
Ý GIỚI QUẢ THIỆN                                     
(Kusalavipākamanodhātu) 

[366] - Thế nào là các pháp vô ký?                                                           
Khi nào                                                                                                              
ý giới dị thục quả                                                                                              
sanh khởi                                                                                                           
do sự tạo tác tích lủy nghiệp thiện dục giới câu hành xả,                         
bắt cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị cảnh xúc,                    
cảnh pháp hay cảnh chi chi,                                                                      
trong khi ấy:                                                                                                     
- có xúc,                                                                                                     
- có thọ, có tưởng, có tư, có tâm,                                                                   
- có tầm, có tứ, có xả, có nhất hành tâm,                                                       
- có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền;                                             
hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan 
tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[367] - Thế nào là Xúc trong khi ấy?                                                        
Trong khi ấy, pháp là sự đụng chạm, va chạm, tư cách đôi xúc, 
trạng thái đôi xúc.                                                                                    
Ðây là xúc trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[368] - Thế nào là Thọ  trong khi ấy?                                                    
Trong khi ấy, pháp là sự không vui không buồn thuộc về tâm, 
sanh từ ý giới đó, trạng thái không khổ không lạc sanh từ tâm 
xúc.Ðây là thọ trong khi ấy. 

[369] - Thế nào là Tưởng trong khi ấy?                                                 
Trong khi ấy, pháp là sự nhận ra, sự nhận biết, thái độ nhận biết 
sanh từ ý giới đó.                                                                                      
Ðây là tưởng trong khi ấy. 

[370] - Thế nào là Tư trong khi ấy?                                                            
Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ quyết 
sanh từ ý giới đó.                                                                                       
Ðây là tư trong khi ấy. 

[371] - 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, ý giới sanh từ đó.                                          
Ðây là tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



[372] - Thế nào là tầm trong khi ấy?                                                
Trong khi ấy, pháp là sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, sự suy xét, sự 
chuyên chú, sự hướng tâm, sự đem tâm khắn khít cảnh.                          
Ðây là tầm trong khi ấy. 

[373] - Thế nào là tứ trong khi ấy?                                                          
Trong khi ấy, pháp là sự gìn giữ, sự giám sát, sự bám sát, sự 
chăm nom, trạng thái khắn khít, trạng thái xem xét của tâm.  
Ðây là tứ trong khi ấy. 

[374] - 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.                
Ðây là xả trong khi ấy. 

[375] - Thế nào là nhất hành tâm trong khi ấy?                                                
Trong khi ấy, đối với tâm pháp là sự đình trụ.                                         
Ðây là nhất hành tâm trong khi ấy. 

 

 

 

 

 

 

 



[376] - Thế nào là ý quyền trong khi ấy?                                                    
Trong khi ấy, pháp là sự biết tức lấy, tâm địa, tâm tạng, bạch 
tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý giới sanh từ đó.                         
Ðây là ý quyền trong khi ấy. 

[377] - 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.                         
Ðây là xả quyền trong khi ấy. 

[378] - 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 ấy.                                                                                     
Ðây là mạng quyền trong khi ấy. 

[379] - Hoặc là trong khi ấy, có những pháp phi sắc nào khác 
liên quan tương sinh. Ðây là các pháp vô ký. 

 

 

 

 

 

 

 



[380] 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 ý 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 ý giới đó, trạng thái 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 ý giới đó.                                                                                        
Ðây là tưởng trong khi ấy. 

[381] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?                                                     
Tức:                                                                                                 
-xúc,                                                                                                      
-tư,                                                                                                          
-tầm, tứ, 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, ngoài 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, ý 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 địa, tâm tạng, bạch tịnh, 
ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý 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 ý giới và pháp giới.  

- Thế nào là ý 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, ý giới sanh từ đó.                                           
Ðây là ý 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 quyết 
sanh từ ý 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, ý giới sanh từ đó.                                     
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 lấy, tâm địa, tâm tạng, bạch 
tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý 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.                       
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 ý giới đó, trạng thái 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, sự nhận biết, thái độ nhận biết 
sanh từ ý giới đó.                                                                                       
Ðây là một tưởng trong khi ấy. 

- Thế nào là một tư trong khi ấy?                                                      
Trong khi ấy, pháp là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ quyết 
sanh từ ý giới đó.                                                                                       
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 tạng, bạch tịnh, 
ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý giới sanh từ đó.                                  
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 ý giới đó, trạng thái 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 ý giới đó.                                                                                        
Ðây là một tưởng uẩn trong khi ấy. 

- Thế nào là một hành uẩn  trong khi ấy?                                                
Tức:                                                                                                 
-xúc,                                                                                                   
- tư,                                                                                                                             
-tầm, tứ, 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, ngoài 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, ý giới sanh từ đó.                                  
Ðây là một thức uẩn trong khi ấy. 

Và đây là các pháp vô ký. 

DỨT Ý GIỚI QUẢ THIỆN. 

 


