vì ở tâm lộ nhập quả định không có được tiêu chuẩn này nên 4 đổng lực Dục giới ở đây chỉ
được gọi là 4 sát-na Thuận thứ mà thôi.

Puc: Hãy giải nghĩa cặn kẽ tại sao lại gọi là tâm Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, chuyển 
tộc, dũ tịnh. Dĩ nhiên, để chính xác hơn, hãy trích dẫn các câu giải tự (vacanatthaviggaha).

Vis:

1) Ðổng lực Dục giới nào làm nhiệm vụ bố trí, xếp đặt môi trường sanh khởi thuận tiện 
cho các đổng lực kiên cố như Ðạo Quả, hay tâm thiền, tâm thông thì đổng lực dục giới ấy 
được gọi là tâm chuẩn bị. Như các Ngài đã giải tự tiếng parikamma:

- Indriyasamatādīhī paritobhāgehi appanā kriyāti sajJīyati etenāti parikammaṃ (Tâm nào
bố trí môi trường sanh khởi cho các tâm Kiên cố bằng cách làm những nhiệm vụ như quân
bình hóa các quyền chẳng hạn thì tâm đó được gọi là tâm chuẩn bị vậy).



Hay giải tự theo cách khác:

- Parikaroti appanam qbhisankharoti parikammaṃ (tâm đổng lực nào đầu tư vào các tâm 
kiên cố, giúp chúng khởi lên thì tâm ấy chính là chuẩn bị vậy).

2) Cận hành là tâm đổng lực Dục giới khởi lên tại giới tuyến của đổng lực kiên cố như các 
ngài đã giải tự tiếng upacāra:

- Appanāya upeccacaratīti upacāro (Tâm đổng lực Dục giới nào sinh kế cận với đổng lực 
kiên cố, tâm ấy được gọi là cận hành).

- Samīpe caratīti upacāro (như trên).

3) Thuận thứ là tâm Ðổng lực Dục giới hợp đồng với đổng lực kiên cố trên khía cạnh đào 
thải pháp đối lập (patipakkhadha hay paccanīkadhamma) như các Ngài đã giải thích:

- Paccanīkadhammavidhammanena appanāya anukulanti anulo maṃ

Hay giải theo cách khác:

- Pubbārānaṃ anulometīti anulomaṃ (tâm nào sanh lên để hòa nhịp với cả đổng lực phía 
trước mình (parikammajavana) lẫn đổng lực phía sau mình (đổng lực kiên cố), tâm ấy 
được gọi là Thuận thứ.

4) Tâm chuyển tộc là đổng lực Dục giới sanh lên để chấm dứt dục tánh (trong tâm lộ 
chứng nhập thiền định) và phàm tánh (trong tâm lộ đắc đạo) để tiến lên chủng tánh cao 
hơn, hoặc là đáo đại chủng tánh hoặc là Siêu thế chủng tánh như các Ngài đã giải tự 
tiếng Gotrabhū:

- Gottaṃ abhibhuyyati chijjati etthāti gotrabhū. (4 đại thiện hợp trí trong vai trò làm chấm 
dứt dục tánh hay phàm tánh được gọi là tâm chuyển tộc hay Việt tánh).

- Gottaṃ bhāveti va.d.dhetīti gotrabhū (Tâm đổng lực nào có nhiệm vụ nâng cao, 
tăng thượng chủng tánh, từ Dục chủng tánh lên đáo đại ch?ng tánh, từ phàm chủng 
tánh lên siêu thế, chủng tánh đó được gọi là Việt tánh hay chuyển tộc vậy).

5) Dũ tịnh là Ðổng lực Dục giới sanh lên để khiết hóa nội tâm các bậc Thánh Hữu học 
bằng cách đóng vai trò dẫn nhập cho chứng đạt các tầng thành vức cao hơn. Tức là khi bậc
Dự-Lưu muốn tiến đạt Nhị Quả, trước khi hết tâm Dũ tịnh này xuất hiện để tiếp nhận cảnh
Níp-bàn, ly khai cảnh hữu vi cũ, nhờ vậy tâm Nhị Ðạo mới khởi lên để biết cảnh vô vi 
đồng thời xử lý các phiền não ứng trừ.

Rồi bậc Nhất Lai và Bất lai khi chứng đắc tầng thánh vức cao hơn cũng phải nhờ đến tâm 
Dũ tịnh theo cách thức vừa nêu, để làm cho thanh tịnh thêm nữa cái nội tâm vốn đã thanh 
tịnh phần nào của một vị thánh hữu học. Như lời giải tự sau đây:

Vodānetīti vodānaṃ (Dũ tịnh là tâm đổng lực có nhiệm vụ khiết hóa nội tâm chữ thánh 
hữu học cho được thanh tịnh hơn nữa).

-ooOoo-



VÍ DỤ VỀ TÂM LỘ NHÃN MÔN:

- Hữu phần: Người đàn ông nằm ngủ dưới cây xoài.
- Hữu phần vừa qua: Bỗng nghe tiếng xoài rụng.
- Rúng động: Bị âm thanh đó khích động.
- Dứt dòng: Bật dậy khỏi chỗ nằm.
- Khai ngũ môn: Ðứng lên tìm xuất xứ của tiếng động vừa rồi.
- Ngũ thức: Nhìn thấy trái xoài.
- Tiếp thâu: Bước đến nhặt lấy nó.
- Suy đạc: Săm soi xem nó hư hay chưa.
- Ðoán định: Quyết định lột vỏ.
- Ðổng lực: Thưởng thức mùi vị bằng cách cắn ăn.
- Na cảnh: Nuốt vào bụng.
- Hữu phần: Nằm ngủ trở lại.
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