
NĂM THỨC DỊ THỤC THIỆN                                        

(Pañca vĩnñānakusalacitta) 

[338] - Thế nào là các pháp vô ký?                                                                              

Khi nào có                                                                                             

nhãn thức dị thục quả                                                                            

sanh khởi                                                                                                         

do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả,                          

bắt cảnh sắc,                                                                                                          

trong khi ấy:                                                                                                    

-có xúc,                                                                                            

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                     

-có xả, có nhất hành tâm,                                                                                   

-có ý quyền, có xả quyền, mạng quyền;                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[339] - Thế nào là Xúc trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                              

Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[340] - Thế nào là Thọ trong khi ấy?                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

[341] - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                                

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

[342] - Thế nào là Tư trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                                   

Ðây là tư trong khi ấy. 

[343] - Thế nào là Tâm trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là tâm trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



[344] - Thế nào là Xả trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                

Ðây là Xả trong khi ấy. 

[345] - Thế nào là Nhất Hành Tâm trong khi ấy?                                 

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ.                                     

Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[346] - Thế nào là Ý quyền trong khi ấy?                                                

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đó.                

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

[347] - Thế nào là Xả quyền trong khi ấy?                                              

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                 

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

[348] - Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                          

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                      

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

[349] - Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 



[350] Lại nữa, trong khi ấy:                                                                           

-có bốn uẩn,                                                                                                 

-có hai xứ,                                                                                                    

-có hai giới,                                                                                                

-có ba thực,                                                                                                           

-có ba quyền,                                                                                                     

-có một xúc,                                                                                               

-có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm,                                          

-có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn,                                                             

có một thức uẩn,                                                                                                  

-có một ý xứ,                                                                                                      

-có một ý quyền,                                                                                              

-có một nhãn thức giới,                                                                                             

-có một pháp xứ,                                                                                           

-có một pháp giới;                                                                                            

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là bốn uẩn trong khi ấy?                                                              

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                            

Ðây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 - Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                                     

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                                            

Tức:                                                                                                

-xúc,                                                                                                         

-tư,                                                                                                              

-nhất hành tâm,                                                                                          

- mạng quyền;                                                                                          

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

Và đây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 



- Thế nào là hai xứ trong khi ấy?                                                              

Tức là ý xứ và pháp xứ.  

- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây.  

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                                   

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                             

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

Và đây là hai xứ trong khi ấy.  

 

- Thế nào là hai giới trong khi ấy?                                                               

Tức nhãn thức giới và pháp giới.  

- Thế nào là nhãn thức giới trong khi ấy?                                            

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ 

đây. Ðây là nhãn thức giới trong khi ấy.  

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

Và đây là hai giới trong khi ấy. 

 

 



- Thế nào là ba thực trong khi ấy?                                                            

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.  

- Thế nào là xúc thực trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                                                  

Ðây là xúc thực trong khi ấy. 

- Thế nào là ý tư thực trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                               

Ðây là tự thực trong khi ấy. 

- Thế nào là thức thực trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức thực trong khi ấy. 

Và đây là ba thực trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là ba quyền trong khi ấy?                                                                   

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý quyền trong khi ấy . 

- Thế nào là xả quyền trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                               

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                                       

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                              

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

Và đây là ba quyền trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một xúc trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                             

Ðây là một xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết. 

Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, có pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố 

quyết. Ðây là một tư trong khi ấy. 

- Thế nào là một tâm trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm trạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ uẩn trong khi ấy?                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng uẩn trong khi ấy?                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                                 

Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn trong khi ấy?                                                       

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                                   

-tư,                                                                                                         

-nhất hành tâm,                                                                                              

-mạng quyền;                                                                                                

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là một hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một thức uẩn trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là một ý xứ  trong khi ấy?                                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một ý quyền trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đó.  

Ðây là một ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là một nhãn thức giới trong khi ấy?                                         

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một nhãn thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp xứ trong khi ấy?                                                                        

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                            

Ðây là một pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp giới trong khi ấy?                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                               

Ðây là một pháp giới trong khi ấy. 

Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

DỨT PHẦN ÐIỀU PHÁP 



PHẦN KHÔNG TÁNH (SUÑÑATĀVĀRA) 

*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                          

-có pháp,                                                                                                              

-có uẩn,                                                                                                          

-có xứ,                                                                                                                

-có giới,                                                                                                     

-có thực,                                                                                                     

-có quyền,                                                                                                          

-có xúc,                                                                                                    

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                   

-có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn,                                     

-có ý xứ,                                                                                                    

-có ý quyền,                                                                                                         

-có nhãn thức giới,                                                                                  

-có pháp xứ,                                                                                            

-có pháp giới,                                                                                                

hoặc là có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. 

Ðây là các phápvô ký. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là các pháp trong khi ấy?                                                       

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                                

Ðây là các pháp trong khi ấy. 

- Thế nào là các uẩn trong khi ấy?                                                             

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                            

Ðây là các uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là các xứ trong khi ấy?                                                                

Tức ý xứ và pháp xứ.                                                                                   

Ðây là các xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là các giới trong khi ấy?                                                             

Tức là nhãn thức giới và pháp giới.                                                                    

Ðây là các giới trong khi ấy. 

- Thế nào là các thực trong khi ấy?                                                              

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.                                                         

Ðây là các thực trong khi ấy. 

- Thế nào là các quyền trong khi ấy?                                                            

Tức ý quyền, xảquyền, và mạng quyền.                                                         

Ðây là các quyền trong khi ấy. 

 

 

 

 

 



- Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                                        

Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm,va chạm tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                           

Ðây là xúc trong khi ấy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc.Ðây là thọ trong khi ấy 

- Thế nào là tưởng trong khi ấy?                                                                

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúcnhãn thức giới đó.Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là tư trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                                   

Ðây là tư trong khi ấy. 

- Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây.                 

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                                

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhãn thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc nhãn thức giới đó.                                                            

Ðây là tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                        

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                          

-nhất hành tâm,                                                                                     

-mạng quyền;                                                                                                   

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là nhãn thức giới trong khi ấy?                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới sanh từ đây. 

Ðây là nhãn thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                              

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                         

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                               

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

- Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký trong khi ấy. 

 

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH 

 

DỨT tâm nhãn thức dị thục quả. 



[352] - Thế nào là các pháp vô ký?                                                                    

Khi nào có                                                                                                    

nhĩ thức dị thục quả                                                                                 

sanh khởi                                                                                                     

do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả,                         

bắt cảnh thinh,                                                                                                  

trong khi ấy:                                                                                                    

-có xúc,                                                                                                    

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                       

-có xả, có nhất hành tâm,                                                                                    

-có ý quyền, có xả quyền, mạng quyền;                                                         

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Xúc trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                       

Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Thọ trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                       

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tư trong khi ấy?                                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                        

Ðây là tư trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tâm trong khi ấy?                                                                

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.               

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

  

 

 



- Thế nào là Xả trong khi ấy?                                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                         

Ðây là Xả trong khi ấy. 

 - Thế nào là Nhất Hành Tâm trong khi ấy?                                             

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ.                                        

Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Ý quyền trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,nhĩ thứcgiới sanh từ đó.                        

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

 - Thế nào là Xả quyền trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                  

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                                     

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                    

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

 - Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 



* Lại nữa, trong khi ấy:                                                                                  

-có bốn uẩn,                                                                                               

-có hai xứ,                                                                                                  

-có hai giới,                                                                                                     

-có ba thực,                                                                                                       

-có ba quyền,                                                                                                          

-có một xúc,                                                                                               

-có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm,                                        

-có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn,                                                             

có một thức uẩn,                                                                                                  

-có một ý xứ,                                                                                                     

-có một ý quyền,                                                                                          

-có một nhĩ thức giới,                                                                                         

-có một pháp xứ,                                                                                               

-có một pháp giới;                                                                                        

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là bốn uẩn trong khi ấy?                                                            

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                              

Ðây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 - Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                       

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                       

Tức:                                                                                                

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                               

-nhất hành tâm,                                                                                      

-mạng quyền;                                                                                                       

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                 

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

Và đây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 



- Thế nào là hai xứ trong khi ấy?                                                               

Tức là ý xứ và pháp xứ.  

- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                        

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                               

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                             

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

Và đây là hai xứ trong khi ấy.  

 

- Thế nào là hai giới trong khi ấy?                                                                    

Tức nhãn thức giới và pháp giới.  

- Thế nào là nhĩ thức giới trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây. 

Ðây là nhĩ thức giới trong khi ấy.  

- Thế nào là pháp giới  trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                              

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

Và đây là hai giới trong khi ấy. 

 

 



- Thế nào là ba thực trong khi ấy?                                                            

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.  

- Thế nào là xúc thực trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                        

Ðây là xúc thực trong khi ấy. 

- Thế nào là ý tư thực trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                      

Ðây là tự thực trong khi ấy. 

- Thế nào là thức thực  trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                      

Ðây là thức thực trong khi ấy. 

Và đây là ba thực trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là ba quyền trong khi ấy?                                                        

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thứcgiới sanh từ đây.                   

Ðây là ý quyền trong khi ấy . 

- Thế nào là xả quyền  trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                               

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền  trong khi ấy?                                                        

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                     

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

Và đây là ba quyền trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một xúc  trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                    

Ðây là một xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ  trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhĩ thứcgiới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết. 

Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư  trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, có pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố 

quyết. Ðây là một tư trong khi ấy. 

- Thế nào là một tâm trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm trạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                    

Ðây là một tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ uẩn trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng uẩn trong khi ấy?                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                       

Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn  trong khi ấy?                                                     

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                          

-nhất hành tâm,                                                                                                              

-mạng quyền;                                                                                                     

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là một hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một thức uẩn trong khi ấy?                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thứcgiới sanh từ đây.                   

Ðây là một thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là một ý xứ  trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                   

Ðây là một ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một ý quyền trong khi ấy?                                                

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,nhĩ thứcgiới sanh từ đó.                       

Ðây là một ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là một nhĩ thức giới trong khi ấy?                                            

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thứcgiới sanh từ đây.                       

Ðây là một nhĩ thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp xứ trong khi ấy?                                                         

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                            

Ðây là một pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp giới trong khi ấy?                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                               

Ðây là một pháp giới trong khi ấy. 

Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

DỨT PHẦN ÐIỀU PHÁP 

 

 



PHẦN KHÔNG TÁNH (SUÑÑATĀVĀRA) 

*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                         

-có pháp,                                                                                                            

-có uẩn,                                                                                                         

-có xứ,                                                                                                                

-có giới,                                                                                                      

-có thực,                                                                                              

-có quyền,                                                                                                      

-có xúc,                                                                                                          

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                     

-có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn,                                   

-có ý xứ,                                                                                                  

-có ý quyền,                                                                                                          

-có nhĩ thức giới,                                                                                             

-có pháp xứ,                                                                                             

-có pháp giới,                                                                                            

hoặc là có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. 

Ðây là các phápvô ký. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là các pháp trong khi ấy?                                                      

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                         

Ðây là các pháp trong khi ấy. 

- Thế nào là các uẩn trong khi ấy?                                                               

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                         

Ðây là các uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là các xứ trong khi ấy?                                                               

Tức ý xứ và pháp xứ.                                                                                   

Ðây là các xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là các giới trong khi ấy?                                                                

Tức là nhĩ thức giới và pháp giới.                                                                    

Ðây là các giới trong khi ấy. 

- Thế nào là các thực trong khi ấy?                                                              

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.                                                                

Ðây là các thực trong khi ấy. 

- Thế nào là các quyền trong khi ấy?                                           

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền.                                                         

Ðây là các quyền trong khi ấy. 

 

 

 

 

 



- Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm,va chạm tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                        

Ðây là xúc trong khi ấy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúcnhĩ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc Ðây là thọ trong khi ấy 

- Thế nào là tưởng trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                 

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là tư trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, 

sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                        

Ðây là tư trong khi ấy. 

- Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                    

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúcnhĩ thứcgiới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc nhĩ thức giới đó.                                                                   

Ðây là tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn  trong khi ấy?                                                               

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                           

-tư,                                                                                                          

-nhất hành tâm,                                                                                    

-mạng quyền;                                                                                         

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                  

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn,nhĩ thức giới sanh từ đây.                    

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là nhĩ thức giới trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là nhĩ thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                            

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                         

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                    

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

- Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký trong khi ấy. 

 

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH 

 

DỨT tâm nhĩ thức dị thục quả. 



- Thế nào là các pháp vô ký?                                                                 

Khi nào có                                                                                                  

tỷ thức dị thục quả                                                                                  

sanh khởi,                                                                                                           

do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả,                          

bắt cảnh khí,                                                                                          

trong khi ấy có:                                                                               

-xúc,                                                                                                       

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                    

-có xả, có nhất hành tâm,                                                                             

-có ý quyền, có xả quyền, mạng quyền;                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Xúc trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                       

Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Thọ trong khi ấy?                                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúctỷ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh 

từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. 

Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                          

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tư trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                      

Ðây là tư trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tâm trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

  

 

 



- Thế nào là Xả trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                  

Ðây là Xả trong khi ấy. 

 - Thế nào là Nhất Hành Tâm trong khi ấy?                                           

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ.                                    

Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Ý quyền trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đó.                       

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

 - Thế nào là Xả quyền trong khi ấy?                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                              

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                                 

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                        

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

 - Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

  

 



*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                                

-có bốn uẩn,                                                                                                 

-có hai xứ,                                                                                                  

-có hai giới,                                                                                             

-có ba thực,                                                                                           

-có ba quyền,                                                                                              

-có một xúc,                                                                                               

-có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm,                                     

-có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn,                                                             

có một thức uẩn,                                                                                                  

-có một ý xứ,                                                                                              

-có một ý quyền,                                                                                    

-có một tỷ thức giới,                                                                                   

-có một pháp xứ,                                                                                    

-có một pháp giới;                                                                                           

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là bốn uẩn trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                            

Ðây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 - Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúctỷthức giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh 

từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. 

Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                                

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                           

Tức:                                                                                                

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                                 

-nhất hành tâm,                                                                                            

-mạng quyền;                                                                                         

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

Và đây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 



- Thế nào là hai xứ trong khi ấy?                                                                    

Tức là ý xứ và pháp xứ.  

- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                         

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                            

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                             

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

Và đây là hai xứ trong khi ấy.  

 

- Thế nào là hai giới trong khi ấy?                                                       

Tức tỷ thức giới và pháp giới.  

- Thế nào là tỷ thức giới trong khi ấy?                                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây. 

Ðây là tỷ thức giới trong khi ấy.  

- Thế nào là pháp giới  trong khi ấy?                                                       

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                            

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

Và đây là hai giới trong khi ấy. 

 

 



- Thế nào là ba thực trong khi ấy?                                                           

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.  

- Thế nào là xúc thực trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                      

Ðây là xúc thực trong khi ấy. 

- Thế nào là ý tư thực trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                     

Ðây là tự thực trong khi ấy. 

- Thế nào là thức thực  trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                      

Ðây là thức thực trong khi ấy. 

Và đây là ba thực trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là ba quyền trong khi ấy?                                                 

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là ý quyền trong khi ấy . 

- Thế nào là xả quyền  trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                               

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền  trong khi ấy?                                                   

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

Và đây là ba quyền trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một xúc  trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                     

Ðây là một xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ  trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc tỷ thứcgiới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh 

từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc. 

Ðây là một thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết. 

Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư  trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, có pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố 

quyết. Ðây là một tư trong khi ấy. 

- Thế nào là một tâm trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm trạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                  

Ðây là một tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ uẩn trong khi ấy?                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng uẩn trong khi ấy?                                            

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                        

Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn  trong khi ấy?                                                  

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                           

-tư,                                                                                                       

-nhất hành tâm,                                                                                    

-mạng quyền;                                                                                                  

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là một hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một thức uẩn trong khi ấy?                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                    

Ðây là một thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là một ý xứ  trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                        

Ðây là một ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một ý quyền trong khi ấy?                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đó.                      

Ðây là một ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là một tỷ thức giới trong khi ấy?                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                             

Ðây là một nhĩ thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp xứ trong khi ấy?                                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                           

Ðây là một pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp giới trong khi ấy?                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                               

Ðây là một pháp giới trong khi ấy. 

Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

DỨT PHẦN ÐIỀU PHÁP 

 

 



PHẦN KHÔNG TÁNH (SUÑÑATĀVĀRA) 

*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                          

-có pháp,                                                                                                          

-có uẩn,                                                                                                          

-có xứ,                                                                                              

-có giới,                                                                                                   

-có thực,                                                                                               

-có quyền,                                                                                              

-có xúc,                                                                                                

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                   

-có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn,                              

-có ý xứ,                                                                                                  

-có ý quyền,                                                                                                         

-có tỷ thức giới,                                                                              

-có pháp xứ,                                                                                    

-có pháp giới,                                                                                        

hoặc là có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. 

Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là các pháp trong khi ấy?                                                      

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                              

Ðây là các pháp trong khi ấy. 

- Thế nào là các uẩn trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                          

Ðây là các uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là các xứ trong khi ấy?                                                            

Tức ý xứ và pháp xứ.                                                                                  

Ðây là các xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là các giới trong khi ấy?                                                                                   

Tức là tỷ thức giớivà pháp giới.                                                               

Ðây là các giới trong khi ấy. 

- Thế nào là các thực trong khi ấy?                                                                  

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.                                                        

Ðây là các thực trong khi ấy. 

- Thế nào là các quyền trong khi ấy?                                                         

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền.                                                          

Ðây là các quyền trong khi ấy. 

 

 

 

 

 



- Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm,va chạm tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                                

Ðây là xúc trong khi ấy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh 

từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc 

Ðây là thọ trong khi ấy 

- Thế nào là tưởng trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                   

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là tư trong khi ấy?                                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                                       

Ðây là tư trong khi ấy. 

- Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                              

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc tỷ thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc tỷ thức giới đó.                                                               

Ðây là tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn  trong khi ấy?                                                         

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                                              

-tư,                                                                                                             

-nhất hành tâm,                                                                                      

-mạng quyền;                                                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,tỷ thức giớisanh từ đây.                       

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                    

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                      

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là tỷ thức giới trong khi ấy?                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, tỷ thức giới sanh từ đây.                      

Ðây là tỷ thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                          

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                              

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                          

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                            

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

- Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký trong khi ấy. 

 

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH 

 

DỨT tâm tỷ thức dị thục quả. 



- Thế nào là các pháp vô ký?                                                                      

Khi nào có                                                                                                      

thiệt thức dị thục quả                                                                         

sanh khởi,                                                                                                         

do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành xả,                        

bắt cảnh vị,                                                                                                  

trong khi ấy có:                                                                               

-xúc,                                                                                                          

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                 

- có xả, có nhất hành tâm,                                                                              

-có ý quyền, có xả quyền, mạng quyền;                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Xúc trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                        

Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Thọ trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúcthiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                     

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tư trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                        

Ðây là tư trong khi ấy. 

 - Thế nào là Tâm trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệtthức giới sanh từ đây.               

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Xả trong khi ấy?                                                                

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                              

Ðây là Xả trong khi ấy. 

 - Thế nào là Nhất Hành Tâm trong khi ấy?                                     

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ.                                    

Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Thế nào là Ý quyền trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đó.                     

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

 - Thế nào là Xả quyền trong khi ấy?                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                               

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                 

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                               

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

 - Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

  

 



*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                               

-có bốn uẩn,                                                                                                    

-có hai xứ,                                                                                                  

-có hai giới,                                                                                               

-có ba thực,                                                                                    

-có ba quyền,                                                                                             

-có một xúc,                                                                                               

-có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm,                                             

-có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn,                                                             

có một thức uẩn,                                                                                                  

-có một ý xứ,                                                                                             

-có một ý quyền,                                                                                     

-có một thiệt thức giới,                                                                                 

-có một pháp xứ,                                                                                              

-có một pháp giới;                                                                                   

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là bốn uẩn trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                          

Ðây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 - Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

 - Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                 

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                             

Tức:                                                                                                

-xúc,                                                                                                        

-tư,                                                                                                        

-nhất hành tâm,                                                                                     

-mạng quyền;                                                                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

Và đây là bốn uẩn trong khi ấy. 

 



- Thế nào là hai xứ trong khi ấy?                                                            

Tức là ý xứ và pháp xứ.  

- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                                

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                 

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

Và đây là hai xứ trong khi ấy.  

 

- Thế nào là hai giới trong khi ấy?                                                    

Tức thiệt thức giới và pháp giới.  

- Thế nào là thiệt thức giới trong khi ấy?                                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ 

đây. Ðây là thiệt thức giới trong khi ấy.  

- Thế nào là pháp giới  trong khi ấy?                                                          

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                         

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

Và đây là hai giới trong khi ấy. 

 

 



- Thế nào là ba thực trong khi ấy?                                                         

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.  

- Thế nào là xúc thực trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                      

Ðây là xúc thực trong khi ấy. 

- Thế nào là ý tư thực trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                 

Ðây là tự thực trong khi ấy. 

- Thế nào là thức thực  trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức thực trong khi ấy. 

Và đây là ba thực trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là ba quyền trong khi ấy?                                                        

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý quyền trong khi ấy . 

- Thế nào là xả quyền  trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 

trạng thái cảm thọ không khổ không lạc sanh từ tâm xúc, sự cảm 

giác không khổ không lạc sanh từ tâm xúc.                                                

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền  trong khi ấy?                                                

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                  

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

Và đây là ba quyền trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một xúc  trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                     

Ðây là một xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ  trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết. 

Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư  trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, có pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố 

quyết. Ðây là một tư trong khi ấy. 

- Thế nào là một tâm trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm trạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ uẩn trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là một thọ uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng uẩn trong khi ấy?                                               

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                       

Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn  trong khi ấy?                                                

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                          

-nhất hành tâm,                                                                                     

-mạng quyền;                                                                                           

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là một hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một thức uẩn trong khi ấy?                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là một ý xứ  trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây.  

Ðây là một ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một ý quyền trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đó.                      

Ðây là một ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là một thiệt thức giới trong khi ấy?                                     

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệtthức giới sanh từ đây.  

Ðây là một thiệt thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp xứ trong khi ấy?                                                      

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                            

Ðây là một pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp giới trong khi ấy?                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                         

Ðây là một pháp giới trong khi ấy. 

Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

DỨT PHẦN ÐIỀU PHÁP 

 

 



PHẦN KHÔNG TÁNH (SUÑÑATĀVĀRA) 

*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                          

-có pháp,                                                                                                  

-có uẩn,                                                                                                          

-có xứ,                                                                                                                

-có giới,                                                                                                     

-có thực,                                                                                               

-có quyền,                                                                                                  

-có xúc,                                                                                                   

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                  

-có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn,                               

-có ý xứ,                                                                                                        

-có ý quyền,                                                                                                         

-có thiệt thức giới,                                                                                   

-có pháp xứ,                                                                                          

-có pháp giới,                                                                                     

hoặc là có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. 

Ðây là các phápvô ký. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là các pháp trong khi ấy?                                                      

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                         

Ðây là các pháp trong khi ấy. 

- Thế nào là các uẩn trong khi ấy?                                                          

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                           

Ðây là các uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là các xứ trong khi ấy?                                                      

Tức ý xứ và pháp xứ.                                                                                   

Ðây là các xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là các giới trong khi ấy?                                                              

Tức là thiệt thức giới và pháp giới.                                                                

Ðây là các giới trong khi ấy. 

- Thế nào là các thực trong khi ấy?                                                      

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.                                                          

Ðây là các thực trong khi ấy. 

- Thế nào là các quyền trong khi ấy?                                                    

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền.                                                         

Ðây là các quyền trong khi ấy. 

 

 

 

 

 



- Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                                   

Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm,va chạm tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                         

Ðây là xúc trong khi ấy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc Ðây là thọ trong khi ấy 

- Thế nào là tưởng trong khi ấy?                                                            

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                          

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là tư trong khi ấy?                                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, 

sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                                      

Ðây là tư trong khi ấy. 

- Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây.   

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự không vui, không buồn, thuộc về tâm, 

sanh từ xúcthiệt thức giới đó, trạng thái không khổ không lạc 

sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không khổ không lạc sanh từ tâm 

xúc. Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc thiệt thức giới đó.                                                               

Ðây là tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn  trong khi ấy?                                                     

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                         

-tư,                                                                                                                 

-nhất hành tâm,                                                                                     

-mạng quyền;                                                                                                         

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn,thiệt thức giới sanh từ đây.                     

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là thiệt thức giới trong khi ấy?                                             

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới sanh từ đây.               

Ðây là thiệt thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                        

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                 

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                    

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                  

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

- Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký trong khi ấy. 

 

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH 

 

DỨT tâm thiệt thức dị thục quả. 



- Thế nào là các pháp vô ký?                                                                                

Khi nào có                                                                                                    

thân thức dị thục quả                                                                              

sanh khởi,                                                                                                         

do sự tạo tác tích lũy nghiệp thiện dục giới câu hành lạc,                            

bắt cảnh xúc,                                                                                                   

trong khi ấy có:                                                                               

-xúc,                                                                                                            

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                               

-có lạc, có nhất hành tâm,                                                                         

-có ý quyền, có lạc quyền, mạng quyền;                                                      

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[353] - Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự va chạm, đụng chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái dối xúc.                                                                                       

Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[354] - Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                         

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                                        

Ðây là thọ trong khi ấy. 

[355] - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                               

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                  

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

[356] - Thế nào là tư trong khi ấy?                                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                   

Ðây là tư trong khi ấy. 

[357] - Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm tạng ,bạch tịnh, ý, ý xứ, 

ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đó.                                

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



[358] - Thế nào là lạc trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu 

thuộc về thân, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân 

xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc.                            

Ðây là lạc trong khi ấy. 

[359] - Thế nào là Nhất hành tâm trong khi ấy?                                    

Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự đình trụ.                                    

Ðây là Nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[360] - Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                     

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

[361] - Thế nào là lạc quyền trong khi ấy?                                            

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu 

thuộc về thân, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân 

xúc. Ðây là lạc quyền trong khi ấy. 

[362] - Thế nào là mạng quyền trong khi ấy?                                              

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc đó.                                                                       

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

[363] - Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 



[364] - Lại nữa trong khi ấy:                                                                          

-có bốn uẩn,                                                                                                 

-có hai xứ,                                                                                                  

-có hai giới,                                                                                               

-có ba thực,                                                                                               

-có ba quyền,                                                                                            

-có một xúc,                                                                                               

-có một thọ, có một tưởng, có một tư, có một tâm,                                       

-có một thọ uẩn, có một tưởng uẩn, có một hành uẩn,                                                             

có một thức uẩn,                                                                                                  

-có một ý xứ,                                                                                            

-có một ý quyền,                                                                                        

-có một thân thức giới,                                                                              

-có một pháp xứ,                                                                                               

-có một pháp giới;                                                                                         

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là những pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là bốn uẩn trong khi ấy?                                                             

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                              

Ðây là bốn uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                                       

Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                                    

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                           

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

[365] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                   

Tức:                                                                                                             

-xúc,                                                                                                           

-tư,                                                                                                           

-nhất hành tâm,                                                                                     

-mạng quyền,                                                                                                        

hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương 

sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. 

Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm tạng ,bạch tịnh, ý, ý xứ, 

ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đó.                              

Ðây là tâm trong khi ấy. 

Và đây là bốn uẩn trong khi ấy. 



- Thế nào là hai xứ trong khi ấy?                                                                  

Tức là ý xứ và pháp xứ.  

- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm tạng ,bạch tịnh, ý, ý xứ, 

ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đó.                                  

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                           

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                          

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

Và đây là hai xứ trong khi ấy.  

 

- Thế nào là hai giới trong khi ấy?                                                       

Tức thân thức giới và pháp giới.  

- Thế nào là thân thức giới trong khi ấy?                                                   

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ 

đây. Ðây là thân thức giới trong khi ấy.  

- Thế nào là pháp giới  trong khi ấy?                                                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                              

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

Và đây là hai giới trong khi ấy. 

 

 



- Thế nào là ba thực trong khi ấy?                                                                      

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.  

- Thế nào là xúc thực trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                   

Ðây là xúc thực trong khi ấy. 

- Thế nào là ý tư thực trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                        

Ðây là ý tư thực trong khi ấy. 

- Thế nào là thức thực  trong khi ấy?                                                      

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là thức thực trong khi ấy. 

Và đây là ba thực trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là ba quyền trong khi ấy?                                              

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý,tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,thân thức giới sanh từ đây.            

Ðây là ý quyền trong khi ấy . 

- Thế nào là xả quyền  trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về thân, sự dễ chịu 

thuộc về thân, trạng thái cảm thọ sảng khoái dễ chịu sanh từ thân 

xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc.                             

Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là mạng quyền  trong khi ấy?                                                     

Pháp là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự 

tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của 

các pháp phi sắc khác.                                                                                

Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

Và đây là ba quyền trong khi ấy.  

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một xúc  trong khi ấy?                                                        

Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, sự va chạm, cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                      

Ðây là một xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ  trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                                   

Ðây là một thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, nhận biết, thái độ nhận biết. 

Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư  trong khi ấy?                                                             

Trong khi ấy, có pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố 

quyết. Ðây là một tư trong khi ấy. 

- Thế nào là một tâm trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm trạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là một thọ uẩn trong khi ấy?                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                                

Ðây là một thọ uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một tưởng uẩntrong khi ấy?                                               

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                  

Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn  trong khi ấy?                                               

Tức:                                                                                                            

-xúc,                                                                                                                   

-tư,                                                                                                   

-nhất hành tâm,                                                                                        

-mạng quyền,                                                                                            

hoặc là khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương 

sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. 

Ðây là một hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một thức uẩn trong khi ấy?                                                

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một thức uẩntrong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là một ý xứ  trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là một ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một ý quyền trong khi ấy?                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đó.                      

Ðây là một ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là một thân thức giới trong khi ấy?                                        

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,thânthức giới sanh từ đây.                        

Ðây là một thân thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp xứ trong khi ấy?                                                       

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                               

Ðây là một pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là một pháp giới trong khi ấy?                                 

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                      

Ðây là một pháp giới trong khi ấy. 

Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

DỨT PHẦN ÐIỀU PHÁP 

 

 



PHẦN KHÔNG TÁNH (SUÑÑATĀVĀRA) 

*Lại nữa, trong khi ấy:                                                                          

-có pháp,                                                                                                       

-có uẩn,                                                                                                          

-có xứ,                                                                                                        

-có giới,                                                                                                

-có thực,                                                                                                         

-có quyền,                                                                                                    

-có xúc,                                                                                                    

-có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                

-có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn,                              

-có ý xứ,                                                                                                     

-có ý quyền,                                                                                                         

-có thân thức giới,                                                                                      

-có pháp xứ,                                                                                              

-có pháp giới,                                                                                            

hoặc là có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. 

Ðây là các phápvô ký. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là các pháp trong khi ấy?                                                       

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                       

Ðây là các pháp trong khi ấy. 

- Thế nào là các uẩn trong khi ấy?                                                          

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.                                              

Ðây là các uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là các xứ trong khi ấy?                                                         

Tức ý xứ và pháp xứ.                                                                                

Ðây là các xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là các giới trong khi ấy?                                                          

Tức là thân thức giới và pháp giới.                                                                

Ðây là các giới trong khi ấy. 

- Thế nào là các thực trong khi ấy?                                                         

Tức xúc thực, ý tư thực và thức thực.                                                         

Ðây là các thực trong khi ấy. 

- Thế nào là các quyền trong khi ấy?                                                      

Tức ý quyền, xả quyền, mạng quyền.                                                        

Ðây là các quyền trong khi ấy. 

 

 

 

 

 



- Thế nào là xúc trong khi ấy?                                                          

Trong khi ấy, pháp mà đụng chạm,va chạm tư cách đối xúc, 

trạng thái đối xúc.                                                                                  

Ðây là xúc trong khi ấy.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                                

Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng trong khi ấy?                                                              

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                

Ðây là tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là tư trong khi ấy?                                                           

Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết, 

sanh từ xúc thân thức giới đó.                                                                         

Ðây là tư trong khi ấy. 

- Thế nào là tâm trong khi ấy?                                                                 

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức là ý, tâm địa, tâm tạng, bạch 

tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức uẩn,thân thức giớisanh từ đây.                      

Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 



- Thế nào là thọ uẩn trong khi ấy?                                                                  

Trong khi ấy, pháp là sự sảng khoái thuộc về tâm, sự dễ chịu 

thuộc về thân sanh từ xúc thân thức giới đó, trạng thái cảm thọ 

sảng khoái dễ chịu sanh từ thân xúc, sự cảm giác sảng khoái dễ 

chịu sanh từ thân xúc.                                                                            

Ðây là thọ trong khi ấy. 

- Thế nào là tưởng uẩn trong khi ấy?                                          

Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ cố nhận 

biết sanh từ xúc thân thức giới đó.                                              

Ðây là tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là hành uẩn  trong khi ấy?                                                           

Tức:                                                                                                      

-xúc,                                                                                                          

-tư,                                                                                                        

-nhất hành tâm,                                                                                    

-mạng quyền;                                                                                                     

hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 

tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ 

thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là thức uẩn trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn,thân thức giớisanh từ đây.               

Ðây là thức uẩn trong khi ấy. 

 

 

 



- Thế nào là ý xứ trong khi ấy?                                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây. 

Ðây là ý xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                       

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây.          

Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

- Thế nào là thân thức giới trong khi ấy?                                               

Trong khi ấy, pháp là sự biết tức ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, 

ý, ýxứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới sanh từ đây.  

Ðây là thân thức giới trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp xứ trong khi ấy?                                                       

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                

Ðây là pháp xứ trong khi ấy. 

- Thế nào là pháp giới trong khi ấy?                                                        

Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn.                                                                  

Ðây là pháp giới trong khi ấy. 

- Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác liên 

quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký trong khi ấy. 

 

DỨT PHẦN KHÔNG TÁNH 

 

DỨT tâm thân thức dị thục quả. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


