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Bài 1. 

PHẦN DẪN NHẬP 
Hai sự thật 

(Dve saccāmi) 
 
Có hai sự thật: (1) Sự thật theo thường thức gọi là tục đế (samutisacca). (2) Sự thật 
theo bản thể gọi là chân đế (paramatthasacca). 
 
Tục đế (sammutisacca) 
 
Trong sinh hoạt của cuộc sống, bất cứ sự vật gì cũng gán một cái tên để gọi cho biết 
như tên người, tên quốc độ, tên loài hoa, tên loài vật, tên sự kiện, kể cả đặt tên gọi 
cho pháp thực tính như tâm thiện, tâm bất thiện, cảnh sắc, cảnh thinh …v.v… gọi là 
danh chế định (nāmapaññatti). 
 
Một sự định đặt khác, là đặt ra tính cách của sự vật để hình dung, để được hiểu như 
thời giờ, mùa tiết, hình thể, phương hướng, dấu hiệu …v.v… Đây gọi là nghĩa chế 
định (atthapaññatti). 
 
A. Danh chế định (nāmapaññatti) là sự định đặt danh từ, tên gọi cho sự vật.  
 
Có 6 loại danh chế định, là: 
 
1. Danh chơn chế định (vijjamānapaññatti) đặt tên gọi cái có thật theo siêu lý, như 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức …v.v… 
 
2. Phi danh chơn chế định (avijjamānapaññatti) đặt tên gọi cái không thật có theo 
siêu lý, như đất, đá, sông, núi …v.v… 
 
3. Danh chơn phi danh chơn chế định (vijjamānena avijjamānapaññatti) đặt tên gọi 
gồm hai tính chất thực và giả. Thí dụ: maggapuggalo (người đạo)_Magga (thánh 
đạo) là thực; puggala (người) là giả. 



4. Phi danh chơn danh chơn chế định (avijjamānena vijjamānapaññatti) đặt tên gọi 
gồm hai tính chất “Giả và Thực”. Thí dụ: Itthīsaddo (tiếng nữ)_ Itthī (nữ) là giả; 
Saddo (tiếng cảnh thinh) là thực. 
 
5. Danh chơn danh chơn chế định ( vijjamanena vijjamānapaññatti) đặt tên gồm hai 
tính chất “Thực và Thực” Thí dụ: cakkhuviññāṇaṃ (nhãn thức)_cakkhu (nhãn, thần 
kinh nhãn) là thực; viññāṇaṃ (thức, thức uẩn) cũng là thực. 
 
6. Phi danh chơn phi danh chơn chế định (avijjamānena avijjamānapaññatti) đặt tên 
gọi gồm hai tính chất “Giả và Giả”. Thí dụ: Rājaputto (hoàng tử, con vua) _ Rāja 
(hoàng, vua) là giả; putto (con, con trai) cũng là giả. 
 
B. Nghĩa chế định (atthapaññatti) là sự định đặt cái vóc dáng, cái tính thể của 
sự vật để hiểu.  
 
Có 7 loại nghĩa chế định, là:  
 
1. Hình thức chế định (saṇṭhānāpaññatti) là sự chế định theo hình thể sự vật, như 
vuông, tròn dài, ngắn, cao, thấp, lớn, nhỏ …v.v… 
 
2. Hiệp thành chế định (samūhapaññatti) là sự chế định theo cách kết hợp của sự vật, 
như nhà, xe, làng, rừng …v.v… 
 
3. Chúng sanh chế định (sattapaññatti) sự chế định theo năm uẩn hiện khởi, như con 
người, con thú, thiên nhân, phạm thiên …v.v… 
 
4. Phương hướng chế định (disāpaññatti)  sự chế định theo chuyển dịch của quả đất, 
như hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc …v.v… 
 
5. Thời gian chế định (kālapaññatti) sự chế định theo vận hành của mặt trời, mặt 
trăng, như ban ngày, ban đêm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối …v.v… 
 
6. Không gian chế định (ākāsapaññatti) sự chế định theo khoảng trống, không xúc 
chạm, như hầm, hố, lỗ, hang, giếng, ao, sông, hồ …v.v… 
 
7. Ấn tướng chế định (nimittapaññatti) sự chế định theo ký hiệu, dấu hiệu, như ký 
tự, bảng hiệu, biển báo, đề mục tu thiền …v.v… 
 



Danh chế định và và nghĩa chế định là sự định đặt tên gọi và tướng nghĩa sự vật, 
định đặt thế nào thì gọi và hiểu cho đúng thế ấy, nên gọi là tục đế, sự thật của qui 
định 
 
Chân đế (paramatthasacca) 
 
Sự thật thứ hai gọi là sự thật bản thể. Danh từ paramatthasacca, chiết tự có 3 từ: 
parama (tuyệt đối, đệ nhất, tột cùng); Attha (nghĩa lý, ý nghĩa); Sacca (đế, sự thật). 
Paramatthasacca có nhiều cách dịch: siêu lý đế, đệ nhất nghĩa đế, chân đế …v.v… 
Tóm lại là sự thật theo nghĩa tuyệt đối, bản thể thật không thể nói khác được. 
 
Có bốn pháp chân đế: 
 

1. Tâm (citta) 
 

2. Tâm sở (cetasika) 
 

3. Sắc (rūpa) 
 

4. Níp_bàn (nibbana) 
 
1/ Tâm (citta) 
 
Tâm là pháp thực tính có tướng trạng biết cảnh (ārammaṇavijānanalakkhaṇaṃ); có 
nhiệm vụ dẫn đầu, hướng đạo tâm sở cùng biết cảnh (pubbhaṅgamarasaṃ); có biểu 
hiện là tiếp nối sanh diệt (sandahanapaccuppaṭṭhāṇaṃ); Nhân cần thiết là danh và 
sắc. 
 
Tâm có tướng trạng biết cảnh, vì tâm là năng tri cảnh (ārammaṇaṃ cintetī ’ti cittaṃ). 
 
Tâm có nhiệm vụ hướng đạo, dẫn đầu các tâm sở, vì nhờ tâm mà các pháp tương 
ưng như thọ, tưởng, hành _ biết cảnh (cintenti sampayuttadhammā etenā ’ti cittaṃ) 
 
Tâm có biểu hiện là tiếp nối sanh diệt, vì tâm diển tiến thành lộ trình (cittavīthi) nối 
tiếp nhau mãi thành đời sống tư tưởng. 
 
Tâm có nhân cần thiết là danh sắc, tức là có danh uẩn tâm sở (thọ, tưởng, hành) và 
sắc nghiệp 6 vật làm chổ trú. 
 



Lại nữa, cần phải hiểu Tâm là pháp thực tín tạo ra sự đa dạng loài hữu tình và vật vô 
tri, như câu cittī koroti ’ti cittaṃ. 
 
2/ Tâm sở (cetasika) 
 
Tâm sở là pháp thực tính tương ưng với tâm, là thuộc tánh của tâm; vì tâm là thức 
uẩn và tâm sở là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Bốn danh uẩn này luôn luôn đồng 
sanh (ekuppādā), đồng diệt (ekanirodhā), đồng biết cảnh (ekārammaṇā) và đồng 
nương vật (ekavatthukā). 
 
Gọi là đồng sanh tức là khi tâm sanh khởi thì các tâm sở tương ưng cũng sanh khởi. 
 
Gọi là đồng diệt, tức là khi tâm ấy diệt mất thì các tâm sở tương ưng cũng diệt mất. 
 
Gọi là đồng biết cảnh, tức là khi tâm sanh biết cảnh nào thì các tâm sở tương ưng 
cũng biết cảnh đó. 
 
Gọi là đồng nương vật, tức là nhãn thức trú nhãn vật thì các tâm sở tương ưng với 
nhãn thức cũng nương trú nhãn vật … ý giới và ý thức giới trú ý vật thì các tâm sở 
tương ưng ý giới và ý thức giới cũng nương trú ý vật. Cõi vô sắc, tâm không nương 
vật thì các tâm sở tương ưng cũng không nương vật. 
 
Có những câu pāli chú giải như sau: 
 
Cetasi bhavaṃ cetasikaṃ, Thuộc tánh của tâm gọi là tâm sở. 
 
Cetasi niyuttaṃ cetasikaṃ, tương ưng với tâm gọi là tâm sở. 
 
Tóm lại, tâm sở có đặc tính là nương đỡ tâm (cittanissitalakkhaṇaṃ). 
 
3/ Sắc (rūpa) 
 
Đây là sắc siêu lý (rūpaparamattha) hay sắc pháp (rūpadhamma) để không nhầm lẫn 
với cảnh sắc (sắc, thinh …v.v…) 
 
Sắc pháp là pháp thực tính có tướng trạng biến hoại, đổi dạng (ruppanalakkhaṇaṃ)  
 
Sắc pháp là thành phần vật chất bên trong thân và ngoài thân. Sắc trong thân như 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân …v.v… Sắc ngoài thân như cỏ cây, đất, đá, kim loại …v.v… 
Tất cả sắc pháp ấy đều có tính chất biến đổi do yếu tố xung khắc như gió, nắng, 



nóng, lạnh, thời tiết, dưỡng tố …v.v… Như có câu pāli chú giải: 
Sītuṇhādivirodhipaccayehi ruppatī ’ti rūpaṃ (biến đổi do những yếu tố xung khắc 
như nóng, lạnh …v.v… gọi là sắc pháp). 
 
4/ Níp bàn (nibbāna) 
 
Níp bàn là pháp chơn đế có trạng thái tịch tịnh (santilakkhaṇaṃ), có vị bất tử 
(accutarasaṃ), một thực tại vượt ngoài thế giới hiện tượng 
(animittapaccupaṭṭhāṇaṃ). 
 
Níp bàn không còn bị phiền não khuấy động, nên gọi là trạng thái tịch tịnh bình yên. 
 
Níp bàn không còn ngủ uẩn sanh khởi, không sanh thì không diệt, nên gọi là bất tử. 
 
Níp bàn là pháp vô vi, không còn bị tạo tác, không có duyên trợ sanh, không có hiện 
tượng sanh diệt nên gọi là một thực tại vượt ngoài thế giới hiện tượng. Ngũ uẩn là 
thế giới hiện tượng vì ngũ uẩn là hữu vi. 
 
Giải tự danh từ nibbāna: 
 
Trước hết do hai thành tố ni + vāna. Tiếp đầu ngữ ni là phụ âm vang (ghosa) khi 
ghép với một danh từ khác nó làm tăng cường phụ âm đầu của danh từ (Thí dụ: ni + 
dukkha = niddukkha; ni + gāha = niggāha …v.v…), cũng vậy ni + vāna = nivāna, 
như thế làm sao đọc? phải đổi “v” (âm môi) thành “b” (cũng âm môi), rồi ni + bāna 
= nibbāna. 
 
Chữ vāna: sự đan kết, bện thắt _ có pāli giải tự “vināti saṃsibbatī ’ti vānaṃ, đan kết, 
gọi là dệt; ái dệt hay ái bện, nói chung là chỉ cho tham ái. 
 
Và, “vānato nikkhantaṃ ’ti nibbānaṃ”, thoát khỏi ái tham, gọi là níp bàn. 
 
Tiếng “níp bàn” là đọc âm, từ nibbāna; Đọc âm từ nirvāna thì là “niết bàn”. Nibbāna 
là ngôn ngữ pāli; Nirvāna là ngôn ngữ saṇskrit. Hai từ này đồng nghĩa. 
 
Tâm, tâm sở, sắc pháp, níp bàn là bốn pháp chân đế hay đệ nhất nghĩa đế hay Siêu 
lý. 
 
Đức Phật khi thuyết pháp thuộc kinh tạng và luật tạng thì Ngài dùng ngôn ngữ tục 
đế, ngôn ngữ thường thức, để chúng sanh dể nhận hiểu; khi Ngài thuyết vi diệu pháp 
thì Ngài pháp chân đế, ngoại trừ bộ puggalapaññatti phần thứ 6. 



Do vậy, ở đây sẽ bàn sâu về Bốn Pháp Chân đế và những gì có liên quan. 
 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 8.7.2021 
 
Bài 2. Chương I _ TOÁT YẾU TÂM (cittasaṅgaha) 
 
Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 thứ phân theo lãnh vực (bhūmi), có 4 nhóm: 
 

1. Tâm dục giới (kāmāvacaracitta) 
2. Tâm sắc giới (rūpāvacaracitta) 
3. Tâm vô sắc giới (arūpāvacaracitta) 
4. Tâm siêu thế (lokuttaracitta) 

 
Gọi là tâm dục giới, nghĩa là những tâm (1) chuyên môn biết cảnh dục như sắc, 

thinh, khí, vị, xúc. (2) Thường hoạt động trong cõi dục như cõi chư thiên, cõi nhân 
loại, cõi khổ đoạ. Có pāli chú giải: “Kāme avacaratī 'ti kāmāvacaraṃ, tâm thường 
tới lui với cảnh dục, cõi dục, gọi là tâm dục giới”. Tâm dục giới có 54 thứ. 
 

Gọi là tâm sắc giới, nghĩa là những tâm thuộc lãnh vực thiền đề mục hữu sắc, và 
thường hoạt động trong cõi phạm thiên sắc giới. Có pāli chú giải: “Rūpe avacaratī 'ti 
rūpāvacaraṃ, tâm thường lui tới với đề mục sắc và cõi sắc gọi là tâm sắc giới”. Tâm 
sắc giới có 15 thứ. 
 

Gọi là tâm vô sắc giới, nhĩa là những tâm thuộc lãnh vực thiền đề mục vô sắc, và 
thường hoạt động trong cõi phạm thiên vô sắc. Có pāli chú giải: “Arūpe avacaratī 'ti 
arūpāvacaraṃ, tâm thường lui tới với đề mục vô sắc và cõi vô sắc, gọi là tâm vô sắc 
giới”. Tâm vô sắc giới có 12 thứ. 
 

Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi chung là tâm đáo đại (mahaggatacitta) có 27 
thứ. Sở dĩ gọi là tâm đáo đại vì tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đạt đến năng lực lớn. 
Như pāli chú giải: “Mahantaṃ gato 'ti mahaggato, đạt đến sự lớn lao, gọi là đáo đại”. 
 

Tâm dục giới và tâm đáo đại, gọi chung là tâm hiệp thế (lokiyacitta) có 81 thứ. 
Sở dĩ gọi là tâm hiệp thế, vì những tâm nầy liên quan trong đời, liên quan ba cõi 
dục_sắc_và vô sắc. Có pāli chú giải: “loke niyuttā  'ti lokiyā, liên hệ trong tam giới, 
gọi là hiệp thế”. 
 



Gọi là tâm siêu thế, nghĩa là những tâm chuyên môn biết cảnh siêu thế (níp bàn), 
hoặc là những tâm vượt thoát thế gian (do trừ phiền não). Có pāli chú giải: “Lokato 
uttaratī 'ti lokuttaro, siêu xuất tam giới, gọi là siêu thế”. Tâm siêu thế có 8 hoặc 40 
thứ. 
 

Tâm đáo đại và tâm siêu thế gọi chung là 67 tâm thiền (jhānacitta). Gọi là tâm 
thiền vì những tâm nầy tương ưng với các chi thiền. Có pāli chú giải: 
“Vittakkādijhānaṅgehi sampayuttaṃ cittan 'ti jhānacittaṃ, tâm tương ưng với các 
chi thiền như tầm …v.v… gọi là tâm thiền”. 
 
89 hoặc 121 tâm phân theo tính chất (jāti) có 4 loại: 
 

1. Tâm bất thiện (akusalacitta) có 12 thứ 
2. Tâm thiện (kusalacitta) có 21 hoặc 37 thứ 
3. Tâm quả (vipākacitta) có 36 hoặc 52 thứ 
4. Tâm tố (kiriyacitta) có 20 thứ 

 
Gọi là tâm bất thiện, nghĩa là những tâm bất hảo, không hiền thiện, tương ưng 

với căn bất thiện tham sân si, là nhân tạo quả xấu. 12 tâm bất thiện chỉ thuộc lãnh 
vực dục giới thôi. 
 

Gọi là tâm thiện, nghĩa là những tâm tính chất tịnh hảo, tốt lành, tương ưng với 
căn thiện vô tham vô sân vô si, là nhân tạo quả tốt. 21 hoặc 37 tâm thiện thuộc cả 4 
lãnh vực: thiện dục giới 8 thứ, thiện sắc giới 5 thứ, thiện vô sắc giới 4 thứ, thiện siêu 
thế có 4 hoặc 20 thứ. 
 

Gọi là tâm quả, nghĩa là những tâm thành tựu do chủng tử nghiệp thiện và bất 
thiện. 36 hoặc 52 tâm quả thuộc cả 4 lãnh vực: quả dục giới 23 thứ, quả sắc giới 5 
thứ, quả vô sắc giới 4 thứ, quả siêu thế có 4 hoặc 20 thứ. 
 

Gọi là tâm tố hay tâm duy tác, nghĩa là những tâm hoạt động, chỉ hành động 
không có quả cũa hành hộng, những tâm nầy không là nhân cũng không là quả (phi 
nhân phi quả). 20 tâm tố chỉ thuộc lãnh vực hiệp thế: tố dục giới 11 thứ, tố sắc giới 
5 thứ, tố vô sắc giới 4 thứ. 
 
 
 
 
 
 



Như vậy, bốn lãnh vực tâm phân theo tính chất: 
 

A. Tâm dục giới có bốn loại, 54 thứ. Là: 
 

1. Tâm bất thiện (akusalacitta), 12 thứ 
2. Tâm thiện (kusalacitta), 8 thứ 
3. Tâm quả (vipākacitta), 23 thứ 
4. Tâm tố (kiriyācitta), 11 thứ 

 
B. Tâm sắc giới có ba loại, 15 thứ. Là:  

 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 5 thứ 
2. Tâm quả (vipākacitta), 5 thứ 
3. Tâm tố (kiriyācitta), 5 thứ 

 
C. Tâm vô sắc giới có ba loại, 12 thứ. Là: 

 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 4 thứ 
2. Tâm quả (vipākacitta), 4 thứ 
3. Tâm tố (kiriyācitta), 4 thứ 

 
D. Tâm siêu thế có hai loại, 8 hoặc 40 thứ. Là: 

 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 4 hoặc 20 thứ 
2. Tâm quả (vipākacitta), 4 hoặc 20 thứ 

 
 

 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 11.7.2021 
 
Bài 3. Chương I (tiếp theo) _ Tâm dục giới bất thiện 
(kāmāvacara _ akusalacitta) 
 
Tâm dục giới bất thiện có 12 thứ: 
 
- 8 thứ tâm tham căn (lobhamūlacitta) 
1. Tâm tham câu hành hỷ tương ưng kiến vô trợ (Somanassasahagataṃ 
diṭṭhisampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
2. Tâm tham câu hành hỷ tương ưng kiến hữu trợ (Somanassasahagataṃ, 
diṭṭhisampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
3. Tâm tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô trợ (Somanassasahagataṃ, 
diṭṭhivippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
4. Tâm tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu trợ (Somanassasahagataṃ 
diṭṭhivipayuttaṃ sasankhārikaṃ) 
5. Tâm tham câu hành xả tương ưng kiến vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
diṭṭhisampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
6. Tâm tham câu hành xả tương ưng kiến hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
diṭṭhisampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
7. Tâm tham câu hành xả bất tương ưng kiến vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
diṭṭhivippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
8. Tâm tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
diṭṭhivipayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
 
- 2 thứ tâm sân căn (dosamūlacitta): 
 
1. Tâm sân câu hành ưu tương ưng phẫn vô trợ (Domanassasahagataṃ 
paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
2. Tâm sân câu hành ưu tương ưng phẫn hữu trợ (Domanassasahagataṃ 
paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
 



- 2 thứ tâm si căn (mohamūlacitta) 
 
1. Tâm si câu hành xả tương ưng hoài nghi (Upekkhāsahagataṃ 
vicikicchāsampayuttaṃ) 
2. Tâm si câu hành xả tương ưng phóng dật (Upekkhāsahagataṃ 
uddhaccasampayuttaṃ) 
 
Giải thích: 
 
• Căn bất thiện (akusalamūla) là gốc rễ, nhân tố tạo ra tính chất bất hảo cũa tâm bất 
thiện. Có ba căn bất thiện là tham căn (lobhamūla), sân căn (dosamūla) và si căn 
(mohamūla). 
 
Tham căn là tính chất dính mắc, bám chấp, mê luyến đối tượng. Tham căn là tố chất 
tạo ra tâm tham. Thật ra tâm tham không phải chỉ có một tố chất tham căn, mà còn 
có tố chất si căn nữa, tâm bất thiện luôn luôn là trạng thái mê muội. 
 
Si căn là tính chất tối tâm, mê muội, vô minh là tố chất cơ bản cho tâm bất thiện; si 
căn đi chung với tham căn tạo ra tâm tham; si căn đi chung với sân căn tạo ra tâm 
sân; si căn đi đơn độc tạo ra tâm si. 
 
• Về cảm thọ (vedanā) của tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba cảm thọ: thọ hỷ 
(somanassa) cảm giác vui vẻ hài lòng, thọ ưu (domanassa) cảm giác buồn bực không 
bằng lòng, thọ xả (upekkhā) cảm giác thản nhiên lãnh đạm. 
 
Tâm tham có hai cảm thọ: thọ hỷ và thọ xả; tâm sân chỉ có cảm thọ ưu; tâm si chỉ có 
cảm thọ xả. Khi ham muốn cái gì, có thể tham với tâm trạng vui vẻ (hỷ) hay với tâm 
trạng thản nhiên (xả); Nhưng khi nổi nóng thì luôn luôn bực bội (ưu); còn đối với 
tâm si, khi nghi ngờ hoặc phóng dật thì chỉ có cảm giác dửng dưng (xả) thôi. 
 
• Về tính tương ưng (sampayutta), thì tâm bất thiện có 4 tính tương ưng: tương ưng 
tà kiến (diṭṭhisampayutta), tương ưng phẫn nộ (paṭighasampayutta), tương ưng hoài 
nghi (vicikicchāsampayutta) và tương ưng phóng dật (uddhaccasampayutta). 
 
Danh từ diṭṭhi trong tâm bất thiện có nghĩa là tà kiến (diṭṭhigata = micchādiṭṭhi), 
quan điểm sai lạc, tri kiến không đúng, thường kiến hay đoạn kiến. Chỉ có tâm tham 
mới tương ưng tà kiến, vì đặc tính của tà kiến là bám chấp, dính mắc, mới phù hợp 
với đặc tính của tham. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tâm tham không kết hợp tà 



kiến, đó là tâm tham bất tương ưng tà kiến; Tám tâm tham, có 4 tâm hợp tà kiến, 4 
tâm ly tà kiến. 
 
Danh từ paṭigha do paṭi (ngược lại) + gha (hiệu ứng, cảm ứng); paṭigha tính cách 
của tâm sân khi chạm cảnh không hài lòng thì “dị ứng hay phản cảm”; trong ngữ 
cảnh, như paṭighānusaya, paṭighasaṃyojana… thì có nghĩa căm phẫn, phẫn nộ, thù 
hận, ác ý… Chỉ có tâm sân mới tương ưng phẫn, và luôn luôn tương ưng, không có 
trường hợp tâm sân bất tương ưng phẫn nộ. 
 
Danh từ vicikicchā do “vici (chọn lựa, xét đoán) + kiccha (khó khăn, vất vả), 
vicikicchā “khó chọn lựa, khó quyết đoán, ngờ vực, hoài nghi; nó là một thứ tâm sở 
chỉ phối hợp với tâm si, gọi là tâm si tương ưng hoài nghi. 
 
Danh từ uddhacca do tiếp đầu ngữ “u” + căn “dhu (ném, liệng, quăng)”, uddhacca 
có nghĩa là có nghĩa là “tung lên” như bụi tung lên khi gặp gió, dịch là trạo cử hay 
phóng dật, một trạng thái không lắng động của tâm bất thiện. Uddhacca là một thứ 
tâm sở bất thiện biến hành, nó có mặt trong tất cả tâm bất thiện, nhưng vì tâm si thứ 
hai nầy không có tính chất nào khác, chỉ có tính chất lao chao nên gọi là tâm si tương 
ưng phóng dật. 
 
• Về cách trợ năng (saṅkhārika). Tâm bất thiện sanh khởi do hai cách trợ năng: vô 
trợ (asaṅkhārika) và hữu trợ (sasaṅkhārika). 
 
Có 7 thứ tâm bất thiện vô trợ là 4 tâm tham vô trợ, 1 tâm sân vô trợ, 2 tâm si. Bảy 
tâm nầy sanh khởi một cách tự nhiên không cần động cơ nào thúc đẩy, trợ sanh, nên 
gọi là tâm sanh vô trợ. 
 
Tâm bất thiện còn lại: 4 tâm tham hữu trợ và 1 tâm sân hữu trợ, thì chúng khởi lên 
có điều kiện trợ sanh, có động cơ bên ngoài hoặc bên trong thúc đẩy. Đó gọi là tâm 
sanh hữu trợ. 
 
• Về đối tượng (ārammaṇa). Tâm bất thiện biết cả 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, 
cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 
 
• Về nương môn (dvāra). Do tâm bất thiện biết đủ 6 cảnh nên chúng nương cả 6 
môn. 
 
Tâm bất thiện nương sanh theo lộ nhãn môn để biết cảnh sắc; nương sanh theo lộ 
nhỉ môn để biết cảnh thinh; nương sanh theo lộ tỷ môn để biết cảnh khí; nương sanh 



theo lộ thiệt môn để biết cảnh vị; nương sanh theo lộ thân môn để biết cảnh xúc; 
nương sanh theo lộ ý môn để biết cảnh pháp. 
 
• Về trú căn (vatthu), Vật tâm nương. Tâm bất thiện là ý thức giới 
(manoviññāṇadhātu) nên có trú căn là ý vật (hadayavatthu). Nhưng tâm tham và tâm 
si hiện khởi cõi ngũ uẩn mới trú ý vật, nếu hiện khởi trong cõi vô sắc thì không trú 
vật; Tâm sân chỉ hiện khởi trong cõi dục nên nhất định trú ý vật. 
 
• Về sở hành (samācāra), có ba loại sở hành là thân hành (kāyasamācāra), khẩu hành 
(vacīsamācāra), ý hành (manosamācāra). Tâm bất thiện tạo ra cả ba hành ấy. 
 
Tâm bất thiện tạo ra thân hành là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thân hành nầy gọi là 
thân ác hạnh (kāyaduccarita). 
 
Tâm bất thiện tạo ra khẩu hành là nói láo, nói ly gián, nói độc ác, nói nhãm nhí. Khẩu 
hành nầy gọi là khẩu ác hạnh (vacīduccarita). 
 
Tâm bất thiện tạo ra ý hành là tham lam, sân hận, tà kiến. Ý hành nầy gọi là ý ác 
hạnh (manoduccarita). 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 15.7.2021 
 
Bài 4. Chương I (tiếp theo) _ Tâm dục giới thiện 
(kāmāvacara _ kusalacitta) 
 
Tâm thiện dục giới có tám thứ: 
 
1. Tâm thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 
ñaṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
2. Tâm thiện câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ      
ñaṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
3. Tâm thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 
ñaṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
4. Tâm thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ 
ñaṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
5. Tâm thiện câu hành xả tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñaṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
6. Tâm thiện câu hành xả tương ứng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñaṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
7. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñaṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
8. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñaṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
 
Giải thích: 
 
• Tâm thiện dục giới thuộc loại tâm tịnh hảo (sobhanacitta). 121 tâm trừ ra 12 tâm 
bất thiện và 18 tâm vô nhân, 91 tâm còn lại là tâm tịnh hảo, trong đó có 8 tâm thiện 
dục giới. 
 
Tâm thiện dục giới là nhân lành tạo quả tốt trong lãnh vực dục giới. 
 
Tâm thiện dục giới có 8 thứ vì phân loại theo ba khía cạnh: cảm thọ, tương ưng và 
trợ năng. 



• Về cảm thọ (vedanā). Tâm thiện dục giới có tâm câu hành hỷ 
(somanassasahagataṃ), có tâm câu hành xả ((upekkhāsahagataṃ). 
 
Tâm thiện câu hành hỷ là tâm đồng sanh với thọ hỷ, cảm giác hân hoan, vui thích. 
 
Tâm thiện câu hành xả là tâm đồng sanh với thọ xả, cảm giác thản nhiên, bình 
thường. 
 
Tâm thiện câu hành hỷ có 4 tâm, câu hành xả có 4 tâm. 
 
• Về tương ưng (sampayutta). Có hai cách: tương ưng trí và bất tương ưng trí. 
 
Tâm thiện dục giới tương ưng trí (ñāṇasampayutta) là tâm tương ưng ba nhân tịnh 
hảo: vô tham, vô sân và vô si. Cũng gọi là ba căn thiện; Căn vô si là trí tuệ. 
 
Tâm thiện dục giới bất tương ưng trí (ñāṇavippayutta) là tâm không tương ưng căn 
vô si (trí tuệ), mà chỉ tương ưng hai căn vô tham và vô sân. 
 
Căn vô tham (alobhamūla) là đặc tính không dính mắc đối tượng. Căn vô sân 
(adosamūla) là đặc tính không bực bội với đối tượng. Căn vô si (amohamūla) là đặc 
tính sáng suốt không tăm tối tức là trí tuệ. 
 
Tâm thiện hợp trí (tương ưng trí) là tâm biết cảnh, xử lý cảnh, có sự hiểu biết, khéo 
tác ý. 
 
Tâm thiện ly trí (bất tương ưng trí) là tâm biết cảnh, xử lý cảnh không có sự hiểu 
biết, không khéo tác ý. 
 
Tâm thiện dục giới hợp trí có 4 tâm: 2 tâm hợp trí câu hành hỷ và hai tâm hợp trí câu 
hành xả.  
 
Tâm thiện dục giới ly trí có 4 tâm: 2 tâm ly trí câu hành hỷ và 2 tâm ly trí câu hành 
xả. 
 
• Về trợ năng (saṅkhārika). Tâm thiện dục giới có tâm vô trợ, có tâm hữu trợ. 
 
Tâm thiện vô trợ (asaṅkhārikaṃ) là tâm sanh một cách tự nhiên, không cần động cơ 
thúc đẩy. Có 4 thứ tâm thiện dục giới vô trợ: một tâm vô trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm 
vô trợ thọ hỷ ly trí, một tâm vô trợ thọ xả hợp trí, một tâm vô trợ thọ xả ly trí. 
 



Tâm thiện hữu trợ (sasaṅkhārikaṃ) là tâm sanh có động cơ thúc giục, do động lực 
khách quan hay nội tại tác động. Tâm thiện dục giới hữu trợ có 4 thứ: một tâm hữu 
trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm hữu trợ thọ hỷ ly trí, một tâm hữu trợ thọ xả hợp trí và 
một tâm hữu trợ thọ xả ly trí. 
 
• Tâm thiện dục giới còn gọi là tâm đại thiện (mahākusalacitta). Nếu xét về nội lực 
thì tâm thiện dục giới chỉ là pháp hy thiểu (parittā dhamma), trong khi đó tâm thiện 
sắc giới và tâm thiện vô sắc giới là pháp đáo đại (mahaggatā dhamma), thiện siêu 
thế là pháp vô lượng (appamānā dhammā); Nhưng tâm thiện dục giới là tâm đại 
thiện, bởi sự ảnh hưởng của tâm thiện dục giới rộng lớn hơn các loại thiện khác, như: 
 
(1) Tâm thiện dục giới làm được nhiều việc lành là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, 
phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tuỳ hỷ phước, tạo chánh kiến 
… 
 
(2) Tâm thiện dục giới tạo được nhiều công đức là phước vật, phước đức và phước 
trí. 
 
(3) Tâm thiện dục giới tạo được nhiều thứ tâm quả; Một tâm thiện có thể tạo ra 8 
hoặc 12 hoặc 16 tâm quả là quả thiện vô nhân và quả thiện hữu nhân. 
 
(4) Tâm thiện dục giới thành tựu ba thời nghiệp là hiện báo nghiệp 
(diṭṭhadhammavedanīyakamma) , sanh báo nghiệp (upapajjavedanīyakamma) , hậu 
báo nghiệp (aparāpariyavedanīyakamma). 
 
(5) Tâm thiện dục giới hoạt động ba hành là thân hành (kāyasamācāra) tức thân thiện 
hạnh (kāyasucarita), khẩu hành (vacīsamācāra) tức là khẩu thiện hạnh (vacīsucarita), 
ý hành (monosamācāra) tức ý thiện hạnh (manosucaritā). 
 
(6) Tâm thiện dục giới là nền tảng tu tiến thiền chỉ và thiền quán; là tâm sơ khởi 
trong diễn trình chứng thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả… với cái tên sát 
na chuẩn bị (parikamma), cận hành (upacāra), thuận thứ (anuloma), chuyển tộc 
(gotrabhū). 
 
(7) Tâm thiện dục giới biết nhiều cảnh hơn các loại tâm thiện địa vức khác, tức là 
biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp… 
 
(8) Tâm thiện dục giới xuất hiện trong nhiều lộ trình tâm là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, 
lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. 



(9) Tâm thiện dục giới sanh theo cơ tánh nhiều hạng người là 4 hạng phàm nhân và 
3 hạng thánh quả hữu học. 
 
(10) Tâm thiện dục giới hiện khởi trong nhiều cõi. Có trong 30 cõi, trừ cõi vô tưởng. 
 
• Về trú căn (vatthu). Tâm thiện dục giới là ý thức giới (manoviññāṇadhātu) nên 
có trú căn là ý vật (hadayavatthu). Nhưng trường hợp tâm thiện dục giới hiện khởi 
trong cõi vô sắc thì không có trú căn, chỉ hiện khởi trong các cõi ngũ uẩn thì mới có 
trú căn sắc ý vật. 
 
• Một điểm khác cần phải biết là chư thánh Lậu tận (A la hán thinh văn, Độc Giác, 
Toàn Giác) các Ngài không có tám thứ tâm thiện dục giới nầy bởi vì các Ngài không 
còn tích trữ nghiệp mới, có năng lực tái tạo quả luân hồi. Các Ngài đã tận diệt mọi 
kiết sử trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử. Thay vì có tâm thiện, các Ngài có 
tâm tố hay tâm duy tác (kiriyācitta) là những loại tâm không có năng lực tái tạo. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 
 
 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 18.7.2021 
 
Bài 5. Chương I (tiếp theo) _ Tâm dục giới quả 
(kāmāvacara _ vipākacitta) 
 
Tâm quả dục giới có 23 thứ: Quả bất thiện 7 thứ, quả thiện vô nhân 8 thứ và quả 
thiện hữu nhân 8 thứ. 
 

• Bảy thứ tâm quả bất thiện (Akusalavipākacitta): 
 

1. Nhãn thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ) 
2. Nhĩ thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ sotaviññāṇaṃ) 
3. Tỷ thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ ghāṇaviññāṇaṃ) 
4. Thiệt thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ jivhāviññāṇaṃ) 
5. Thân thức câu hành khổ (Dukkhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ) 
6. Tâm tiếp thâu câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ) 
7. Tâm thẩm tra câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ santīraṇacittaṃ) 

 
• Tám tâm quả thiện vô nhân (kusalavipākāhetukacittaṃ): 

 
1. Nhãn thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ cakkhuviññāṇaṃ) 
2. Nhĩ thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ sotaviññāṇaṃ) 
3. Tỷ thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ ghāṇaviññāṇaṃ) 
4. Thiệt thức câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ jivhāviññāṇaṃ) 
5. Thân thức câu hành lạc (Sukhasahagataṃ kāyaviññāṇaṃ) 
6. Tâm tiếp thâu câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ sampaṭicchanacittaṃ) 
7. Tâm thẩm tra câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ santīraṇacittaṃ) 
8. Tâm thâm tra câu hành hỷ (Somanassasahagataṃ santīraṇacittaṃ) 

 
 
 
 
 



• Tám tâm quả thiện hữu nhân (kusalavipākasahetukacittaṃ): 
 

1. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 
ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 

2. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ      
ñāṇaasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 

3. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 
ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 

4. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ 
ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 

5. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 

6. Một tâm câu hành xả tương ứng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 

7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñāṇaavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 

8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 
ñāṇaavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
 

Giải thích: 
 
Tâm quả là tâm được tạo ra bởi nghiệp dị thời thiện (tâm thiện) hay nghiệp dị thời 
bất thiện (tâm bất thiện). 
 
Tâm quả bất thiện là quả dị thục của tâm bất thiện trợ tạo. 
 
Tâm quả thiện là quả dị thục của tâm thiện trợ tạo. 
 
Tâm quả bất thiện chỉ là tâm vô nhân. Tâm quả thiện dục giới thì có cả tâm quả vô 
nhân và tâm quả hữu nhân. Do đó, gọi tâm quả bất thiện, không cần nói tâm quả bất 
thiện vô nhân; còn tâm quả thiện thì phải nói rõ là quả thiện vô nhân hay hữu nhân. 
 
Nhân (hetu) ở đây chỉ cho nhân tương ưng (sampayuttakahetu), có 6 nhân là nhân 
tham (căn tham), nhân sân (căn sân), nhân si (căn si), nhân vô tham (căn vô tham), 
nhân vô sân (căn vô sân), nhân vô si (căn vô si). Ba nhân bất thiện (tham, sân, si) 
chỉ tương ưng với tâm bất thiện; Ba nhân tịnh hảo (vô tham, vô sân, vô si) thì tương 
ưng được với tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác.  



• Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô nhân, gọi chung là tâm quả vô nhân 
(vipākahetukacitta) vì chúng không có các nhân tương ưng đồng sanh. Tâm quả thiện 
dục giới hữu nhân, gọi như vậy vì chúng có nhân tương ưng (vô tham, vô sân và vô 
si) đồng sanh. 
 
- Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô nhân trùng tên thứ tâm là nhãn thức 
(cakkhuviññāṇaṃ), nhĩ thức (sotaviññāṇaṃ), tỷ thức (ghāṇaviññāṇaṃ), thiệt thức 
(jivhāviññāṇaṃ), thân thức (kāyaviññāṇaṃ), tâm tiếp thâu (sampaṭicchanacittaṃ) 
và tâm thẩm tra (santīraṇacittaṃ). 
 
- Nhãn thức (cakkhuviññāṇaṃ) là tâm nương nhãn vật, chỉ biết cảnh sắc; Do duyên 
con mắt và cảnh sắc phát sanh nhãn thức. Có hai nhãn thức, một quả bất thiện và 
một quả thiện. Nhãn thức quả bất thiện bất cảnh sắc xấu; Nhãn thức quả thiện bắt 
cảnh sắc tốt. Hai nhãn thức đều đồng sanh thọ xả (câu hành xả: upekkhāsahagataṃ). 
 
- Nhĩ thức (sotaviññāṇaṃ) là tâm nương nhĩ vật, chỉ biết cảnh thinh; Do duyên lỗ tai 
và cảnh thinh phát sanh nhĩ thức. Có hai nhĩ thức, một quả bất thiện và một quả 
thiện. Nhĩ thức quả bất thiện bắt cảnh thinh xấu; Nhĩ thức quả thiện bắt cảnh thinh 
tốt. Hai nhĩ thức đều đồng sanh thọ xả. 
 
- Tỷ thức (ghāṇaviññāṇaṃ) là tâm nương tỷ vật, chỉ biết cảnh khí; Do duyên mũi và 
cảnh khí phát sanh tỷ thức. Có hai tỷ thức, một quả bất thiện và một quả thiện. Tỷ 
thức quả bất thiện bắt cảnh khí xấu; Tỷ thức quả thiện bắt cảnh khí tốt. Hai tỷ thức 
đều đồng sanh thọ xả. 
 
- Thiệt thức (jivhāviññāṇaṃ) là tâm nương thiệt vật, chỉ biết cảnh vị; Do duyên lưỡi 
và cảnh vị phát sanh thiệt thức. Có hai thiệt thức, một quả bất thiện và một quả thiện. 
Thiệt thức quả bất thiện bắt cảnh vị xấu; Thiệt thức quả thiện bắt cảnh vị tốt. Hai 
thiệt thức đều đồng sanh thọ xả. 
 
- Thân thức (kāyaviññāṇaṃ) là tâm nương thân vật, chỉ biết cảnh xúc; Do duyên 
thân mà cảnh xúc phát sanh thân thức. Có hai thân thức một quả bất thiện và một 
quả thiện. Thân thức quả bất thiện bắt cảnh xúc xấu và đồng sanh thọ khổ 
(dukkhasahagataṃ); Thân thức quả thiện bắt cảnh xúc tốt và đồng sanh thọ lạc 
(sukhasahagataṃ). 
 
[Lý do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức chỉ là thọ xả, bởi thần kinh 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là sắc y sinh (upādārūpa) đối chiếu cảnh sắc, thinh, khí, vị cũng 
là sắc y sinh (upādārūpa); Còn về thân thức là thọ khổ và thọ lạc, lý do bởi thần kinh 



thân là sắc y sinh (upādārūpa) đối chiếu với cảnh xúc là sắc đại hiển 
(mahābhūtarūpa). Cảnh xúc là đất, lửa, gió của bốn đại]. 
 
- Tâm tiếp thâu (sampaṭicchanacittaṃ)  thuộc ý giới (manodhātu) có nhiệm vụ tiếp 
nhận năm cảnh do năm thức vừa bắt, do đó tâm tiếp thâu biết cả năm cảnh (sắc, 
thinh, khí, vị, xúc), sanh tiếp theo sau nhãn thức, nhĩ thức …v.v… Có hai tâm tiếp 
thâu, một quả bất thiện và một quả thiện. Tâm tiếp thâu quả bất thiện sanh tiếp theo 
năm thức quả bất thiện và biết năm cảnh xấu; Tâm tiếp thâu quả thiện thì sanh tiếp 
theo năm thức quả thiện và biết năm cảnh tốt. Hai tâm tiếp thâu đều đồng sanh thọ 
xả. 
 
- Tâm quan sát (santīraṇacittaṃ) có chỗ gọi là tâm thẩm tấn, tâm suy đạt …v.v…  
Tâm quan sát thuộc ý thức giới (manoviññānadhātu), có phận sự xem xét đối tượng; 
Nếu sanh tiếp nối sau tâm tiếp thâu thì biết năm cảnh nếu làm việc hưởng cảnh dư 
thì biết thêm cảnh pháp. Tâm quan sát có ba thứ, một tâm quả bất thiện và hai quả 
thiện. Tâm quan sát quả bất thiện biết cảnh xấu, đồng sanh thọ xả; Tâm quan sát quả 
thiện biết cảnh tốt thường thì đồng sanh thọ xả; Tâm quan sát quả thiện biết cảnh rất 
tốt thì đồng sanh thọ hỷ. 
 
[Tâm quan sát quả bất thiện và tâm quan sát quả thiện thọ xả có năm chức năng: làm 
việc quan sát (quan sát cảnh), làm việc hưởng dư cảnh (na cảnh), làm việc tái tục, 
hữu phần và tử; tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho 
người lạc vô nhân cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương. Còn về tâm quan sát quả thiện 
thọ hỷ chỉ có hai chức năng: làm việc quan sát và hưởng dư cảnh, không có chức 
năng làm việc tái tục, hữu phần và tử]. 
 
• Tâm quả dục giới hữu nhân là quả thiện, thành tựu do nghiệp dị thời thiện dục giới. 
Tâm thiện dục giới tạo ra 16 quả: 8 quả thiện vô nhân đã trình bày xong và 8 quả 
dục với hữu nhân. 
 
- Gọi là quả hữu nhân vì chúng tương ưng với các nhân tịnh hảo vô tham, vô sân và 
vô si. 
 
- Trong đó, 4 tâm tương ưng tam nhân, có vô si là trí tuệ, nên gọi là 4 tâm quả dục 
giới tương ưng trí (ñāṇasampayutta), 4 tâm tương ưng nhị nhân vô tham và vô sân, 
không hợp trí tuệ nên gọi là 4 tâm quả dục giới bất tương ưng trí (ñāṇavippayutta). 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân đồng sanh với hai cảm thọ hỷ và xả, gọi là 4 tâm câu 
hành hỷ (somanassasahagataṃ) và 4 tâm câu hành xả (upekkhāsahagataṃ). 4 tâm 



câu hành hỷ có 2 tâm tương ưng trí và 2 tâm bất tương ưng trí. 4 tâm câu hành xả có 
2 tâm tương ưng trí và 2 tâm bất tương ưng trí. 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân về trợ năng có hai là tâm vô trợ (asaṅkhārikaṃ) và tâm 
hữu trợ (sasaṅkhārikaṃ). Tâm vô trợ có 4 thứ là một tâm vô trợ thọ hỷ hợp trí, một 
tâm vô trợ thọ hỷ ly trí, một tâm vô trợ thọ xả hợp trí, một tâm vô trợ thọ xả ly trí. 
Tâm hữu trợ có 4 thứ là một tâm hữu trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm hữu trợ thọ hỷ ly 
trí, một tâm hữu trợ thọ xả hợp trí, một tâm hữu trợ thọ xả ly trí. 
 
- Như vậy tâm quả dục giới hữu nhân có 8 thứ do tính theo cảm thọ (vedanā), theo 
tương ưng (payutta), theo trợ năng (saṅkhārika). 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân còn gọi là tâm đại quả (mahāvipākacitta) vì được tạo 
ra bởi tâm đại thiện (thiện dục giới). 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân có 4 chức năng: làm việc mót cảnh (tadālambana), 
việc tái tục (paṭisandhi), việc hữu phần (bhavaṅga), việc tử (cuti). 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc na cảnh trong lộ trình tâm ngũ môn, sanh tiếp 
nối đổng lực dục giới, biết năm cảnh dư; Làm việc na cảnh trong lộ trình tâm ý môn 
thông thường, sanh tiếp nối đổng lực dục giới, biết cảnh pháp dư. 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc tục sinh cho 4 hạng người: phàm nhị nhân, 
phàm tam nhân, thánh sơ quả và thánh nhị quả, ở 7 cõi vui dục giới. 
 
- Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc hữu phần và tử ở cõi vui dục giới, sanh nơi 
cơ tánh của 6 hạng người là phàm nhị nhân, phàm tam nhân và 4 bậc thánh quả. 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu  

 
 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 22.7.2021 
 
Bài 6. Chương I (tiếp theo) _ Tâm dục giới tố 
(kāmāvacara _ kiriyācitta) 
 
Tâm tố dục giới có 11 thứ: Tâm tố vô nhân 3 thứ, tâm tố dục giới hữu nhân 8 thứ. 
 

• Ba thứ tâm tố vô nhân (Ahetukakiriyācitta): 
 

1. Tâm khai ngũ môn câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ 
pañcadvārāvajjanacittaṃ) 

2. Tâm khai ý môn câu hành xả (Upekkhāsahagataṃ manodvārāvajjanacittaṃ) 
3. Tâm sinh tiếu câu hành hỷ (Somanassasahagataṃ hasituppādacittaṃ) 

 
- Tám tâm tố dục giới quả hữu nhân (Sahetukakāmāvacarakiriyācitta): 

 
1. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 

ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
2. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ      

ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
3. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ (Somanassasahagataṃ 

ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
4. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ (Somanassasahagataṃ 

ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
5. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 

ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
6. Một tâm câu hành xả tương ứng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 

ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ (Upekkhāsahagataṃ 

ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ) 
8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ (Upekkhāsahagataṃ 

ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ) 
 



Giải thích: 
 
- Tâm tố hay tâm duy tác _ kiriyācitta, là thứ tâm phi nhân phi quả, tức là không 
thành nhân tạo ra quả cũng không là quả được tạo bởi nhân; Tâm tố có hoạt động 
nhưng không để lại hậu quả. 
 
- Tâm tố vô nhân (ahetukakiriyācitta) là tâm không có những nhân tương ưng phối 
hợp.  
 
[Ba tâm tố vô nhân với 15 tâm quả vô nhân gọi chung là 18 tâm vô nhân vì đều là 
những tâm không có nhân tương ưng; 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất thiện gọi chung 
là 30 tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta), nhưng 18 tâm vô nhân là tâm “không đẹp” 
chỉ vì không có nhân tịnh hảo tương ưng, còn 12 tâm bất thiện là tâm “không đẹp” 
vì chúng có nhân bất thiện tương ưng]. 
 
• Tâm tố vô nhân có ba thứ: hai tâm khai môn và một tâm sinh tiếu. 
 
Hai tâm khai môn là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. 
 
- Tâm khai ngũ môn (pañcadvārāvajjanacitta) là tâm hướng đến các đối tượng của 
ngũ quan, khai mở cho các lộ tâm ngũ môn diễn ra. Tâm khai ngũ môn thuộc về ý 
giới (manodhātu), nó với hai tâm tiếp thâu và ba ý giới. Tâm khai ngũ môn đồng 
sanh thọ xả (upekkhāsahagataṃ). 
 
- Tâm khai ý môn (manodvārāvajjanacitta) là tâm hướng đến đối tượng nội tại, cảnh 
pháp, nó khai mở cho lộ tâm ý môn diễn ra; Tâm khai ý môn còn có chức năng khác 
là xác định cảnh (votthapana) trong lộ tâm ngũ môn, đễ chuyển qua tâm đổng lực 
xử lý cảnh (sẽ nói thêm ở chương sau giải về lộ trình tâm thức). Tâm khai ý môn 
thuộc ý thức giới (manoviññāṇadhātu), nó đồng sanh thọ xả. 
 
- Mặc dù là tâm tố (kiriyā) nhưng hai tâm làm việc cơ năng nầy, khai ngũ môn và 
khai ý môn, vẫn có đối với phàm nhân và thánh nhân hữu học, không riêng cho vị A 
la hán. 
 
- Tâm sinh tiếu (hasituppādacitta) là tâm có chức năng đổng lực (javana), làm việc 
cười cho vị A la hán, nụ cười hở răng (hasita) và do đó tâm nầy đồng sanh thọ hỷ. 
 
[Có sáu cách cười (1) sita, cười mỉm, chỉ biểu hiện nhẹ trên nét mặt. (2) hasita, cười 
nhếch môi đủ hé thấy răng. (3) vihasita, nụ cười khẽ phát ra tiếng nhỏ. (4) upahasita, 
cười lớn tiếng làm rung động hai vai. (5) apahasita, cười lớn tiếng làm chảy nước 



mắt. (6) atihasita, cười sảng khoái đến độ là chuyển động cả thân mình, cười nghiêng 
ngửa]. 
 
- Trong sáu cách cười ấy bậc Chánh Đẳng Giác và bậc Độc Giác chỉ có một cách 
cười mỉm (sita); A la hán thinh văn thì có hai cách cười là cười mỉm (sita) và cười 
hé môi (hasita); Bậc thánh hữu học thì có bốn cách cười là cười mỉm (sita), cười hé 
môi (hasita), cười khẽ (vihasita) và cười rung vai (upahasita); Hạng phàm nhân thì 
cười đủ sáu cách (người có văn hoá cười hai cách cười mỉm và hé môi; hạng người 
bình thường thì cười khẽ và cười rung vai; hạng thấp kém mới cười chảy nước mắt 
và cười ngã nghiêng ngã ngữa). 
 
Cười bằng tâm gì? 
 
- Hạng phàm phu có thể cười bằng một trong tám thứ tâm là 4 tâm tham thọ hỷ và 
4 tâm đại thiện thọ hỷ. 
 
- Hạng thánh hữu học có thể cười bằng một trong sáu tâm là 2 tâm tham thọ hỷ ly 
tà kiến và 4 tâm đại thiện thọ hỷ. 
 
- Bậc thinh văn A la hán có thể cười bằng một trong 5 thứ tâm là tâm sinh tiếu và 4 
tâm đại tố thọ hỷ. 
 
- Bậc Độc Giác có thể cười bằng một trong 4 thứ tâm đại tố thọ hỷ. 
 
- Bậc Chánh Đẳng Giác chỉ cười bằng một trong hai tâm đại tố thọ hỷ tương ưng 
trí. 
 
• Tâm tố dục giới hữu nhân là tâm đổng lực riêng biệt của bậc A la hán, làm việc 
xử lý cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 
 
- Vị A la hán trong đời sống bình nhật cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ 
nhưng các Ngài xử lý cảnh bằng tâm tố dục giới hữu nhân, cũng là loại tâm tịnh hảo 
như tâm đại thiện nhưng không có khả năng tạo quả luân hồi vì tâm tố không thành 
nghiệp dị thời (nānakkhaṇikakamma). 
 
- Một số vị A la hán tu chứng thiền thông sau khi đã đắc tứ quả thì các vị ấy tu đề 
mục chỉ (samathakammaṭṭhāna) bằng tâm tố dục giới hữu nhân nầy. 
 



- Tâm tố dục giới hữu nhân cũng là thứ tâm sơ khởi (parikamma: chuẩn bị, upacāra: 
cận hành , anuloma: thuận thứ , gotrabhū: chuyển tộc) trong lộ tâm chứng thiền tố, 
nhập thiền tố, hiện thông tố …v.v… của bậc A la hán. 
 
- Và do vậy, tâm tố dục giới hữu nhân còn được gọi là tâm đại tố (mahākiriyācitta). 
 
- Gọi là tâm tố dục giới hữu nhân: Để phân biệt với tâm tố sắc giới và tâm tố vô sắc 
giới, nên gọi đây là tâm tố dục giới; Để phân biệt với tố dục giới vô nhân, nên gọi 
đây là tố dục giới hữu nhân. 
 
- Hữu nhân, vì các tâm tố dục giới nầy có nhân tịnh hảo (vô tham, vô sân, vô si) 
tương ưng. Nhưng trong 8 tâm, có 4 tâm tương ưng tam nhân gọi là 4 tâm đại tố hợp 
trí (tương ưng vô si, trí tuệ), có 4 tâm tương ưng nhị nhân, gọi là 4 tâm đại tố ly trí 
(bất tương ưng trí, hay vô si). 
 
- Mặt khác, về cảm thọ (vedanā), tâm đại tố có 4 tâm đồng sanh thọ hỷ và 4 tâm 
đồng sanh thọ xả. 
 
- Và về trợ năng (saṅkhārikaṃ), tâm đại tố có 4 tâm vô trợ và 4 tâm hữu trợ. Bốn 
tâm vô trợ là một tâm vô trợ câu hành hỷ tương ưng trí, một tâm vô trợ câu hành hỷ 
bất tương ưng trí, một tâm vô trợ câu hành xả tương ưng trí, một tâm vô trợ câu hành 
xả bất tương ưng trí. Bốn tâm hữu trợ là một tâm hữu trợ câu hành hỷ tương ưng trí, 
một tâm hữu trợ câu hành hỷ bất tương ưng trí, một tâm hữu trợ câu hành xả tương 
ưng trí, một tâm hữu trợ câu hành xả bất tương ưng trí. 
 
- Như vậy tâm tố dục giới hữu nhân có 8 thứ vì tính theo ba khía cạnh: cảm thọ, 
tương ưng và trợ năng. 
 
• 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố, gọi chung là 24 tâm tịnh hảo dục 
giới (kāmavacarasobhanacitta). 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo, gọi 
chung là 54 tâm dục giới (kāmavacaracitta). 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 25.7.2021 
 
Bài 7. Chương I (tiếp theo) _ Tâm sắc giới Thiện, Quả 
và Tố (Rūpāvacarakusala_vipāka_kiriyācitta) 
 
Tâm sắc giới thiện (Rūpāvacarakusalacitta) 
 
• Tâm thiện sắc giới có 5 thứ: 
 

1. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm_tứ_hỷ_lạc_định 
(Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānakusalacittaṃ). 

2. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ_hỷ_lạc_định 
(Vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānakusalacittaṃ) 

3. Tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ_lạc_định 
(Pītisukhekaggatāsahitaṃ tatiyajjhānakusalacittaṃ) 

4. Tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc và định 
(Sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānakusalacittaṃ) 

5. Tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả và định  
(Upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānakusalacittaṃ) 
 

Giải thích:  
 

- Tâm thiện sắc giới là những tâm thiền chứng do tu tập đề mục chỉ 
(samathabhāvanā). Đề mục chỉ tịnh đắc thiền sắc giới, là hai mươi sáu trong 
bốn mươi đề mục (kammaṭṭhāna) trừ 10 đề mục tuỳ niệm và 4 đề mục vô sắc.  

 
- Có hai loại thiện: một loại thiện cần phải tu tập (bhāvetabbaṃ), một loại thiện 

cần phải đắc chứng (sacchikātabbaṃ). Thiện dục giới là thiện phải được tu 
tập; thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế là thiện phải được đắc 
chứng. 

 
- Những chúng sanh có hành động bất thiện bằng tâm bất thiện sẽ gặt hái quả 

dị thục đau khổ; Những chúng sanh có hành động thiện bằng tâm thiện dục 
giới sẽ gặt hái quả dị thục an lạc ở cõi trời người; có người tiến bộ hơn, thích 
tú trong sự phát triển nội tâm cao thượng để chứng đắc thiền định, một trạng 
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thái an lạc thanh khiết, vượt xa hạnh phúc dục lạc cõi trời người do làm các 
phước thiện bố thí, trì giới …v.v… Đó là sự tu tập thiền định, cũng bằng loại 
tâm thiện dục giới. 

 
- Do tu tập thiền định, người ấy chứng thiền sắc giới (rūpajhāna), rồi thiền vô 

sắc giới (arūpajhāna)…v.v… 
 

- Sự chứng đắc thiền của hạng hành giả là phàm tam nhân và các vị thánh hữu 
học, gọi là thiền thiện (kusalajhāna). Đang nói về thiện sắc giới tức là tâm sắc 
giới thiện, hay tâm thiện sắc giới. 

 
• Tâm thiện sắc giới có 5 thứ do phân theo chi thiền (jhānaṅga). 
 

- Năm thứ tâm thiện sắc giới là thiện sơ thiền (paṭhamajjhānakusala), thiện nhị 
thiền (dutiyajjhānakusala), thiện tam thiền (tatiyajjhānakusala), thiện tứ thiền 
(catutthajjhānakusala), thiện ngũ thiền (pañcamajjhānakusala). 

 
- Năm chi thiền là tầm (vitakka), tứ (vicāra), hỷ (pīti), lạc (sukha), nhất hành 

(ekaggatā). Tầm là tìm kiếm cảnh hay hướng tâm đến cảnh; Tứ là bám sát 
cảnh; Hỷ là no vui, hưng phấn; Lạc là thọ lạc, cảm giác dễ chịu; Nhất hành là 
trụ yên trên đối tượng, hay định. 

 
- Tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc thọ, tâm sở nhất hành, phối hợp 

với các tâm dục giới thì có tính chất tốt hoặc xấu, nhưng khi trở thành chi 
thiền trong tâm thiền thì chúng có tính năng đặc biệt. Chi thiền tầm (vitakka) 
chế ngự hôn thuỵ (thīnamiddha), chi tứ (vicāra) chế ngự hoài nghi 
(vicikicchā), chi thiền hỷ (pīti) chế ngự sân độc (paṭigha), chi thiền lạc (sukha) 
chế ngự trạo hối (uddhaccakukkucca), chi thiền nhất hành (ekaggatā) chế ngự 
dục vọng (kāmachanda). 

 
• Năm thiền sắc giới do phân theo chi thiền:  

 
(1) Sơ thiền có đủ năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 
(2) Nhị thiền bỏ tầm, còn lại bốn chi thiền là tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 
(3) Tam thiền bỏ tầm và tứ, còn lại ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất hành. 
(4) Tứ thiền chỉ có hai chi thiền là lạc và nhất hành. Ly hỷ trú lạc (lạc thọ). 
(5) Ngũ thiền có hai chi thiền là xả và nhất hành. Bỏ hỷ bỏ lạc, trú xả (xả thọ). 
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- Trong  A tỳ đàm thì phân theo hệ thống năm thiền (pañcakajhāna) vì nói theo 
định: Định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ. 
 

- Trong kinh tạng thì phân theo hệ thống bốn thiền (catukkajhāna) vì nói theo 
cõi thiền sắc giới: cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. 

 
- 25 đề mục đắc sơ thiền là 10 biến xứ, 10 bất mỹ, số tư niệm, thân hành niệm, 

3 phạm trú (từ, bi, hỷ).  
 
- 14 đề mục đắc nhị thiền là 10 biến xứ, số tức niệm, 3 phạm trú (từ, bi, hỷ). 
 
- Đề mục đắc tam thiền và tứ thiền cũng 14 đề mục như nhị thiền. 
 
- 12 đề mục đắc ngũ thiền là 10 biến xứ, số tức niệm và xả phạm trú. 
 
- Tâm thiện sắc giới có thể tu chứng trong 22 cõi vui ngũ uẩn (7 cõi vui dục giới 

và 15 cõi sắc giới hữu tưởng). 
 
Tâm sắc giới quả (Rūpāvacaravipākacitta) 
 
• Tâm quả sắc giới có 5 thứ: 
 

1. Tâm quả sơ thiền câu hữu tầm_tứ_hỷ_lạc_định 
(Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānavipākacittaṃ) 

2. Tâm quả nhị thiền câu hữu tứ_hỷ_lạc_định 
(Vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhānavipākacittaṃ) 

3. Tâm quả tam thiền câu hữu hỷ_lạc_định 
(Pītisukhekaggatasahitaṃ tatiyajjhānavipākacittaṃ) 

4. Tâm quả tứ thiền câu hữu lạc và định 
(Sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānavipākacittaṃ) 

5. Tâm quả ngũ thiền câu hữu xả và định 
(Upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānavipākacittaṃ) 
 

Giải thích: 
 

- Tâm quả sắc giới là quả dị thục của tâm thiện sắc giới, do thiện sắc giới tạo 
ra bằng mãnh lực dị thời nghiệp duyên. 
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- Một người đã chứng thiền trong kiếp sống nầy chỉ có thể sanh quả thiền ở kiếp 
khác sau khi mạng chung (Thiền thiện chỉ là sanh báo nghiệp _ 
upapajjavedanīyakamma). 

 
- Tâm quả sắc giới cũng có 5 thứ tâm và tương ưng các chi thiền giống như tâm 

thiện sắc giới. 
 
• Mỗi tâm thiền thiện chỉ tạo ra một tâm quả: 
 

(1) Tâm thiện sơ thiền tạo ra tâm quả sơ thiền cũng tương ưng 5 chi thiền (tầm, 
tứ, hỷ, lạc, định). 

 
(2) Tâm thiện nhị thiền tạo ra tâm quả nhị thiền cũng tương ưng 4 chi thiền (tứ, 

hỷ, lạc, định). 
 
(3) Tâm thiện tam thiền tạo ra tâm quả tam thiền cũng tương ưng 3 chi thiền (hỷ, 

lạc, định). 
 
(4) Tâm thiện tứ thiền tạo ra tâm quả tứ thiền cũng tương ưng 2 chi thiền (lạc và 

định). 
 
(5) Tâm thiện ngũ thiền tạo ra tâm quả ngũ thiền cũng tương ưng 2 chi thiền (xả 

và định). 
 

- Một tâm thiện có thể tạo ra nhiều thứ tâm quả, nhưng một tâm thiền thiện chỉ 
tạo ra một thứ tâm quả tương ứng. Bởi tâm thiện dục giới làm nhiều việc, biết 
nhiều cảnh; còn tâm thiền chỉ làm mỗi việc là định tâm trên mỗi một đề mục 
thôi. 

 
[Lại nữa, thiền chi (jhānaṅga) trong tâm thiền thiện có chức năng đổng lực 
(javana) nên có tính năng khắc chế năm triền cái (nīvaraṇa); Thiền chi trong 
tâm quả thiền thì không có tính năng khắc chế triền cái, chỉ vì tâm quả tương 
ứng tâm thiền thiện nên cũng có chi thiền tương đương vậy thôi] 

 
- Tâm quả sơ thiền là thức tái tục cho các phạm thiên ba cõi sơ thiền (Phạm phụ 

thiên, Phạm chúng thiên, Đại phạm thiên). 
 
- Tâm quả nhị thiền là thức tái tục cho các vị phạm thiên ba cõi nhị thiền (Thiểu 

Quang thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm thiên). 
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- Tâm quả tam thiền cũng là thức tái tục cho phạm thiên cõi nhị thiền. Quả nhị 
thiền và quả tam thiền làm việc tái tục đồng cõi phạm thiên nên phạm thiên 
cõi nhị thiền mới được gọi là một hữu tình cư thân đồng tưởng dị 
(ekattakāyanānattasaññino sattāvāsā). 

- Tâm quả tứ thiền là thức tái tục cho phạm thiên ba cõi tam thiền (Thiểu tịnh 
thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên). 

 
- Tâm quả ngũ thiền là thức tái tục cho phạm thiên cõi tứ thiền hữu tưởng 

(Quảng quả thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến 
thiên, Sắc cứu cánh thiên). 

 
- Tâm quả sắc giới có ba chức năng: Làm việc tái tục (paṭisandhi), làm việc 

hữu phần (bhavaṅga) và làm việc tử (cuti). 
 
- Tâm quả sắc giới làm việc tái tục cho các phạm thiên phàm tam nhân và ba 

thánh hữu học; làm việc hữu phần và tử cho phạm thiên phàm tam nhân và 
bốn bậc thánh. Sau khi tái sanh vào cõi phạm thiên ấy chứng đắc A la hán, 
tâm quả sắc giới làm việc hữu phần và tử cho vị A la hán là như vậy. 

 
Tâm sắc giới tố (Rūpāvacarakiriyācitta) 
 
• Tâm tố sắc giới có năm thứ: 
 

1. Tâm tố sơ thiền câu hữu tầm_tứ_hỷ_lạc_định  
(Vitakkavicārapītisukhekaggatāsahitaṃ paṭhamajjhānakiriyācittaṃ) 

2. Tâm tố sơ thiền câu hữu tứ_hỷ_lạc_định  
(Vicārapītisukhekaggatāsahitaṃ dutiyajjhākiriyācittaṃ) 

3. Tâm tố tam thiền câu hữu hỷ_lạc_định 
(Pītisukhekaggatasahitaṃ tatiyajjhānakiriyācittaṃ) 

4. Tâm tố tứ thiền câu hữu lạc và định 
(Sukhekaggatāsahitaṃ catutthajjhānakiriyācittaṃ) 

5. Tâm tố ngũ thiền câu hữu xả và định 
(Upekkhekaggatāsahitaṃ pañcamajjhānakiriyācittaṃ) 
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Giải thích:  
 

- Tâm tố sắc giới là tâm thiền tố, cũng là tâm thiền chứng do tu tập đề mục chỉ 
tịnh (samatha) nhưng đây là tâm thiền chứng của bậc A la hán. 

 
- Các vị A la hán đã hoàn toàn đoạn trừ phiền não nên không có việc tu tiến 

thiền định để chế ngự các triền cái (tham dục, sân hận …v.v…), các Ngài tu 
tiến thiền định chỉ để nhập định (samāpatti) hưởng lạc trú, tịnh trú.  
 
[Chứng nhập thiền sắc giới gọi là lạc trú (sukhavihāra), chứng nhập thiền vô 
sắc giới gọi là tịnh trú (santivihāra). M.I, Sallekhasutta Kinh Đoạn Giảm]. 

 
- Việc tu tiến thiền định của vị A la hán còn có mục đích khác nữa, đó là để 

hiện thông (abhiññā), hiển hoá năng lực siêu nhiên để phục chúng khi cần. 
 
- Tâm thiền tố không còn khả năng tạo quả dị thục dẫn tái sanh luân hồi nữa, 

vì hữu ái (bhavataṇhā) đã được vị A la hán nhổ bỏ rồi.  
 
• Tâm tố sắc giới cũng có 5 thứ do phân theo chi thiền: 
 

(1) Tố sơ thiền có 5 chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 
 
(2) Tố nhị thiền bỏ tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 
 
(3) Tố tam thiền bỏ tầm tứ còn lại chi hỷ, lạc và nhất hành. 
 
(4) Tố tứ thiền chỉ còn hai chi thiền nhưng là lạc và nhất hành. 
 
(5) Tố ngũ thiền cũng có hai chi thiền nhưng là xả và nhất hành. 
 
- Như đã nói, vị A la hán đã đoạn trừ mọi phiền não, không dư sót, nên các 

thiền chi trong tâm tố sắc giới không có tác dụng khắc chế năm triền cái; chi 
thiền có mặt trong tâm thiền tố chỉ có tác dụng khiết hoá, làm cho tâm của vị 
A la hán đã thanh tịnh càng thanh tịnh hơn. 
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- Tâm tố sắc giới nầy sinh diễn cho bậc thánh Tứ quả trong 22 cõi vui ngũ uẩn. 
 
- Tóm tắt: 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm tố sắc giới, gọi chung 

là 15 tâm sắc giới. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 



 

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 29.7.2021 
 
Bài 8. Chương I (tiếp theo) _ Tâm vô sắc giới Thiện, 
Quả và Tố (Arūpāvacarakusala_vipāka_kiriyācitta) 
 

• Tâm thiện vô sắc giới có 4 thứ: 
 

1. Tâm thiện không vô biên xứ  
 (Ākāsānañcāyatanakusalacittaṃ) 
2. Tâm thiện thức vô biên xứ  
 (Viññāṇañcāyatanakusalacittaṃ) 
3. Tâm thiện vô sở hữu xứ  
 (Ākiñcaññāyatanakusalacittaṃ) 
4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ 

(Nevasaññānāsaññāyatanakusalacittaṃ) 
 
Giải thích: 
 
  Tâm thiện vô sắc giới là tâm thiền chứng do tu tập đề mục chỉ tịnh bốn án xứ 
là không vô biên (ākāsānañca), thức vô biên (viññānañca), vô sở hữu (ākiñcaññā), 
phi tưởng phi phi tưởng (nevasaññānāsaññā), gọi là 4 đề mục vô sắc 
(arūpakammaṭṭhāna). 
 
  Tâm thiện vô sắc thuộc ngũ thiền (pañcamajjhāna) vì cả bốn bậc thiền vô sắc 
đều có hai chi thiền: xả và định. Do đó mới nói rằng tâm thiền vô sắc phân thứ bậc 
theo cảnh đề mục (ārammaṇato), không phải như tâm thiền sắc giới phân thứ bậc 
theo chi thiền (jhānaṅgato). [Nói theo hệ thống bốn thiền của Kinh Tạng thì thiền 
vô sắc thuộc tứ thiền]. 
 

• Giải về thiền không vô biên xứ (ākāsānañcāyatana), đệ nhất thiền vô sắc 
(arūpajhāna). 

 
  Đề mục “không gian vô tận” (ākāso ananto), là một khái niệm lấy ra từ biến 
xứ hư không của thiền sắc giới (kasiṇugghāṭimākāso). 
 



 

  Sau khi hành giả chứng nhập thiền sắc giới (rūpajhāna) với đề mục hư không 
biến xứ (ākāsakasiṇa) đến bậc ngũ thiền, hành giả vượt khỏi phạm trù không gian 
còn giới hạn của hư không biến xứ bằng cách tác ý “hư không vô tận, hư không vô 
biên”, khi ấy một trạng thái định an chỉ (appanāsamādhi) khởi lên với hai thiền chi 
“xả và nhất hành”, gọi là đệ nhất thiền vô sắc, vì là thiền vô sắc thứ nhất; Và thiền 
nầy sanh lên do đề mục khái niệm hư không cùng tận, nên gọi là thiền thông vô biên 
xứ; Bởi thiền nầy được chứng nơi hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân nên 
gọi là thiền thiện không vô biên xứ. 
 

• Giải về ba án xứ thiền vô sắc tiếp theo:  
 
  Thiền thức vô biên xứ (viññānañcāyatana). “Thức vô biên” là tên gọi cho đệ 
nhất tâm thiền vô sắc (Tâm không vô biên xứ), vì chính tâm làm cảnh đề mục để 
chứng đệ nhị thiền vô sắc. Sau khi chứng tâm thiền không vô biên xứ, vị hành giả 
tác ý đến tâm không vô biên xứ như sau: “ Thức nầy mới là không cùng tận” (Idaṃ 
viññāṇaṃ anantaṃ) tác ý tưởng như vậy đến khi nhập tâm thì một trạng định an chỉ 
(appanāsamādhi) khác khởi lên nơi hành giả; Vì định nầy lấy thức đệ nhất thiền vô 
sắc làm đề mục chứng nên gọi là tâm thiền thức vô biên xứ (viññāṇañcāyatana). Và 
bởi thiền nầy được chứng nơi hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân nên gọi là 
thiền thiện thức vô biên xứ. 
 
  Thiền vô sở hữu xứ (ākiñcaññāyatana). “Vô sở hữu” là một khái niệm phủ 
nhận không có gì cả (natthi kiñci = akiñci), phủ nhận cái gọi là thức vô biên. Hành 
giả giữ quan niệm không có gì là vô biên, rồi một trạng thái an chỉ khởi lên do quan 
niệm ấy làm đề mục. Định thứ ba nầy gọi là thiền vô sở hữu xứ. Vì được chứng nơi 
hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân nên đó là thiền thiện vô sở hữu xứ. 
 
  Thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññānāsaññāyatana). “phi tưởng phi 
phi tưởng” (n'eva saññā n'āsaññā) không phải tưởng, cũng không phải phi tưởng. 
Tưởng (saññā) ở đây ám chỉ tâm (citta). Phi tưởng phi phi tưởng là tên gọi cho tâm 
thiền vô sắc thứ ba, mặc dù tên thiền chứng thứ ba là tâm vô sở hữu xứ; Nhưng vì 
hành giả nhìn tâm thiền thứ ba cảm nhận rằng “Tâm nầy tinh vi ! tâm nầy tinh vi ! 
Phi tưởng phi phi tưởng !”, nên tâm thứ ba trở tành đề mục phi tưởng phi tưởng cho 
thiền chứng thứ tư. 
  Bốn tâm thiền vô sắc có tên gọi là không vô biên xứ hay thức vô biên xứ 
…v.v… là đặt tên theo đề mục mà thiền ấy được đắc chứng. 
 
  Thiền vô sắc được phân thứ bậc là căn cứ vào cảnh đề mục; Thiền sắc giới thì 
phân thứ bậc căn cứ theo chi thiền. 
 



 

  Thiền vô sắc khác nhau về đề mục nhưng giống nhau về chi thiền, cũng đều 
có 2 chi thiền là xả (upekkhā) và nhất hành (ekaggatā), nên gọi đây là tâm ngũ thiền 
gồm chung với tâm ngũ thiền sắc giới. 
 
  Tâm thiện vô sắc giới, gọi như vậy vì là tâm thiền chứng của bậc hành giả 
thánh hữu học và phàm tam nhân. 
 
  Lại nữa, vì tâm thiền vô sắc nầy thành nhân tốt tạo ra tâm quả tái tục cõi phạm 
thiên vô sắc nên gọi là tâm thiện vô sắc. 
 

• Tâm quả vô sắc giới có 4 thứ: 
 

1. Tâm quả không vô biên xứ  
(Ākāsānañcāyatanavipākacittaṃ) 
2. Tâm quả thức vô biên xứ  
(Viññāṇañcāyatanavipākacittaṃ) 
3. Tâm quả vô sở hữu xứ  
(Ākiñcaññāyatanavipākacittaṃ) 
4. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ  
(Nevasaññānāsaññāyatanavipākacittaṃ) 

 
Giải thích: 
 
  Tâm quả vô sắc giới là quả dị thục của bốn tâm thiện vô sắc thành sanh báo 
nghiệp tạo ra. 
 
  Tâm quả không vô biên xứ là quả của tâm thiện không vô biên xứ. 
 
  Tâm quả thức vô biên xứ là quả của tâm thiện thức vô biên xứ. 
 
  Tâm quả vô sở hữu xứ là quả của tâm thiện vô sở hữu xứ. 
 
  Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ là quả của tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
 
  Khi hành giả đắc chứng thiền vô sắc mà không hoại thiền thì sau khi mệnh 
chung, thiền thiện vô sắc ấy tạo ra tâm quả vô sắc theo thiền ấy tục sinh cõi vô sắc 
tương ứng. 



 

 
  Nếu ngay trong một kiếp sống mà hành giả chứng nhiều bậc thiền thì lúc mệnh 
chung thiền thiện cao nhất sẽ tạo ra quả tục sinh, các thiền thiện thấp trở thành vô 
hiệu nghiệp (ahosikamma) không tạo quả. 
 
  Tâm quả vô sắc có chức năng làm việc tái tục (paṭisandhi), hữu phần 
(bhavaṅga) và tử (cuti) cho chúng sanh phạm thiên bốn cõi vô sắc, tâm nào cõi ấy. 
 

• Tâm tố vô sắc giới có 4 thứ: 
 

1. Tâm tố không vô biên xứ  
(Ākāsānañcāyatanakiriyācittaṃ) 

2. Tâm tố thức vô biên xứ  
(Viññāṇañcāyatanakiriyācittaṃ) 

3. Tâm tố vô sở hữu xứ  
(Ākiñcaññāyatanakiriyācittaṃ) 

4. Tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ  
(Nevasaññānāsaññāyatanakiriyācittaṃ) 

 
Giải thích: 
 

Tâm tố vô sắc giới là tâm thiền chứng của bậc A la hán tu tiến thiền vô sắc. 
Nếu Ngài đã đắc thiền thiện sắc hay vô sắc trước rồi mới đắc đạo quả A la hán thì 
các tâm thiền thiện (kusalajhāna) sẽ trở thành tâm thiền tố (kiriyājhāna), vì là tâm 
kiên cố (appaṇā) nên từ tâm thiền thiện trở thành tâm thiền tố do tháp tùng theo 
mãnh lực quả lậu tận. 
 

Về cách thức tu tiến bốn đề mục vô sắc và bốn thiền chứng vô sắc tố cũng 
giống như thiền thiện vô sắc; Chỉ khác là tâm tố vô sắc sinh diễn nơi cơ tánh bậc 
đoạn lậu, tâm thiện vô sắc thì sinh diễn ở cơ tánh ba hạng hữu học và phàm tam 
nhân; Điểm khác nữa là tâm tố vố sắc không tạo ra quả dị thục, tâm thiện vô sắc thì 
còn tạo ra quả dị thục. 

 
Tóm tắt: 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm tố vô sắc gọi chung là 

12 tâm vô sắc giới. 
 

Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi chung là tâm đáo đại (mahaggatacitta) 
cũng gọi là tâm thiền hiệp thế (lokiyajhānacitta). 



 

Tâm dục giới và tâm đáo đại, gọi chung là tâm hiệp thế (lokiyacitta). 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 1.8.2021 
 
Bài 9. Chương I (tiếp theo) _ Tâm Siêu Thế Thiện và 
Quả (Lokuttarakusala_vipākacitta) 
 

• Tâm siêu thế chỉ có hai giống tâm (jāti) là tâm thiện (kusalacitta) và tâm quả 
(vipākacitta). 
 

- Tâm thiện siêu thế chính là tâm đạo (maggacitta), có 4 thứ: 
 

1. Tâm đạo Dự lưu (Sotāpattimaggacittaṃ) 
2. Tâm đạo Nhất lai (Sakadāgāmimaggacittaṃ) 
3. Tâm đạo Bất lai (Anāgāmimaggacittaṃ) 
4. Tâm đạo Ứng cúng (Arahattamaggacittaṃ) 

 
- Nếu phân theo thiền chứng thì tâm thiện siêu thế có 20 thứ: 

 
1. Tâm sơ đạo sơ thiền (Paṭhamajjhānapaṭhamamaggacittaṃ) 
2. Tâm sơ đạo nhị thiền (Dutiyajjhānanapaṭhamamaggacittaṃ) 
3. Tâm sơ đạo tam thiền (Tatiyajjhānapaṭhamamaggacittaṃ) 
4. Tâm sơ đạo tứ thiền (Catutthajjhānapaṭhamamaggacittaṃ) 
5. Tâm sơ đạo ngũ thiền (Pañcamajjhānapaṭhamamaggacittaṃ) 
6. Tâm nhị đạo sơ thiền (Paṭhamajjhānadutiyamaggacittaṃ) 
7. Tâm nhị đạo nhị thiền (Dutiyajjhānadutiyamaggacittaṃ) 
8. Tâm nhị đạo tam thiền (Tatiyajjhānadutiyamaggacittaṃ) 
9. Tâm nhị đạo tứ thiền (Catutthajjhānadutiyamaggacittaṃ) 
10. Tâm nhị đạo ngũ thiền (Pañcamajjhānadutiyamaggacittaṃ) 
11. Tâm tam đạo sơ thiền (Paṭhamajjhānatatiyamaggacittaṃ) 
12. Tâm tam đạo nhị thiền (Dutiyajjhānatatiyamaggacittaṃ) 
13. Tâm tam đạo tam thiền (Tatiyajjhānatatiyamaggacittaṃ) 
14. Tâm tam đạo tứ thiền (Catutthajjhānatatiyamaggacittaṃ) 
15. Tâm tam đạo ngũ thiền (Pañcamajjhānatatiyamaggacittaṃ) 
16.  Tâm tứ đạo sơ thiền (Paṭhamajjhānacatutthamaggacittaṃ) 



17. Tâm tứ đạo nhị thiền (Dutiyajjhānacatutthamaggacittaṃ) 
18. Tâm tứ đạo tam thiền (Tatiyajjhānacatutthamaggacittaṃ) 
19. Tâm tứ đạo tứ thiền (Catutthajjhānacatutthamaggacittaṃ) 
20. Tâm tứ đạo ngũ thiền (Pañcamajjhānacatutthamaggacittaṃ) 

 
Như vậy tâm thiện siêu thế có 4 hoặc 20 thứ tâm; Nói hẹp có 4, nói rộng có 

20.  
 
Giải thích: 
 

Tâm đạo là tâm thiện siêu thế, bởi tâm được trợ sanh tâm quả (phalacitta) 
bằng mãnh lực dị thời nghiệp duyên (nānakkhaṇikakammapaccayena). 
 

Gọi là tâm đạo (maggacitta) vì là tâm có bát chi đạo (maggaṅga) tương ưng, 
tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. 
 

Tâm đạo hay thiện siêu thế là tuệ đoạn trừ (khaye ñāṇaṃ) phiền não, liễu ngộ 
níp bàn. Tâm đạo được chứng đắc do nhờ công phu tu tập thiền quán hay hành thiền 
minh sát (vipassanābhāvanā). 
 

Khi tâm đạo thứ nhất sanh khởi, vị ấy đã là bậc thánh (ariya), không còn là 
phàm nhân (puthujjana) nữa. Tâm đạo thứ nhất gọi là sơ đạo (Paṭhamamagga) tức 
là đạo dự lưu (Sotāpattimagga). Tâm đạo thứ hai gọi là nhị đạo (Dutiyamagga) tức 
là đạo nhất lai (Sakadāgāmimagga). Tâm thứ ba gọi là tam đạo (Tatiyamagga) tức 
là đạo bất lai (Anāgāmimagga). Tâm đạo thứ tư gọi là tứ đạo (Catutthamagga) tức 
là đạo ứng cúng (Arahattamagga). 
 

Tâm sơ đạo tuyệt trừ ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và đoạn 
diệt chủng sanh đoạ xứ. Gọi sơ đạo là đaọ dự lưu vì đắc chứng đạo nầy rồi là đã đi 
vào thánh lưu (ariyasote āpajjatī 'ti sotāpatti). 
 

Tâm nhị đạo làm suy yếu hai kiết sử: Dục ái và phẫn nộ, đoạn diệt chủng dục 
hữu tái sanh nhiều lần, nghĩa là chỉ sanh lại cõi dục một lần nữa thì níp bàn, nên gọi 
tâm nhị đạo là đạo nhất lai. 



Tâm tam đạo tuyệt trừ hẵn hai kiết sử: dục ái và phẫn nộ, đoạn diệt chủng tái 
sanh cõi dục, không còn trở lại cõi dục nầy nữa mà hoá sanh cõi sắc giới rồi níp bàn 
tại đấy, nên gọi là tâm tam đạo là đạo bất lai. 
 

Tâm tứ đạo tuyệt trừ năm thượng phần kiết sử: sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng 
dật và vô minh, tuyệt chủng luân hồi, xứng đáng được nhân thiên cúng dường, nên 
gọi tâm tứ đạo là đạo ứng ứng. Danh từ Arahatta có nhiều ý nghĩa, ứng cúng là một 
trong những ý nghĩa đó. 
 

Tuệ đạo là Tri kiến tịnh ( ñāṇadassanavisuddhi), Tịnh pháp thứ năm trong 
năm tịnh pháp tuệ minh sát. 
 

Tâm đạo nếu nói theo tiến trình sát trừ phiền não thì có 4 thứ (mới nói tâm 
thiện 21 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 4 tâm thiện siêu thế). 
 

Tâm đạo nếu nói theo thiền chi mà hành giả đã chứng thiền trước khi đắc đạo, 
thì có 20 thứ như sơ đạo sơ thiền (5 chi thiền), sơ đạo nhị thiền (4 chi thiền) …v.v… 
(Do vậy, nói thêm thiện có 37 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 20 tâm thiện siêu thế). 
 

• Tâm quả siêu thế là hiệu ứng của tâm thiện siêu thế; vì là giống quả 
(vipākajāti) nên được gọi là quả siêu thế (lokuttaravipāka). Nhưng quả siêu thế 
không giống như quả hiệp thế; Quả siêu thế không phải được thành tựu do nghiệp bị 
tác động bởi ái (taṇhā); Quả siêu thế có chức năng đổng lực (javana) giống như 
thiện siêu thế. Cả hai điều này khác với quả hiệp thế. Vì vậy, tâm quả siêu thế được 
gọi với danh từ đặc biệt là phalacitta. Trong tiếng việt, hai từ vipāka và phala đều 
dịch là “Quả”. 
 

- Tâm quả siêu thế có 4 thứ: 
 

1. Tâm quả Dự lưu (Sotāpattiphalacittaṃ) 
2. Tâm quả Nhất lai (Sakadāgāmiphalacittaṃ) 
3. Tâm quả Bất lai (Anāgāmiphalacittaṃ) 
4. Tâm quả Ứng cúng (Arahattaphalacittaṃ) 

 
 



- Tâm quả siêu thế kể theo tâm đạo hữu thiền thì có 20 thứ: 
 

1. Tâm sơ quả sơ thiền (Paṭhamajjhānapaṭhamaphalacittaṃ) 
2. Tâm sơ quả nhị thiền (Dutiyajjhānapaṭhamaphalacittaṃ) 
3. Tâm sơ quả tam thiền (Tatiyajjhānapaṭhamaphalacittaṃ) 
4. Tâm sơ quả tứ thiền (Catutthajjhānapaṭhamaphalacittaṃ) 
5. Tâm sơ quả ngũ thiền (Pañcamajjhānapaṭhamaphalacittaṃ) 
6. Tâm nhị quả sơ thiền (Paṭhamajjhānadutiyaphalacittaṃ) 
7. Tâm nhị quả nhị thiền (Dutiyajjhānadutiyaphalacittaṃ) 
8. Tâm nhị quả tam thiền (Tatiyajjhānadutiyaphalacittaṃ) 
9. Tâm nhị quả tứ thiền (Catutthajjhānadutiyaphalacittaṃ) 
10. Tâm nhị quả ngũ thiền (Pañcamajjhānadutiyaphalacittaṃ) 
11. Tâm tam quả sơ thiền (Paṭhamajjhānatatiyaphalacittaṃ) 
12. Tâm tam quả nhị thiền (Dutiyajjhānatatiyaphalacittaṃ) 
13. Tâm tam quả tam thiền (Tatiyajjhānatatiyaphalacittaṃ) 
14. Tâm tam quả tứ thiền (Catutthajjhānatatiyaphalacittaṃ) 
15. Tâm tam quả ngũ thiền (Pañcamajjhānatatiyaphalacittaṃ) 
16. Tâm tứ quả sơ thiền (Paṭhamajjhānacatutthaphalacittaṃ) 
17. Tâm tứ quả nhị thiền (Dutiyajjhānacatutthaphalacittaṃ) 
18. Tâm tứ quả tam thiền (Tatiyajjhānacatutthaphalacittaṃ) 
19. Tâm tứ qủa tứ thiền (Catutthajjhānacatutthaphalacittaṃ) 
20. Tâm tứ quả ngũ thiền (Pañcamajjhānacatutthaphalacittaṃ) 

 
Giải thích: 
 

Trong thiền minh sát, quả siêu thế là tuệ thứ 15, gọi là quả tuệ (phalañāṇa). 
 

Quả tuệ nầy khởi lên tiếp nối Đạo tuệ (tuệ thứ 14). Sát na tâm đạo trợ sát na 
tâm quả (phalacitta) bằng vô gián duyên. Đạo nào phát sanh quả nấy. 
 

Tâm quả phát sanh từ tâm đạo dự lưu, gọi là tâm quả dự lưu. Phát sanh từ tâm 
đạo nhất lai, gọi là tâm quả nhất lai. Phát sanh từ tâm đạo bất lai, gọi là tâm quả bất 
lai. Phát sanh từ tâm đạo ứng cúng, gọi là tâm quả ứng cúng. 
 



Do phát sanh từ sơ đạo sơ thiền nên gọi là sơ quả sơ thiền. Do phát sanh từ sơ 
đạo nhị thiền nên gọi là sơ quả nhị thiền …v.v… 
 

Quả siêu thế thuộc về tri kiến tịnh (ñāṇadassanavisuddhi) trong bảy tịnh pháp. 
 

Tuệ quả siêu thế là vô sanh trí (anuppādeñāṇaṃ). Tuệ đạo thì sát trừ phiền 
não, Tuệ quả thì lắng yên phiền não, không tái phát phiền não đã được sát trừ. 
 

Đạo quả dự lưu _ Sotāpatti, đọc âm là “Tu đà hườn”. 
 

Đạo quả nhất lai _ Sakadāgāmi,  đọc âm là “Tư đà hàm”. 
 
Đạo quả bất lai _ Anāgāmi, đọc âm là “A na hàm”. 

 
Đạo quả ứng cúng _ Arahatta, đọc âm là “A la hán”. 

 
Tóm tắt: 4 hoặc 20 tâm thiện siêu thế và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế, gọi chung 

là 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
 
81 tâm hiệp thế và 8 hoặc 40 tâm siêu thế gôm lại là 89 hoặc 121 tâm. 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 10. Chương I (tiếp theo) 

Tâm phân theo chín khía cạnh
89 hoặc 121 tâm được phân loại theo chín khía cạnh là giống (jāti), lãnh vực  (bhūmi), thể 
loại (ākāra),  thế giới  (loka),   nhân (hetu),  thiền (jhāna),  thọ  (vedanā), phối hợp  (payoga),  trợ 
năng  (saṅkhārika).

1. Tâm phân theo giống (jāti) có 4 loại:

a. Tâm bất thiện  (akusalacitta) gồm 12 thứ tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si.

b. Tâm thiện (kusalacitta) gồm 21 hoặc 37 tâm là 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm 
thiện vô sắc giới và 4 hoặc 20 tâm thiện siêu thế.

c. Tâm quả (vipākacitta) gồm 36 hoặc 52 tâm là 23 tâm quả dục giới, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả 
vô sắc giới và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế.

d. Tâm tố  (kiriyācitta) gồm 20 tâm là 11 tâm tố dục giới, 5 tâm tố sắc giới và 4 tâm tố vô sắc giới.

2. Tâm phân theo lãnh vực (bhūmi) có 4 loại:

a. Tâm dục giới (kāmāvacaracitta) gồm 54 thứ là 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới, 23 tâm quả
dục giới, 11 tâm tố dục giới.

b. Tâm sắc giới (rūpāvacaracitta) gồm 15 thứ là 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm tố
sắc giới.

c. Tâm vô sắc giới (arūpāvacaracitta) gồm 12 thứ là 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm 
tố vô sắc.

d. Tâm siêu thế  (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 20 tâm đạo và 4 hoặc 20 tâm quả.

3. Tâm phân theo thể (ākāra) có 2 loại:

a. Tâm tịnh hảo (sobhanacitta) gồm 59 hoặc 91 thứ là 24 tâm tịnh hảo dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới, 8 hoặc 40 tâm siêu thế.

b. Tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta) gồm 30 thứ là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân.

4. Tâm phân theo thế giới (loka) có 2 loại:

a. Tâm hiệp thế (lokiyacitta) gồm 81 thứ là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới.

b. Tâm siêu thế (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 20 tâm đạo và 4 hoặc 20 tâm quả.

5. Tâm phân theo nhân (hetu) có 2 loại:

a. Tâm hữu nhân (sahetukacitta) gồm 71 hoặc 103 tâm. Tâm nhứt nhân là hai tâm si; Tâm nhị nhân 
là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 4 đại thiện ly trí, 4 đại quả ly trí và 4 đại tố ly trí; Tâm tam nhân là 4 đại 
thiện hợp trí, 4 đại quả hợp trí, 4 đại tố hợp trí, 27 tâm đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế.

b. Tâm vô nhân (ahetukacitta) gồm 18 thứ là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm 
tố vô nhân.



6. Tâm phân theo thiền (jhāna) có hai loại:

a. Tâm thiền  (jhānacitta) gồm 35 hoặc 67 thứ là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 
tâm siêu thế.

b. Tâm phi thiền  (ajhānacitta) gồm 54 thứ tâm dục giới.

7. Tâm phân theo thọ (vedanā) có ba hoặc năm, là theo ba thọ hoặc theo năm thọ.

§ Theo ba thọ:

a. Tâm câu hành lạc (sukhasahagatacitta) gồm 63 thứ là 62 tâm đồng sanh thọ hỷ và 1 tâm thân 
thức đồng sanh thọ lạc.

b. Tâm câu hành khổ (dukkhasahagatacitta) gồm 3 thứ là 2 tâm sân thọ ưu và 1 tâm thân thức đồng 
sanh thọ khổ.

c. Tâm câu hành phi khổ phi lạc (adukkhamasukhasahagatacitta) gồm 55 tâm đồng sanh thọ xả.

§ Theo năm thọ:

a. Tâm câu hành hỷ (somanassasahagatacitta) gồm 62 tâm thọ hỷ.

b. Tâm câu hành ưu  (domanassasahagatacitta) gồm 2 tâm sân.

c. Tâm câu hành lạc (sukhasahagatacitta) có 1 tâm thân thức thọ lạc.

d. Tâm câu hành khổ (dukkhasahagatacitta) có một tâm thân thức thọ khổ.

e. Tâm câu hành xả  (upekkhāsahagatacitta) là 55 tâm thọ phi khổ phi lạc.

8. Tâm phân theo phối hợp (payoga) có 2 loại:

a. Tâm tương ưng  (sampayuttacitta) gồm 45 hoặc 87 tâm, năm trường hợp là:

- Tâm tương ưng tà kiến (ditthigatasampayuttacitta) là 4 tâm tham hợp tà kiến.

- Tâm tương ưng phẫn (paṭighasampayuttacitta) là 2 tâm sân.

- Tâm tương ưng hoài nghi  (vicikicchāsampayuttacitta)  là tâm si hoài nghi.

- Tâm tương ưng phóng dật  (uddhaccasampayuttacitta) là tâm si phóng dật.

- Tâm tương ưng trí (ñāṇasampayuttacitta) có 47 hoặc 79 thứ là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 27
tâm đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế.

b. Tâm bất tương ưng  (vippayuttacitta) gồm 34 tâm là:

- 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến (diṭṭhigatavippayutta)

- 12 tâm dục giới tịnh hảo bất tương ưng trí (ñāṇavippayutta)

- 18 tâm bất tương ưng nhân (hetuvippayutta), tức là tâm vô nhân (ahetukacitta)

9. Tâm phân theo trợ năng (saṅkhārika) có 2 loại:

a. Tâm vô trợ  (asaṅkhārikacitta) gồm 37 thứ là 4 tâm tham vô trợ, 1 tâm sân vô trợ, 2 tâm si, 18 
tâm vô nhân, 12 tâm dục giới tịnh hảo vô trợ.

b. Tâm hữu trợ (sasaṅkhārikacitta) gồm 52 hoặc 84 thứ là 4 tâm tham hữu trợ, 1 tâm sân hữu trợ, 
12 tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ, 35 hoặc 67 tâm thiền.

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu

https://chuaphapluan.com/vn/bai-10-chuong-i-tiep-theo-tam-phan-theo-chin-khia-canh-mon-hoc-
thang-phap-abhidhamma-bai-hoc-ngay-5-8-2021.html
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Bài 11.  
Chương II _ TÂM SỞ TOÁT YẾU (Cetasikasaṅgaha)  
 

Tâm sở là những sở hữu tâm, thuộc tánh tương hợp với tâm. Có 52 thứ phân 
thành ba nhóm: 
 

1. Nhóm tợ tha (aññasamānacetasika)  
2. Nhóm bất thiện (akusalacetasika) 
3. Nhóm tịnh hảo (sobhanacetasika) 

 
Nhóm tợ tha gồm những tâm sở tương hợp được với các giống tâm: tâm thiện, 

tâm bất thiện và tâm vô ký. Gồm 13 thứ. 
 

Nhóm bất thiện gồm những tâm sở chỉ tương hợp với giống tâm bất thiện. 
Gồm 14 thứ. 
 

Nhóm tịnh hảo gồm những tâm sở chỉ tương hợp với giống tâm thiện và tâm 
tố vô ký hữu nhân. Gồm 25 thứ. 
 

Nhóm nào cũng có loại tâm sở biến hành (sādhāraṇa) và tâm sở biệt cảnh 
(pakiṇṇaka). 
 
Tâm sở tợ tha (Aññasamānacetasika) 
 

• Tâm sở tợ tha có 13 thứ, gồm 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh. 
 

- Tâm sở tợ tha biến hành (aññasamānasādhāraṇacetasika) có 7 thứ là: 
 

1. Xúc (phassa) 



2. Thọ (vedanā) 
3. Tưởng (saññā) 
4. Tư (cetanā) 
5. Nhất hành (ekaggatā) 
6. Mạng quyền (jīvitindriya) 
7. Tác ý (manasikāra) 

 
- Tâm sở tợ tha biệt cảnh (aññasamānapakiṇṇakacetasika) có 6 thứ là: 

 
1. Tầm (vitakka) 
2. Tứ (vicāra) 
3. Thắng giải (adhimokkha) 
4. Cần (viriya) 
5. Hỷ (pīti) 
6. Dục (chanda) 

 
Giải thích: 
 

Tợ tha biến hành là những tâm sở phổ thông trong tất cả tâm 
(sabbacittasādhāraṇa), những tâm sở biến hành nầy là thành tố của tâm, một tâm 
khởi lên không thể thiếu bảy thành tố nầy. Tâm sở tợ tha biến hành bao gồm ba danh 
uẩn: thọ uẩn (tâm sở thọ), tưởng uẩn (tâm sở tưởng), hành uẩn (xúc, tư, nhất hành, 
mạng quyền, tác ý). Có 7 thứ: 

 
(1) Xúc (phassa) có tướng trạng chạm cảnh (phusanalakkhaṇaṃ), có 

nhiệm vụ là tác động (saṅghaṭṭanaraso), có biểu hiện là tập họp căn, 
cảnh và thức (sannipātapaccupaṭṭhāno) có nhân gần là đối tượng đi vào 
phạm vi (āpāthagatavisayapadaṭṭhāno). Xúc là sự chạm mặt của tâm 
với cảnh. Tất cả tâm đều chạm mặt với cảnh. 

 
(2) Thọ (vedanā) là sự hứng chịu, sự cảm nhận, sự hưởng cảnh của tâm. 

Có năm thứ cảm thọ là lạc (sukha), khổ (dukkha), hỷ (somanassa), ưu 
(domanassa) và xả (upekkhā). 

 



Thọ lạc (sakhavedanā) có tướng trạng là hứng chịu sự xúc chạm khả 
ý (iṭṭhaphoṭṭhabbānubhavanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là làm tươi tắn các 
pháp tương ưng (sampayuttānaṃ upabrūhanarasaṃ), có biểu hiện là thân 
sung sướng (kāyika_assāda_paccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là thân quyền 
(kāyindriyapadaṭṭhāṇaṃ). 

 
Thọ khổ (dukkhavedanā) có tướng trạng là hứng chịu sự xúc chạm bất 

khả ý (aniṭṭhaphoṭṭhabbānubhavanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là làm héo 
xào các pháp tương tưng (sampayuttānaṃ milāpanarasaṃ), có biểu hiện 
là thân đau đớn (kāyikābādhapaccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là thân quyền 
(kāyindriyapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thọ hỷ (somanassavedanā) có tướng trạng là hưởng cảnh khả ý 

(iṭṭhārammaṇānubhavanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là sử dụng một cách 
hài lòng (iṭṭhākārasambhogarasaṃ), có biểu hiện là tâm hớn hở 
(cetasika_assādapaccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là khinh an 
(passaddhipadaṭṭhānaṃ). 

 
Thọ ưu (domanassavedanā) có tướng trạng là hưởng cảnh bất khả ý 

(aniṭṭhārammaṇānubhavanalakkhanaṃ), có nhiệm vụ là sử dụng một cách 
không hài lòng (aniṭṭhākārasambhogarasaṃ), có biểu hiện là tâm bức xúc 
(cetasikābādhapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần duy nhất là sắc ý vật (ekanten 
'eva hadayavatthupadaṭṭhānaṃ). 

 
Thọ xả (upekkhāvedanā) có tướng trạng là cảm giác bình thường 

(majjhattavedayitalakkhaṇā), có nhiệm vụ là làm cho pháp tương ưng 
không quá tươi không quá héo (sampayuttānaṃ n'āti 
upabrūhanamilāpanarasā), có biểu hiện là trạng thái trầm lặng 
(santabhāvapaccupaṭṭhānā), có nhân gần là tâm ly hỷ 
(nippītikacittapadaṭṭhānā). 
 

(3) Tưởng (saññā) là sự nhận biết do ấn tượng. Tưởng có tướng trạng là nhớ 
biết (sañjānanalakkhaṇā), có nhiệm vụ là tạo ấn tượng giúp nhận biết 
(sañjānanapaccayanimittakaraṇarasā), có biểu hiện là nhận ra nhờ có ấn 
tượng (yathāgahitanimittavasābhinivesapaccupaṭṭhānā), có nhân gần là 



cảnh tượng tái hiện (yathā upaṭṭhitāvisayapadaṭṭhānā). 
 

(4) Tư (cetanā) là sự cố ý, cố quyết, điều hành pháp đồng sanh. Có tướng trạng 
là chủ tâm (cetayitalakkhaṇā), có nhiệm vụ là đầu tư (āyūhanarasā), có 
biểu hiện là sự tổ chức (saṃvidahanapaccupaṭṭhānā), nhân gần là ba danh 
uẩn còn lại (sesakhandhattayapadaṭṭhānā). 

 
(5) Nhứt hành (ekaggatā) là sự gom tâm vào một điểm trên đối tượng. Có 

tướng trạng là không phân tán (avikkhepalakkhaṇā), có nhiệm vụ là tập 
trung các pháp đồng sanh (sahajātānaṃ sampiṇḍanarasā), có biểu hiện là 
lắng đọng (upasamapaccupaṭṭhānā), có nhân là lạc (sukhapadaṭṭhāna). 
[Nhân gần của nhứt hành là lạc, đây là nói nhân phát sanh định (samādhi), 
nhứt hành chi thiền]. 

 
(6) Mạng quyền (jīvitindriya) hay mạng căn, là tính duy trì sự sống còn của 

danh uẩn; các pháp đồng sanh sống còn nhờ tính năng đó thì gọi đó là mạng 
quyền. Tâm sở mạng quyền có tướng trạng là bảo trì các pháp đồng sanh 
(sahajānaṃ anupālanalakkhanaṃ), có nhiệm vụ là giúp các pháp đồng 
sanh diễn tiến sanh trụ diệt (sahajānaṃ pavattanarasaṃ), có biểu hiện là 
sự tồn tại của các pháp đồng sanh (sahajānaṃ ṭhapanapaccupaṭṭhānaṃ), 
có nhân gần là ba uẩn ngoài ra (sesakhandhattayapadaṭṭhānaṃ). 

 
(7) Tác ý (manasikāra) là tính cách của tâm thích ứng với cảnh. Trong A tỳ 

đàm thì tâm sở tác ý có ý nghĩa đặc biệt. Tướng trạng của tâm sở tác ý là 
chú ý đối tượng (sāraṇalakkhaṇo), có nhiệm vụ là cột các pháp tương ưng 
vào cảnh (sampayuttānaṃ ārammaṇe saṃyojanaraso), có biểu hiện là đối 
diện với cảnh (ārammaṇābhimukhabhāvapaccupaṭṭhāno), có nhân gần là 
cảnh (ārammaṇapadaṭṭhāno).  
 
Bảy tợ tha biến hành nầy phối hợp với tất cả tâm. 

 
- Tợ tha biệt cảnh là những tâm sở hành uẩn, cũng có mặt trong tâm thiện, tâm 

bất thiện và tâm vô ký, nhưng chúng chỉ có mặt rãi rác trong những tâm nào tương 
thích. Có 6 thứ: 

 



(1) Tầm (vitakka) là sự hướng tâm đến cảnh. Tâm sở tầm có tướng trạng là 
dán tâm vào cảnh (ārammaṇe cittābhiniropanalakkhaṇo), có nhiệm vụ là 
làm cho tâm và cảnh sáp vào nhau (āhananaparihānanaraso), có biểu hiện 
là tâm được dẫn đến cảnh (ārammaṇe cittānayanapaccupaṭṭhāno). Tâm sở 
tầm chỉ có mặt trong 55 tâm hữu tầm là 3 tâm sắc giới sơ thiền, 8 tâm siêu 
thế sơ thiền, 3 ý giới và 41 tâm dục ý thức giới. 

 
(2) Tứ (vicāra) là sự bám sát tâm trên đối tượng. Tâm sở tứ có tướng trạng là 

chăm nom cảnh (ārammaṇānumajjanalakkhaṇo), có nhiệm vụ là tạo khắn 
khít giữa pháp đồng sanh với cảnh (sahajātānuyojanaraso), có biểu hiện 
là tâm đeo bám cảnh (cittānuppabandhanapaccupaṭṭhāno), có nhân gần là 
đối tượng (ārammaṇapadaṭṭhāno). Tâm sở tứ chỉ có mặt trong 66 tâm hữu 
tứ là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 3 ý giới, 41 tâm dục ý thức giới. 

 
(3) Thắng giải (adhimokkha) là sự xác định đối tượng, không do dự. Tâm sở 

thắng giải có tướng trạng là xác định (saniṭṭhānalakkhaṇo), có nhiệm vụ 
là không do dự (asaṃsappanaraso), có biểu hiện là quyết định 
(nicchayapaccupaṭṭhāno), có nhân gần là cảnh cần xác định 
(sanniṭṭheyyadhammapadaṭṭhāno). Tâm sở thắng giải chỉ có mặt trong 110 
tâm trừ ngũ song thức (10) và một tâm si hoài nghi. 

 
(4) Cần (viriya) giải theo lý pháp thực tính thuộc tánh của tâm thì cần tính 

năng động trong việc biết cảnh. Tâm sở cần có tướng trạng là năng nổ 
(ussahanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là củng cố pháp câu sanh 
(sahajātānaṃ upatthambhanarasaṃ), có biểu hiện là sự không chiềm lắng 
(asaṃsīdanabhāvapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần cho Cần sanh là điều kích 
động (saṃvegapadaṭṭhānaṃ). Tâm sở cần chỉ có mặt trong 105 tâm trừ 15 
tâm quả vô nhân và 1 tâm khai ngũ môn. 

 
(5) Hỷ (pīti) là hành uẩn, khác với hỷ (somanassa) thọ uẩn. Hỷ _pīti, là sự 

hưng phấn mừng rỡ. Tâm sở hỷ có tướng trạng là phấn khởi 
(sampiyāyanalakkhaṇā), có nhiệm vụ là làm sung sướng thân tâm 
(kāyacittapīnanarasā), có biểu hiện là tâm hớn hở 
(odagyapaccupaṭṭhānā), nhân gần là ba danh uẩn ngoài ra Tâm sở hỷ chỉ 
có mặt trong 51 tâm hữu hỷ là 4 tâm tham thọ hỷ, 1 tâm thẩm tra thọ hỷ, 1 



tâm sinh tiếu, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị 
thiền, 11 tâm tam thiền. 

 
(6) Dục (chanda) khác với phiền não dục (kāmakilesa). Dục _chanda, là sự 

mong muốn hành động, thúc dục tâm tìm cảnh. Tâm sở dục có tướng trạng 
là muốn hành động (kattukāmatālakkhaṇo), có nhiệm vụ là tiềm kiếm cảnh 
(ārammaṇapariyesanaraso), có biểu hiện là nhu cầu một đối tượng 
(ārammaṇena atthikatāpaccupaṭṭhāno), nhân gần là cảnh 
(ārammaṇapadaṭṭhāna). Tâm sở dục chỉ có mặt trong 101 tâm trừ 2 tâm si 
và 18 tâm vô nhân. 
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Bài 12.  
Chương II (tiếp theo)  
Tâm sở bất thiện (Akusalacetasika) 
 
Tâm sở bất thiện có 14 thứ, gồm 4 tâm sở biến hành và 10 tâm sở biệt cảnh. 
 

• Tâm sở bất thiện biến hành (akusalasādhāraṇacetasika) có 4 thứ là: 
 

1. Si (moha) 
2. Vô tàm (ahirika) 
3. Vô quý (anottappa) 
4. Phóng dật (uddhacca) 

 
Bốn tâm sở nầy gọi chung là si phần (mocatukacetasika). 

 
• Tâm sở bất thiện biệt cảnh (akusalapakiṇṇakacetasika) có 10 thứ là: 

 
1. Tham (lobha) 
2. Tà kiến (diṭṭhi)  
3. Mạn (māna) 
 

Ba tâm sở nầy gọi chung là tham phần (lotikacetasika). 
 

4. Sân (dosa) 
5. Tật (issā) 
6. Lận (macchariya)  
7. Hối (kukkucca) 

 
Bốn tâm sở nầy gọi chung là sân phần (docatukacetasika). 

 
8. Hôn trầm (thīna) 
9. Thuỵ miên (middha) 

 
Hai tâm sở nầy gọi chung là Hôn phần (thīdukacetasika). 



10. Hoài nghi (vicikicchā) 
 
Giải thích: 
 

Gọi là tâm sở bất thiện vì là đồng bọn với căn bất thiện, chúng phối hợp tạo 
ra tâm bất thiện. Tâm sở bất thiện đều là hành uẩn. 
 

Gọi là bất thiện biến hành, vì những tâm sở nầy phổ thông trong tất cả tâm bất 
thiện không có tâm bất thiện nào thiếu những tâm sở nầy. Có 4 thứ: 
 

(1)  Si (moha) là sự tăm tối, mù quáng, không hiểu biết điều đáng hiểu biết. Tâm 
sở si có tướng trạng là sự mù quáng của tâm (cittassaandhabhāvalakkhaṇo) 
hay không hiểu biết (aññāṇalakkhaṇo), có nhiệm vụ là che đậy bản thể thật 
của cảnh (ārammaṇasabhāvacchādanaraso), có biểu hiện là hành không chân 
chánh (asammāpaṭipattipaccupaṭṭhāno), nhân gần là không khéo tác ý 
(ayonisomanasikārapadaṭṭhāno). Si tâm sở chính là căn si (mohamūla). 

 
(2) Vô tàm (ahirika) là không liêm sỉ, không hổ thẹn, không mắc cở. Tâm sở vô 

tàm có tướng trạng là không e thẹn với thân ác hạnh …v.v… 
(kāyaduccaritādīhi ajigucchanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là tạo ác hạnh 
(duccaritakaraṇarasaṃ) có biểu hiện là không ngần ngại làm ác 
(asaṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là không tự trọng 
(attamagāravapadaṭṭhānaṃ). 

 
(3) Vô quý (anottappa) là không sợ hãi, không kinh cảm, không e ngại. Tâm sở 

vô quý có tướng trạng là không sợ điều ác (pāpato anuttāsanalakkhaṇaṃ), có 
nhiệm vụ là làm điều ác hạnh (duccaritakaraṇarasaṃ), có biểu hiện là không 
ngần ngại làm ác (asaṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là không trọng 
người khác (paramagāravapadaṭṭhānaṃ) 

 
(4) Phóng dật (uddhacca) là sự dao động, sự lao chao, sự tán loạn. Tâm sở phóng 

dật có tướng trạng là không lắng yên (avūpasamalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là 
không vững vàng (anavaṭṭhānarasaṃ), có biểu hiện là tình trạng rối tung 
(bhantattapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là không khéo tác ý 
(ayonisomanasikārapadaṭṭhānaṃ). 

 
Bốn bất thiện biến hành nầy có mặt trong tất cả tâm bất thiện. 

 



Gọi là bất thiện biệt cảnh vì những tâm sở nầy mặc dù phối hợp với tâm bất 
thiện nhưng chúng chỉ có mặt trong những tâm bất thiện tương ứng, nên gọi là bất 
thiện biệt cảnh. Có 10 thứ: 
 
(1) Tham (lobha) là sự đắm nhiễm, mê luyến cảnh. Tâm sở tham chính là căn tham 

(lobhamūla) Tâm sở tham có tướng trạng là bám lấy đối tượng 
(ārammaṇagahaṇalakkhaṇo), có nhiệm vụ là dính chặc (abhisaṅgaraso), có biểu 
hiện là không buông bỏ (apariccāgapaccupaṭṭhāno), nhân gần là thấy vị ngọt đối 
với cảnh trói buộc (saṃyojaniyadhammesu assādadassanapadaṭṭhāno). Tâm sở 
tham chỉ có mặt trong 8 tâm tham. 

 
(2) Tà kiến (diṭṭhi). Diṭṭhi thuộc tánh bất thiện nên hiểu là micchādiṭṭhi tà kiến. Tà 

kiến là thấy sai lầm, quan điểm không đúng chân lý. Tâm sở tà kiến có tướng 
trạng là xu hướng phi lý (ayoniso abhinivesalakkhaṇā), có nhiệm vụ là cố chấp 
(parāmāsarasā), có biểu hiện chấp sai lạc (micchābhinivesapaccupaṭṭhānā), 
nhân gần là không muốn gặp bậc thánh …v.v… (ariyānaṃ 
adassanakāmatādipadaṭṭhānā). Tâm sở tà kiến chỉ có mặt trong 4 tâm tham 
tương ưng tà kiến. 

 
(3) Mạn (māna) là sự kiêu ngạo, khinh khi, so bì, sánh hơn, sánh bằng, sánh thua 

…v.v…  Tâm sở mạn có tướng trạng là sự ngạo nghễ (unnatilakkhaṇo), có nhiệm 
vụ là tự đề cao (sampaggaharaso), có biểu hiện là muốn khoe khoang 
(ketukamyatā paccupaṭṭhāno), nhân gần là tham bất tương ưng kiến 
(diṭṭhivippayuttalobhapadaṭṭhāno). Tâm sở mạn nếu có mặt, chỉ có trong 4 tâm 
tham ly tà kiến. Tâm sở mạn là tâm sở bất định, khi có khi không. 

 
(4) Sân (dosa) là sự nóng nảy, bực bội. Tâm sở sân chính là sân căn (dosamūla). Có 

tướng trạng là hung hãn (caṇḍikkalakkhaṇo), có nhiệm vụ là tự đốt nóng (attano 
nissayadahanaraso), có biểu hiện là huỷ hoại (dūsanapaccupaṭṭhāno), nhân gần 
là có sự khiêu khích (āghātavatthupadaṭṭhāno). Tâm sở sân chỉ có mặt trong 2 
tâm sân và nhất định phải có. 

 
(5) Tật (issā) là sự ghen tức, ganh tỵ, khó chịu với sự thành công của người khác. 

Tâm sở tật có tướng trạng là ghen tức sự thành công của người khác 
(parasampattīnaṃ usūyanalakkhaṇā), có nhiệm vụ là không hoan hỷ 
(anabhiratirusā), có biểu hiện là thái độ quay mặt đi 
(vimukhabhāvapaccupaṭṭhānā), nhân gần là sự thành công của người khác 
(parasampattipadaṭṭhānā). Tâm sở tật chỉ có mặt trong 2 tâm sân, nhưng không 
nhất định phải có. 

 



(6) Lận (macchariya) là sự bỏn xẻn keo kiết, không muốn chia sẻ cho ai. Tâm sở lận 
có tướng trạng là giấu kính tài sản của mình (sakasampattīnaṃ 
nigūhanalakkhanaṃ), có nhiệm vụ là không chấp nhận người khác cộng hưởng 
(parehisādhāraṇabhāvakkhamanarasaṃ), có biểu hiện là vờ đi 
(saṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là tài sản của mình 
(attasampattipadaṭṭhānaṃ). Tâm sở lận chỉ có mặt trong 2 tâm sân, nhưng không 
nhất định phải có. 

 
(7) Hối (kukkucca) là sự ray rức, áy náy với chuyện đã qua. Tâm sở hối có tướng 

trạng là bức rức sau chuyện xãy ra (pacchānutāpalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là 
phiền muộn vì việc đã làm và không làm (katākatānusocanarasaṃ), có biểu hiện 
là ân hận (vippaṭisārapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là có chuyện đã làm và không 
làm (katākatapadaṭṭhāṇaṃ). Tâm sở hối chỉ có mặt trong hai tâm sân, nhưng 
không nhất định phải có. 

 
(8) Hôn trầm (thīna) là sự dã dượi, lười biếng, không linh hoạt. Tâm sở hôn trầm có 

tướng trạng là không sốt sắng (anussāhalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là đánh mất 
siêng năng (viriyavinodanarasaṃ), có biểu hiện là sự chùn xuống 
(saṃsīdanapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là không khéo tác ý 
(ayonisomanasikārapadaṭṭhānaṃ). 

 
(9) Thuỵ miên (middha) là sự buồn ngủ, sự mơ màng của tâm. Tâm sở thuỵ miên có 

tướng trạng là không thích ứng hoạt động (akammaññatālakkhanaṃ), có nhiệm 
vụ là hạn chế lộ tâm (onahanarasaṃ), có biểu hiện là trạng thái bạc nhược 
(līnatāpaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là không khéo tác ý 
(ayonisomanasikārapadaṭṭhānaṃ). 

 
Hai tâm sở hôn trầm và thuỵ miên đi chung với nhau không tách rời, 

chúng chỉ có mặt trong 5 tâm bất thiện hữu trợ là 4 tâm tham và một tâm sân, 
nhưng không nhất định phải có. 

 
(10) Hoài nghi (vicikicchā) là sự do dự, hoang mang, ngờ vực. Tâm sở hoài nghi có 

tướng trạng là sự nghi ngờ (saṃsayalakkhaṇā), có nhiệm vụ là lung lạc lòng tin 
(kampanarasā), có biểu hiện là không quyết đoán (anicchayapaccupaṭṭhānā), 
nhân gần là không khéo tác ý (ayonisomanasikārapadaṭṭhānā). Tâm sở hoài nghi 
chỉ có mặt trong mỗi tâm si tương ưng hoài nghi, và nhất định phải có. 

 
 Si, vô tàm, vô quý, phóng dật là bộ bốn tâm sở có si dẫn đầu nên gọi là si 
phần (mocatukacetasika). 
 



 Tham, tà kiến, mạn là lộ ba tâm sở có tham dẫn đầu nên gọi là tham phần 
(lotikacetasika). 
 
 Sân, tật, lận, hối là bộ bốn tâm sở có sân dẫn đầu nên gọi là sân phần 
(docatukacetasika). 
 
 Hôn trầm thuỵ miên là bộ hai tâm sở có hôn trầm dẫn đầu nên gọi là hôn 
phần (thīdukacetasika). 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 13. Chương II (tiếp theo) 
Tâm sở tịnh hảo (Sobhanacetasika) 
 

Tâm sở tịnh hảo có 25 thứ, gồm 19 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh. 
 

- Tâm sở tịnh hảo biến hành (sobhanasādhāraṇacetasika) có 19 thứ là:  
 

1. Tín (saddhā) 
2. Niệm (sati) 
3. Tàm (hiri) 
4. Quý (ottappa) 
5. Vô tham (alobha) 
6. Vô sân (adosa) 
7. Trung hoà (tatramajjhattatā) 
8. Tịnh thân (kāyapassaddhi) 
9. Tịnh tâm (cittapassaddhi) 
10. Khinh thân (kāyalahutā) 
11. Khinh tâm (cittalahutā) 
12. Nhu thân (kāyamudutā) 
13. Nhu tâm (cittamudutā) 
14. Thích thân (kāyakammaññatā) 
15. Thích tâm (cittakammaññatā) 
16. Thuần thân (kāyapāguññatā) 
17. Thuần tâm (cittapāguññatā) 
18. Chánh thân (kāyujukatā) 
19. Chánh tâm (cittujukatā) 

 
- Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh (sobhanapakiṇṇakacetasika) có 6 thứ là: 

 
1. Chánh ngữ (sammāvācā) 



2. Chánh nghiệp (sammākammanta) 
3. Chánh mạng (sammā_ājīva) 

 
Ba tâm sở nầy gọi chung là ngăn trừ phần (viraticetasika) 

 
4. Bi (karuṇā) 
5. Tuỳ hỷ (muditā) 

 
Hai tâm sở nầy gọi chung là vô lượng phần (appamaññācetasika) 

 
6. Tuệ quyền (paññindriya) 

 
Giải thích: 
 

Tâm sở tịnh hảo là những tâm sở có đặc tính tốt đẹp; chúng tương ưng với ba 
căn tịnh hảo (ba căn thiện, ba căn vô ký) là vô tham căn, vô sân căn và vô si căn; 
Chúng phối hợp tạo ra những tâm tịnh hảo dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 
Tâm sở tịnh hảo là hành uẩn. 
 

Tâm sở tịnh hảo có hai thành phần: tịnh hảo biến hành và tịnh hảo biệt cảnh. 
 

Tâm sở tịnh hảo biến hành là những thứ tâm sở đẹp phối hợp phổ thông trong 
tất cả tâm tịnh hảo, không có tâm tịnh hảo nào thiếu những tâm sở nầy. 
 

Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh là những thứ tâm sở đẹp mặc dù phối hợp với tâm 
tịnh hảo nhưng chỉ hợp với những tâm tương thích, một số tâm tịnh hảo chúng không 
phối hợp. 
 

Tâm sở tịnh hảo có 19 thứ: 
 

(1) Tín (saddhā) chỉ nên hiểu đơn thuần là một tính chất đẹp tạo thành tâm tịnh 
hảo, chứ chưa phải đây là một đức tin tam bảo …v.v… vì một tín đồ ở tôn giáo 
khác làm điều thiện vẫn có tâm sở tín phối hợp, hoặc như trong giấc ngủ tâm 
hữu phần (bhavaṅga) diễn ra vẫn có tâm sở tín phối hợp …v.v…  thì tín tâm 
sở trong trường hợp ấy không thể là đức tin tam bảo. Ở đây, tâm sở tín một 
thuộc tánh tịnh hảo biến hành chỉ có nghĩa là tính chất giúp tâm trong sáng, 



như đồ lọc nước làm cho nước trở nên sạch. Tâm sở tín có tướng trạng là sự 
thanh khiết (saddahanalakkhaṇā), có biểu hiện là không bẩn đục 
(akālussiyapaccupaṭṭhānā), nhân gần cho tín tâm sở là có cái cần thanh lọc 
(saddheyyavatthupadaṭṭhānā). 

 
(2) Niệm (sati) cũng chỉ nên hiểu đơn thuần là một tính chất đẹp của tâm tịnh hảo, 

chưa nói đến khái niệm tu hành, vì tất cả tâm tịnh hảo đều có thuộc tánh niệm 
(saticetasika). Ở đây niệm tâm sở có nghĩa là nhận biết đối tượng (cảnh) một 
cách chính xác. Tướng trạng của niệm là tỉnh táo, không lơ là 
(apilāpanalakkhaṇā), có nhiệm vụ là không nhầm lẫn (asammosarasā), có 
biểu hiện là trông chừng cảnh (ārakkhapaccupaṭṭhānā), nhân gần là sự nhớ 
chắc (thirasaññāpadaṭṭhānā). 

 
(3) Tàm (hiri) cũng chưa nói đến khái niệm đạo đức mà chỉ nên nói đặc tính đơn 

thuần là một thuộc tánh của tâm tịnh hảo. Tàm tâm sở có nghĩa như là chất 
miễn nhiễm cái xấu (phiền não) của tâm tịnh hảo. Tàm tâm sở không được 
Luận trình bày bốn ý nghĩa thực tính, mà chỉ mượn bốn ý nghĩa của tàm pháp 
trong khái niệm đạo đức: Tàm có tướng trạng là gớm điều ác (pāpato 
jigucchanalakkhaṇā), có nhiệm vụ là không làm ác do hổ thẹn (lajjākārena 
pāpānaṃ akaraṇarasā), có biểu hiện là chối bỏ điều ác do hổ thẹn 
(lajjākārena pāpato saṅkocanapaccupaṭṭhānā), có nhân gần là tự trọng 
(attagāravapadaṭṭhānā). 

 
(4) Quý (ottappa) cũng như tâm sở tàm (hiri), là một thuộc tánh của tâm tịnh hảo, 

chỉ đơn thuần là tính chất làm cho các pháp đồng sanh miễn nhiễm cái xấu; 
Tâm sở quý cũng không được Luận trình bày bốn ý nghĩa thực tính mà chỉ 
mượn bốn ý nghĩa của thiện pháp Quý trong khái niệm đạo đức: Quý có tướng 
trạng là sợ điều ác (pāpato uttāsanalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là không làm ác 
do sợ (uttāsākārena pāpānaṃ akaraṇarasaṃ), có biểu hiện là chối bỏ điều ác 
do sợ (uttāsākārena pāpato saṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là trọng 
người khác (paragāravapadaṭṭhānaṃ). 

 
(5) Vô tham (alobha) chính là căn vô tham (alobhamūla). Tâm sở vô tham là tố 

chất của tâm tịnh hảo, đặc tính của vô tham là không dính mắc, không mê đắm 
đối tượng. Tâm sở vô tham có tướng trạng là sự không bám dính cảnh 



(ārammaṇe alaggabhāvalakkhaṇo), có nhiệm vụ là không giữ lấy 
(apariggaharaso), có biểu hiện là không dính (anallīnabhāvapaccupaṭṭhāno), 
nhân gần là khéo tác ý (yonisomanasikārapadaṭṭhāno). 

 
(6) Vô sân (adosa) chính là căn vô sân (adosamūla). Tâm sở vô sân là tính chất 

mát mẻ của tâm tịnh hảo, có tướng trạng là không hung hăn 
(acaṇdikkalakkhaṇo), có nhiệm vụ là bài trừ nóng bức (pariḷāhavinayaraso), 
có biểu hiện là thái độ hiền hoà (somabhāvapaccupaṭṭhāno), nhân gần là khéo 
tác ý (yonisomanasikārapadaṭṭhāno). 

 
(7) Trung hoà (tatramajjhattatā) là tính chất điều hoà các pháp đồng sanh ở mức 

độ vừa phải, không thái quá. Tâm sở trung hoà có tướng trạng là đem lại thăng 
bằng cho tâm và tâm sở (cittacetasikānaṃ samavāhitalakkhaṇā), có nhiệm vụ 
là ngăn chận sự thái quá kém hoặc hơn (ūnādhikatānivāraṇarasā) có biểu hiện 
là tình trạng trung bình (majjhattabhāvapaccupaṭṭhānā), nhân gần là các pháp 
tương ưng (sampayuttadhammapadaṭṭhānā). 

 
(8) Tịnh thân (kāyapassaddhi) và (9) Tịnh tâm (cittapassaddhi). Sự yên tĩnh của 

thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, gọi là tịnh thân; sự yên tĩnh của thức uẩn gọi 
là tịnh tâm. Thân và tâm ở đây phải hiểu là ám chỉ tứ danh uẩn. Hai tâm sở 
nầy có cùng đặc tính là trạng thái yên bình của danh uẩn, đối lập với phiền 
não trạo hối làm xao động thân tâm. Tướng trạng của hai tâm sở nầy là lắng 
yên sự bồn chồn của thân tâm (kāyacittadarathavūpasamalakkhaṇā) nhiệm 
vụ chúng là trấn áp sự rạo rực của thân tâm 
(aparipphandanasītibhāvapaccupaṭṭhānā) nhân gần cho chúng là có thân tâm 
_ tâm sở và tâm _ (kāyacittapadaṭṭhānā). 

  
(10) Khinh thân (kāyalahutā) và (11) Khinh tâm (cittalahutā). Sự nhẹ nhàng của 

ba uẩn tâm sở gọi là khinh thân; Sự nhẹ nhàng của thức uẩn gọi là khinh tâm. 
Hai tâm sở nầy cùng có đặc tính là trạng thái nhẹ nhàng của bốn danh uẩn, đối 
lập với phiền não hôn thuỵ làm nặng nề thân tâm. Hai tâm sở nầy có tướng 
trạng là vắng lặng sự nặng nề của thân tâm 
(kāyacittagarubhāvavūpasamalakkhaṇā), có nhiệm vụ là trấn áp sự nặng nề 
của thân tâm (kāyacittagarubhāvanimmaddanarasā), có biểu hiện là sự không 



trì trệ của thân tâm (kāyacittānaṃ adandhatapaccupaṭṭhānā), nhân gần là thân 
và tâm (kāyacittapadaṭṭhanā). 

 
(12) Nhu thân (kāyamudutā) và (13) Nhu tâm (cittamudutā). Sự mềm dẻo của ba 

uẩn tâm sở là nhu thân; Sự mềm dẻo của thức uẩn là nhu tâm. Hai tâm sở nầy 
có cùng đặc tính là trạng thái nhu nhuyến của bốn danh uẩn, đối lập với phiền 
não tà kiến và kiêu mạn làm cho thân tâm cứng ngắt. Hai tâm sở nầy có tướng 
trạng là giải toả sự cứng ngắt của thân tâm 
(kāyacittathambhavūpasamalakkhaṇā), có nhiệm vụ là trấn áp sự cứng cỏi 
của thân tâm (kāyacittathaddhabhāvanimmaddanarasā), có biểu hiện là 
không đối kháng (appaṭighātapaccupaṭṭhāna), nhân gần là thân và tâm 
(kāyacittapadaṭṭhāna). 

 
(14) Thích thân (kāyakammaññatā) và (15) Thích tâm (cittakammaññatā). Sự 

thích ứng của ba uẩn tâm sở gọi là thích thân; Sự thích ứng của thức uẩn gọi 
là thích tâm. Hai tâm sở nầy cùng có đặc tính là tính cách thích ứng hoạt động, 
đối lập với các triền cái còn lại mà gây nên sự bất xứng của thân tâm. Hai tâm 
sở nầy có tướng trạng là giải toả sự không tương thích của thân tâm 
(kāyacittākammaññabhāvavūpasamalakkhaṇā), có nhiệm vụ là dẹp trừ cách 
không thích ứng của thân tâm (kāyacittākammaññabhāvanimmaddanarasā), 
có biểu hiện là thành công sự bắt cảnh 
(ārammaṇakaraṇasampattipaccupaṭṭhānā), nhân gần là có thân và tâm 
(kāyacittapadaṭṭhānā). 

 
(16) Thuần thân (kāyapāguññatā) và (7) Thuần tâm (cittapāguññatā). Sự thuần 

thục của ba uẩn tâm sở gọi là thuần thân; Sự thuần thục của thức uẩn gọi là 
thuần tâm. Hai tâm sở nầy cùng có đặc tính là cách điêu luyện của thân tâm, 
đối lập với sự bất tín …v.v… mà gây nên sự bệnh hoạn của thân tâm. Hai tâm 
sở nầy có tướng trạng là tính cách vô bệnh của thân tâm (kāyacittānaṃ 
agelaññabhāvalakkhaṇā), có nhiệm vụ là dẹp trừ sự bệnh hoạn của tâm 
(kāyacittagelaññamimmaddanarasā), có biểu hiện là không có tổn hại 
(nirādīnavapaccupaṭṭhānā), nhân gần là có thân và tâm 
(kāyacittapadaṭṭhānā). 

 



(18) Chánh thân (kāyujukatā) và (19) Chánh tâm (cittujukatā). Tính cách ngay 
thẳng của ba danh uẩn tâm sở gọi là chánh thân; Tính cách ngay thẳng của 
thức uẩn gọi là chánh tâm. Hai tâm sở nầy cùng có đặc tính ngay thẳng, đối 
lập với hư nguỵ, man trá …v.v… gây nên tính xảo quyệt của thân tâm. Hai tâm 
sở nầy có tướng trạng là sự trung thực của thân tâm 
(kāyacitta_ajjiavalakkhaṇā), có nhiệm vụ là dẹp trừ sự xảo quyệt của thân 
tâm (kāyacittakuṭilabhāvanimmaddanarasā),  có biểu hiện là tính thẳng ngay 
(ajimhatāpaccupaṭṭhānā), nhân gần là có thân và tâm (kāyacittapadaṭṭhānā). 

 
 Mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành đều có mặt trong 91 tâm tịnh hảo 
là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 

 
  Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh có 6 thứ: 
 
(1) Chánh ngữ (sammāvācā), (2) Chánh nghiệp (sammākammanto) và (3) Chánh 

mạng (sammā_ājīvo) sự ngăn trừ khẩu ác hạnh, gọi là chánh ngữ; Sự ngăn trừ 
thân ác hạnh, gọi là chánh nghiệp; Sự ngăn trừ ba ác hạnh nuôi mạng, gọi là 
chánh mạng. Ba tâm sở nầy đều là đặc tính ngăn trừ ác hạnh, nên gọi chung 
là tâm sở ngăn trừ phần (viraticetasika). Tâm sở ngăn trừ phần có tướng trạng 
là không vi phạm thân khẩu ý ác hạnh (kāyaduccaritādivatthūnaṃ 
avītikkamalakkhaṇā), có nhiệm vụ là chối bỏ thân khẩu ý ác hạnh 
(kāyaduccaritādivatthuto saṅkocanarasā), có biểu hiện là không làm ác hạnh 
(duccaritānaṃ akiriyapaccupaṭṭhānā), nhân gần là những đức tính như tín, 
tàm, quý, thiểu dục …v.v… (saddhāhirottappāppicchādiguṇapadaṭṭhānā). 

 
 Ba tâm sở ngăn trừ phần có mặt trong 48 tâm là 8 tâm thiện dục giới và 
40 tâm siêu thế. Ba tâm sở ngăn trừ phần có mặt trong 8 tâm thiện dục giới 
không nhất định phải có và có riêng từng thứ. Nhưng trong 40 tâm siêu thế thì 
nhất định phải có và có cùng lúc ba thứ. 

 
(4) Bi (karuṇā) là lòng trắc ẩn trước sự khổ của chúng sanh khác, đang bị khổ 

hay sẽ bị khổ. Đặc tính của bi là đem lại sự giảm khổ 
(dukkhāpanayanākārappavattilakkhaṇā), có nhiệm vụ là không chịu được nỗi 
khổ của người khác (paradukkhāsahanarasā), có biểu hiện là sự không tàn 



bạo (avihiṃsāpaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy sự khốn đốn của những chúng 
sanh bị đau khổ (dukkhābhibhūtānaṃ anāthabhāvadassanapadaṭṭhānā). 

 
(5) Tuỳ hỷ (muditā) là sự vui mừng với thành công của người khác, đang hưởng 

quả tốt hay tạo nhân tốt. Đặc tính của hỷ là vui mừng với người khác 
(pamodanalakkhaṇā), hỷ có nhiệm vụ là không ganh tỵ (anissāyanarasā), có 
biểu hiện là sự từ bỏ sự ghen tức (arativighātapaccupaṭṭhanā), nhân gần là 
thấy sự thành công của người (sattānaṃ sampattidassanapadaṭṭhānā). 

 
 Hai tâm sở bi và tuỳ hỷ gọi chung là tâm sở vô lượng phần 
(appamaññācetasika) vì có đối tượng là chúng sanh không hạn lượng. Cũng 
gọi là tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). 
 

Nhưng sao tâm sở vô lượng phần chỉ có hai mà không là bốn? 
 

Vì Từ (mettā) và Xả (upekkhā) đã nêu trong nhóm tâm sở tịnh hảo biến 
hành; Từ (mettā) chi pháp là tâm sở vô sân (adosacetasika) và xả (upekkhā) 
chi pháp là tâm sở trung hoà (tatramajjhattatācetasika). 
 

Như vậy thì Từ và Xả là biến hành tất cả tâm tịnh hảo, còn bi và tuỳ hỷ 
thì biệt cảnh một số tâm phải không? 
 

Không phải! cả bốn vô lượng tâm đều là biệt cảnh; Bốn pháp nầy là đức 
hạnh phạm trú (brahmavihāra) chỉ có mặt trong 8 tâm thiện dục giới (Khi một 
người an trú hạnh cao cả), trong 8 tâm tố dục giới hữu nhân (Khi vị A la hán 
an trú biến mãn) và trong 15 tâm sắc giới (khi hành giả niệm đề mục phạm 
trú). Còn riêng đặc tính của vô sân tâm sở (adosacetasika) và trung hoà tâm 
sở (tatramajjhattatacetasika) mới là biến hành, có mặt trong tất cả tâm tịnh 
hảo.  

 
[Nói thêm về ý nghĩa của từ vô lượng tâm (mettā) và xả vô lượng tâm 

(upekkhā)]. 
 

Từ (mettā) là đức tánh hài hoà thân thiện. Đặc tính của Từ là mong đem 
lại lợi lạc (hitākārappavattilakkhaṇā), nhiệm vụ là ban rãi lợi lạc 



(hitūpasaṃhāraraṇā), biểu hiện là xoá tan ưu phiền 
(āghātavinayapaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy hài lòng đối với chúng sanh 
(sattānaṃmanāpabhāvadassanapadaṭṭhānā). 
 

Xả (upekkhā) là đức tính bình thản trước sự đời. Đặc tính của xả là thái 
độ trung lập đối với chúng sanh (sattesu majhattākārappavattilakkhaṇā), 
nhiệm vụ là thấy bình đẳng trong chúng sanh (sattesu 
samabhāvadassanarasā), biểu hiện là xua tan hận thù 
(paṭighānusayavūpasamapaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy chúng sanh sinh 
diễn do sở hữu nghiệp (pavattakammassakatādassanapadaṭṭhā)]. 
 

Tâm sở vô lượng phần có mặt trong 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
và 12 tâm sắc giới thọ hỷ cũng là bất định và đi riêng từng thứ. 
 
(6) Tuệ quyền (paññindriya) hay tâm sở trí tuệ, là căn vô si (amohamūla). Trí 
tuệ (paññā) là sự hiểu biết, sự sáng suốt của tâm. Có tướng trạng là sự hiểu 
biết đúng đắn (yathābhūtapaṭivedhalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là làm cho đối 
tượng sáng tỏ (visayobhāsanarasaṃ), có biểu hiện là không si ám 
(asammohapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là khéo tác ý 
(yonisomanasikārapadaṭṭhānaṃ). Tâm sở tuệ quyền có mặt trong 79 tâm tịnh 
hảo là 12 tâm dục giới tương ưng trí, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Phối 
hợp nhất định. 

 
Biên soạn giáo trình`: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 13. Chương II (tiếp theo) 
Tâm sở tịnh hảo (Sobhanacetasika) 
 

Phần II. Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh (sobhanapakiṇṇakacetasika) có 6 thứ là: 
 

1. Chánh ngữ (sammāvācā) 
2. Chánh nghiệp (sammākammanta) 
3. Chánh mạng (sammā_ājīva) 
 
Ba tâm sở nầy gọi chung là ngăn trừ phần (viraticetasika) 
 
4. Bi (karuṇā) 
5. Tuỳ hỷ (muditā) 
 
Hai tâm sở nầy gọi chung là vô lượng phần (appamaññācetasika) 
 
6. Tuệ quyền (paññindriya) 

 
Giải thích: 
 

 Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh có 6 thứ: 
 
(1) Chánh ngữ (sammāvācā), (2) Chánh nghiệp (sammākammanto) và (3) Chánh 

mạng (sammā_ājīvo) sự ngăn trừ khẩu ác hạnh, gọi là chánh ngữ; Sự ngăn trừ 
thân ác hạnh, gọi là chánh nghiệp; Sự ngăn trừ ba ác hạnh nuôi mạng, gọi là 
chánh mạng. Ba tâm sở nầy đều là đặc tính ngăn trừ ác hạnh, nên gọi chung 
là tâm sở ngăn trừ phần (viraticetasika). Tâm sở ngăn trừ phần có tướng trạng 
là không vi phạm thân khẩu ý ác hạnh (kāyaduccaritādivatthūnaṃ 
avītikkamalakkhaṇā), có nhiệm vụ là chối bỏ thân khẩu ý ác hạnh 
(kāyaduccaritādivatthuto saṅkocanarasā), có biểu hiện là không làm ác hạnh 



(duccaritānaṃ akiriyapaccupaṭṭhānā), nhân gần là những đức tính như tín, 
tàm, quý, thiểu dục …v.v… (saddhāhirottappāppicchādiguṇapadaṭṭhānā). 

 
 Ba tâm sở ngăn trừ phần có mặt trong 48 tâm là 8 tâm thiện dục giới và 
40 tâm siêu thế. Ba tâm sở ngăn trừ phần có mặt trong 8 tâm thiện dục giới 
không nhất định phải có và có riêng từng thứ. Nhưng trong 40 tâm siêu thế thì 
nhất định phải có và có cùng lúc ba thứ. 

 
(4) Bi (karuṇā) là lòng trắc ẩn trước sự khổ của chúng sanh khác, đang bị khổ 

hay sẽ bị khổ. Đặc tính của bi là đem lại sự giảm khổ 
(dukkhāpanayanākārappavattilakkhaṇā), có nhiệm vụ là không chịu được nỗi 
khổ của người khác (paradukkhāsahanarasā), có biểu hiện là sự không tàn 
bạo (avihiṃsāpaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy sự khốn đốn của những chúng 
sanh bị đau khổ (dukkhābhibhūtānaṃ anāthabhāvadassanapadaṭṭhānā). 

 
(5) Tuỳ hỷ (muditā) là sự vui mừng với thành công của người khác, đang hưởng 

quả tốt hay tạo nhân tốt. Đặc tính của hỷ là vui mừng với người khác 
(pamodanalakkhaṇā), hỷ có nhiệm vụ là không ganh tỵ (anissāyanarasā), có 
biểu hiện là sự từ bỏ sự ghen tức (arativighātapaccupaṭṭhānā), nhân gần là 
thấy sự thành công của người khác (sattānaṃ sampattidassanapadaṭṭhānā). 

 
 Hai tâm sở bi và tuỳ hỷ gọi chung là tâm sở vô lượng phần 
(appamaññācetasika) vì có đối tượng là chúng sanh không hạn lượng. Cũng 
gọi là tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). 
 

Nhưng sao tâm sở vô lượng phần chỉ có hai mà không là bốn? 
 

Vì Từ (mettā) và Xả (upekkhā) đã nêu trong nhóm tâm sở tịnh hảo biến 
hành; Từ (mettā) chi pháp là tâm sở vô sân (adosacetasika) và xả (upekkhā) 
chi pháp là tâm sở trung hoà (tatramajjhattatācetasika). 
 

 
 
 



Như vậy thì Từ và Xả là biến hành tất cả tâm tịnh hảo, còn bi và tuỳ hỷ 
thì biệt cảnh một số tâm phải không? 
 

Không phải! cả bốn vô lượng tâm đều là biệt cảnh; Bốn pháp nầy là đức 
hạnh phạm trú (brahmavihāra) chỉ có mặt trong 8 tâm thiện dục giới (Khi một 
người an trú hạnh cao cả), trong 8 tâm tố dục giới hữu nhân (Khi vị A la hán 
an trú biến mãn) và trong 15 tâm sắc giới (khi hành giả niệm đề mục phạm 
trú). Còn riêng đặc tính của vô sân tâm sở (adosacetasika) và trung hoà tâm 
sở (tatramajjhattatācetasika) mới là biến hành, có mặt trong tất cả tâm tịnh 
hảo.  

 
[Nói thêm về ý nghĩa của từ vô lượng tâm (mettā) và xả vô lượng tâm 

(upekkhā)]. 
 

Từ (mettā) là đức tánh hài hoà thân thiện. Đặc tính của Từ là mong đem 
lại lợi lạc (hitākārappavattilakkhaṇā), nhiệm vụ là ban rãi lợi lạc 
(hitūpasaṃhārarasā), biểu hiện là xoá tan ưu phiền 
(āghātavinayapaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy hài lòng đối với chúng sanh 
(sattānaṃmanāpabhāvadassanapadaṭṭhānā). 
 

Xả (upekkhā) là đức tính bình thản trước sự đời. Đặc tính của xả là thái 
độ trung lập đối với chúng sanh (sattesu majhattākārappavattilakkhaṇā), 
nhiệm vụ là thấy bình đẳng trong chúng sanh (sattesu 
samabhāvadassanarasā), biểu hiện là xua tan hận thù 
(paṭighānusayavūpasamapaccupaṭṭhānā), nhân gần là thấy chúng sanh sinh 
diễn do sở hữu nghiệp (pavattakammassakatādassanapadaṭṭhā)]. 
 

Tâm sở vô lượng phần có mặt trong 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
và 12 tâm sắc giới thọ hỷ cũng là bất định và đi riêng từng thứ. 
 
(6) Tuệ quyền (paññindriya) hay tâm sở trí tuệ, là căn vô si (amohamūla). Trí 
tuệ (paññā) là sự hiểu biết, sự sáng suốt của tâm. Có tướng trạng là sự hiểu 
biết đúng đắn (yathābhūtapaṭivedhalakkhaṇaṃ), có nhiệm vụ là làm cho đối 
tượng sáng tỏ (visayobhāsanarasaṃ), có biểu hiện là không si ám 
(asammohapaccupaṭṭhānaṃ), nhân gần là khéo tác ý 



(yonisomanasikārapadaṭṭhānaṃ). Tâm sở tuệ quyền có mặt trong 79 tâm tịnh 
hảo là 12 tâm dục giới tương ưng trí, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Phối 
hợp nhất định. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 14. SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA TÂM và TÂM SỞ 
 

Tâm và tâm sở liên quan với nhau. Cần phải biết rõ tâm sở phối hợp tâm 
(sampayogacetasika) và tâm nhiếp thu tâm sở (saṅgahacitta). 
 
A. Tâm sở phối hợp tâm (sampayogacetasika) 

 
1. Tâm sở tợ tha phối hợp tâm: 

 
a. 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp với tất cả 121 tâm. 
 
b. 6 tâm sở tợ tha biệt cảnh phối hợp tuỳ loại tâm.  
 
Chi tiết như sau: 

 
- Tầm phối hợp với 55 tâm là 3 tâm ý giới, 41 tâm dục ý thức giới và 
11 tâm sơ thiền. 
- Tứ phối hợp với 66 tâm là 55 tâm hữu tầm và 11 tâm nhị thiền. 
- Thắng giải phối hợp với 110 tâm là trừ ngũ song thức và tâm si hoài 
nghi. 
- Cần phối hợp với 105 tâm là trừ 15 tâm quả vô nhân và 15 tâm khai 
ngũ môn. 
- Hỷ phối hợp với 51 tâm là 18 tâm dục giới thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 
tâm nhị thiền và 11 tâm tam thiền. 
- Dục phối hợp với 101 tâm là trừ 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. 

 
2. Tâm sở bất thiện phối hợp với tâm: 

 
a. 4 tâm sở bất thiện biến hành phối hợp với tất cả 12 tâm bất thiện. 



b. 10 tâm sở bất thiện biệt cảnh phối hợp tâm bất thiện tuỳ loại.  
 
Chi tiết như sau: 
 
- Ba tham phần _ Tham phối hợp với 8 tâm tham. Tà kiến phối hợp với 

4 tâm tham tương ưng. Mạn phối hợp với 4 tâm tham bất tương ưng nhưng 
không nhất định. 

 
- Bốn sân phần _ Sân phối hợp với 2 tâm sân. Tật, lận, hối cũng phối 

hợp với 2 tâm sân nhưng không nhất định và riêng từng thứ. 
 

- Hai hôn phần _ Hôn trầm và thuỵ miên phối hợp với 5 tâm bất thiện 
hữu trợ, không nhất định nhưng đi chung. 

 
- Hoài nghi phối hợp nhất định với tâm si tương ưng hoài nghi. 

 
3. Tâm sở tịnh hảo phối hợp tâm: 

 
a. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành phối hợp với tất cả 91 tâm tịnh hảo. 
 
b. 6 tâm sở tịnh hảo biệt cảnh phối hợp tâm tịnh hảo tuỳ loại.  
 
Chi tiết như sau: 

 
- Ba ngăn trừ phần _ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng phối hợp 

nhất định với 40 tâm siêu thế và đi chung; Phối hợp bất định với 8 tâm thiện 
dục giới, đi riêng từng thứ. 

 
- Hai vô lượng phần _ bi và tuỳ hỷ phối hợp bất định với 16 tâm đổng 

lực dục giới tịnh hảo và 12 tâm sắc giới thọ hỷ, đi riêng từng thứ. 
 
- Tâm sở tuệ quyền phối hợp nhất định với 79 tâm là 12 tâm dục giới 

tịnh hảo tương ưng, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 
 
 



B. Tâm nhiếp thu tâm sở (saṅgahacitta) 
 

1. Tâm dục giới nhiếp tâm sở: 
 

a. Tâm bất thiện nói tổng quát thì có 27 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở 
tợ tha và 14 tâm sở bất thiện.  

 
Chi tiết như sau: 

 
- Tâm tham có 22 tâm sở phối hợp là 13 tợ tha, 4 si phần, 3 tham phần 

và 2 hôn phần. Nhưng trong đó, tâm tham thọ hỷ có hỷ tâm sở, tâm tham thọ 
xả không có hỷ tâm sở; Tâm tham tương ưng thì có tâm sở tà kiến nhưng 
không có tâm sở mạn, tâm tham bất tương ưng thì có thể có tâm sở mạn nhưng 
không có tâm sở tà kiến; Tâm tham vô trợ không có 2 tâm sở hôn phần, tâm 
tham hữu trợ thì có thể có 2 tâm sở hôn phần. 
 

- Tâm sân có 22 tâm sở phối hợp là 12 tâm sở tợ tha (trừ hỷ tâm sở), 4 
si phần, 4 sân phần và 2 hôn phần. Nhưng trong đó, tâm sân nhất định phải có 
tâm sở sân, không nhất định phải có tật hay lận hay hối; Tâm sân vô trợ không 
có 2 tâm sở hôn phần, tâm sân hữu trợ có thể có 2 tâm sở hôn phần. 
 

- Tâm si có 16 tâm sở phối hợp là 11 tâm sở tợ tha (trừ hỷ và dục), 4 
tâm sở si phần và tâm sở hoài nghi. Trong đó, tâm si hoài nghi có tâm sở hoài 
nghi nhưng không có tâm sở thắng giải; Tâm si phóng dật có thắng giải nhưng 
không có hoài nghi. 

 
b. Tâm thiện dục giới nói tổng quát thì có 38 tâm sở phối hợp là 13 tâm 

sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng trong đó, tâm đại thiện thọ hỷ có tâm 
sở hỷ, tâm đại thiện thọ hỷ có tâm sở hỷ, tâm đại thiện thọ xả thì không có 
tâm sở hỷ; tâm đại thiện tương ưng có tâm sở tuệ quyền, tâm đại thiện bất 
tương ưng thì không có tâm sở tuệ quyền; Tâm đại thiện có thể có một trong 
năm tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tuỳ hỷ, hoặc không 
có năm thứ nầy. 

 



c. Tâm quả dục giới nói tổng quát thì có 33 tâm sở phối hợp là 13 tâm 
sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và tâm sở tuệ quyền. 

 
Chi tiết như sau: 
 
Tâm qảu vô nhân có 11 tâm sở phối hợp. Trong đó, ngũ song thức chỉ 

có 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp; Hai tâm tiếp thâu và hai tâm quan sát 
thọ xả có 10 tâm sở tợ tha (trừ cần, hỷ, dục) phối hợp; Tâm quan sát thọ hỷ có 
11 tâm sở tợ tha (trừ cần, dục) phối hợp. 

 
- Tâm đại quả có 33 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh 

hảo biến hành và tâm sở tuệ quyền. Nhưng trong đó tâm đại quả thọ hỷ thì có 
tâm sở hỷ, còn tâm đại quả thọ xả thì không có hỷ tâm sở; Tâm đại quả tương 
ưng thì có tâm sở tuệ quyền phối hợp, còn tâm đại quả bất tương ưng thì không 
có tuệ quyền phối hợp. 

 
d. Tâm tố dục giới nói tổng quát có 35 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở tợ 

tha, 22 tâm sở tịnh hảo (trừ 3 giới phần).  
 
Chi tiết như sau: 

 
- Tâm tố vô nhân có 12 tâm sở thợ tha phối hợp (trừ dục). Trong đó, 

tâm khai ngũ môn có 10 tâm sở tợ tha phối hợp (trừ cần, hỷ, dục); Tâm khai 
ý môn có 11 tâm sở tợ tha phối hợp (trừ hỷ và dục); Tâm sinh tiếu có 12 tâm 
sở tợ tha phối hợp (trừ dục). 

 
- Tâm đại tố có 35 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh 

hảo biến hành, 2 vô lượng phần và tuệ quyền. Nhưng trong đó, tâm đại tố thọ 
hỷ thì có tâm sở hỷ phối hợp, tâm đại tố thọ xả thì không có tâm sở hỷ; Tâm 
đại tố tương ưng thì có tâm sở tuệ quyền phối hợp, tâm đại tố bất tương ưng 
thì không có tuệ quyền; Tâm đại tố có thể có một trong hai tâm sở bi và tuỳ 
hỷ, hoặc không có hai thứ nầy. 
 
 
 



2. Tâm sắc giới nhiếp tâm sở: 
 

 Tâm sắc giới gồm tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Tâm thiện sắc giới 5 thứ như 
thiện sắc giới sơ thiền …v.v… Tâm quả sắc giới 5 thứ như quả sắc giới sơ thiền 
…v.v… Tâm tố sắc giới 5 thứ tố sắc giới sơ thiền …v.v… Ba loại tâm sắc giới đều có 
đồng số tâm sở phối hợp, tổng quát thì có 35 tâm sở hợp là 13 tâm sở tạ tha, 19 tâm 
sở tịnh hảo biến hành, tâm sở tuệ quyền và 2 tâm sở vô lượng phần, nhưng tâm sắc 
giới có thể có một trong hai vô lượng phần, hoặc không có.  

 
Chi tiết như sau: 

 
- Tâm sắc giới sơ thiền được 35 tâm sở phối hợp, nhưng với 2 vô lượng 
phần thì có thể có một trong hai, hoặc không có. 
- Tâm sắc giới nhị thiền được 34 tâm sở phối hợp là bỏ tâm sở tầm; Và 
đối với 2 vô lượng phần thì có thể có một trong hai, hoặc không có. 
- Tâm sắc giới tam thiền được 33 tâm sở phối hợp là bỏ Tầm và Tứ; 
Đối với 2 vô lượng phần thì có thể có một trong hai, hoặc không có. 
- Tâm sắc giới tứ thiền được 32 tâm sở phối hợp là bỏ Tầm, Tứ và Hỷ; 
Đối với hai vô lượng phần thì có thể có một trong hai hoặc không có.  
- Tâm sắc giới ngũ thiền được 30 tâm sở phối hợp nhất định là 10 tâm 
sở tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ), 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, 1 tâm sở tuệ 
quyền. 

 
3. Tâm vô sắc giới nhiếp tâm sở: 

 
Tâm vô sắc giới 12 thứ, gồm 4 tâm thiện, 4 tâm quả và 4 tâm tố. Tất cả đều là 

ngũ thiền (với 2 chi thiền xả và nhứt hành) và ba loại tâm đều có số tâm sở phối hợp 
như nhau nên không cần nói chi tiết, chỉ nói tổng quát là tâm vô sắc giới có 30 tâm 
sở phối hợp là 10 tâm sở tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ), 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và 1 
tâm sở tuệ quyền. 
 

4. Tâm siêu thế nhiếp tâm sở: 
 

Tâm siêu thế có hai loại tâm, tâm thiện tức tâm đạo, tâm quả dị thục vipāka 
tức tâm quả (phala); mỗi loại có 5 thứ tính theo bậc thiền, nên có Đạo quả sơ thiền, 



đạo quả nhị thiền …v.v… Nói tổng quát thì tâm siêu thế có 36 tâm sở phối hợp là 13 
tâm sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, 3 tâm sở giới phần và 1 tâm sở tuệ 
quyền.  

 
Chi tiết như sau: 

 
- Tâm siêu thế sơ thiền có 36 tâm sở phối hợp nhất định. 
- Tâm siêu thế nhị thiền bỏ tầm nên còn 35 tâm sở phối hợp nhất định. 
- Tâm siêu thế tam thiền bỏ tầm và tứ nên còn 34 tâm sở phối hợp nhất 
định. 
- Tâm siêu thế tứ thiền bỏ tầm, tứ, hỷ (chỉ có thọ lạc) nên còn 33 tâm 
sở phối hợp nhất định. 
- Tâm siêu thế ngũ thiền cũng còn 33 tâm sở như tứ thiền, nhưng thay 
thọ lạc bằng thọ xả. 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 26.8.2021 
 

Bài 15. Chương III _ TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH 
TÂM SANH (Cittuppādapakiṇṇakasaṅgaha) 
 

Tâm và tâm sở tương hợp thành một, gọi đây là tâm sanh (cittuppāda). Để 
hiểu rõ tâm sanh ấy phải biết qua sáu khía cạnh của nó, đó là thọ, nhân, sự, môn, 
cảnh, vật. 
 
1. Toát yếu về thọ (Vedanāsaṅgaha) 
 

Thọ theo ba loại là lạc (sukha), khổ (dukkha), phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha). 

 
Thọ phân loại theo năm là lạc (sukha), khổ (dukkha), hỷ (somanassa), ưu 

(domanassa), xả (upekkhā). 
 
Trong toát yếu về thọ, sẽ nói theo năm loại: 

   
- Tâm câu hữu lạc thọ có một là thân thức thọ lạc thuộc quả thiện vô 

nhân. 
 

- Tâm câu hữu khổ thọ có một là thân thức thọ khổ thuộc quả bất thiện. 
 

- Tâm câu hữu hỷ thọ có 62 là 18 tâm dục giới thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 
11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền và 11 tâm tứ thiền. 
 

- Tâm câu hữu ưu thọ có 2 là 2 tâm sân. 
 

- Tâm câu hữu xả thọ có 55 là 32 tâm dục giới thọ xả và 23 tâm ngũ thiền.  
 

(còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 29.8.2021 
 

Bài 16. Chương III 
TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH 
(Cittuppādapakiṇṇakasaṅgaha) (tiếp theo) 
 
2. Toát yếu về nhân (Hetusaṅgaha) 
 

Nhân (hetu) là nhân tương ưng (sampayuttahetu), là căn của tâm pháp; Tâm 
sinh hữu nhân sẽ có sức mạnh hơn tâm sinh vô nhân. 
 

Có 6 nhân tương ưng là tham (lobha), sân (dosa), si (moha), vô tham (alobha), 
vô sân (adosa) và vô si (amoha). Ba nhân xấu và ba nhân tốt. 
 

Nhân tham luôn luôn đi với nhân si. 
 

Nhân sân luôn luôn đi với nhân si. 
 

Nhân si có thể đi với nhân tham, có thể đi với nhân sân, có thể đi một mình. 
 

Nhân vô tham luôn luôn đi với nhân vô sân và có thể đi với nhân vô si. 
 

Nhân vô sân luôn luôn đi với nhân vô tham và có thể đi với nhân vô si. 
 

Nhân vô si nhất định đồng sanh với hai nhân vô tham và vô si. 
 

Tâm theo nhân có 4 trường hợp: tâm hữu tam nhân, tâm hữu nhị nhân, tâm 
hữu nhứt nhân và tâm vô nhân. 
 

Tâm hữu tam nhân (tihetukacitta) tức tâm có ba nhân tương ưng, là 79 tâm 
hợp trí. 
 

Tâm hữu nhị nhân (dvihetukacitta) tức tâm có hai nhân tương ưng, là 8 tâm 
tham, 2 tâm sân, 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. 



Tâm hữu nhứt nhân (ekahetukacitta) tức tâm chỉ có một nhân tương ưng, đó 
là 2 tâm si. 
 

Tâm vô nhân (ahetukacitta) tức tâm không có nhân tương ưng, tức là 5 đôi 
thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 2 tâm khai môn, 1 tâm sinh tiếu. … (còn tiếp). 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 2.9.2021 
 

Bài 17. Chương III (tiếp theo) 
TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH 
(Cittuppādapakiṇṇakasaṅgaha)  
 
3. Toát yếu về sự (Kiccasaṅgaha) 
 

Sự (kicca) là công việc của tâm, nhiệm vụ của tâm, chức năng của tâm …v.v… 
 

Có 14 sự  là tái tục (paṭisandhi), hữu phần (bhavaṅga), khai môn (āvajjana), 
thấy (dassana), nghe (savana), ngửi (ghāyana), nếm (sāyana), đụng (phusana), tiếp 
thâu (sampaṭicchana), quan sát (santīrana), xác định (votthappana), đổng lực 
(javana), mót cảnh (tadālambana), tử biệt (cuti). 
 

- Sự tái tục là việc nối lại kiếp sống mới. 
 

- Sự hữu phần là việc duy trì sanh hữu không cho gián đoạn, nên còn gọi là 
hộ kiếp. 

 
- Sự khai môn là việc hướng cảnh mới để khai mở lộ tâm khách quan. 

 
- Sự thấy là việc biết cảnh sắc của mắt, gọi là thị giác. 

 
- Sự nghe là sự việc biết cảnh thinh của tai, gọi là thính giác. 

 
- Sự ngửi là việc biết cảnh khí của mũi, gọi là khứu giác. 

 
- Sự nếm là việc biết cảnh vị của lưỡi, gọi là vị giác. 

 
- Sự đụng là việc biết cảnh xúc của thân, gọi là xúc giác. 

 
- Sự tiếp thâu là việc tiếp nhận cảnh từ năm thức giới chuyển qua ý thức 

giới. 



- Sự quan sát là việc xem xét đối tượng trước khi xác định. 
 

- Sự xác định là việc nhận định đối tượng trước khi xử lý. 
 

- Sự đổng lực là việc xử lý cảnh, hưởng thụ cảnh, phải nhiều thời gian (sát 
na) mới hoàn tất. 

 
- Sự mót cảnh là hưởng cảnh dư của tâm đổng lực. 

 
- Sự tử biệt là việc chấm dứt kiếp sống củ, kết thúc cho một đời sống. 

 
A. Việc có mấy tâm? 

 
Việc tục sinh, hữu phần và tử do 19 thứ tâm là 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm 

đại quả và 9 tâm đáo đại. 
 

- Việc khai môn do 2 thứ tâm là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. 
 

- Việc thấy do 2 tâm nhãn thức 
 

- Việc nghe do 2 tâm nhĩ thức. 
 

- Việc ngửi do 2 tâm tỷ thức. 
 

- Việc nếm do 2 tâm thiệt thức. 
 

- Việc đụng do 2 tâm thân thức. 
 

- Việc tiếp thâu do 2 tâm ý giới quả thiện và quả bất thiện (tâm tiếp thâu). 
 

- Việc quan sát do 3 tâm ý thức giới quả bất thiện và quả thiện vô nhân (tâm 
quan sát). 

 
- Việc xác định do 1 tâm ý thức giới tố vô nhân thọ xả (tâm khai ý môn).  

 
- Việc đổng lực do 87 tâm là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 20 tâm quả siêu 

thế, 9 tâm tố đáo đại, 8 tâm đại tố và 1 tâm sinh tiếu. 



 
- Việc mót cảnh do 11 tâm là 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. 

 
B. Tâm làm mấy việc? 
 

Tâm làm một việc: 
 

- Đôi nhãn thức làm một việc thấy . 
- Đôi nhĩ thức làm một việc nghe. 
- Đôi tỷ thức làm một việc ngửi. 
- Đôi thiệt thức làm một việc nếm. 
- Đôi thân thức làm một việc đụng. 
- 2 tâm tiếp thâu làm một việc tiếp thâu. 
- Tâm khai ngũ môn làm một việc khai môn. 
- 12 Tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 20 tâm quả siêu thế, 9 tâm tố đáo đại, 8 

tâm đại tố và tâm sinh tiếu, tất cả tâm nầy chỉ làm một việc đổng lực. 
 

Tâm làm hai việc: 
 

- Tâm quan sát thọ hỷ làm việc quan sát và việc mót cảnh. 
- Tâm khai ý môn làm việc khai môn và việc xác định. 

 
Tâm làm ba việc: 

 
- 9 tâm quả đáo đại làm việc tái tục, việc hữu phần và việc tử. 

 
Tâm làm bốn việc: 

 
- 8 tâm đại quả làm việc tái tục, việc hữu phần, việc tữ và việc mót cảnh. 

 
Tâm làm năm việc: 
 
- 2 tâm quan sát thọ xả làm việc tái tục, việc hữu phần, việc tử, việc quan 

sát và việc mót cảnh. 
 
 



C. Sở tâm (ṭhāna) là nói đến vị trí sanh diễn thứ lớp của tâm trong dòng tư tưởng 
của đời sống. 
 

Mười bốn sự chỉ có mười sở: 
 

1. Sở tái tục là sát na khởi đầu của kiếp sống 
 

2. Sở hữu phần là sát na tiềm thức trong đời sống khi chưa sanh tâm khách 
quan bắt cảnh mới, còn gọi là dòng hộ kiếp. 

3. Sở khai môn là sát na tâm sanh mở đầu cho diễn trình tâm bắt cảnh mới. 
 

4. Sở ngũ là sát na nhãn thức (việc thấy), hoặc nhĩ thức (việc nghe), hoặc 
tỷ thức (việc ngửi), hoặc thiệt thức (việc nếm), hoặc thân thức (việc 
đụng), vị trí sanh khởi sau tâm khai ngũ môn và trước tâm tiếp thâu. 

 
5. Sở tiếp thâu là vị trí tâm sanh sau ngũ song thức và trước tâm quan sát. 

 
6. Sở quan sát là vị trí tâm sanh sau tâm tiếp thâu và trước tâm xác định. 

 
7. Sở xác định là vị trí tâm sanh sau tâm quan sát và trước tâm đổng lực. 

 
8. Sở đổng lực là vị trí tâm sanh sau tâm xác định và trước tâm mót cảnh 

(nếu có). Lộ trình tâm có trường hợp diễn ra tâm mót cảnh, có trường 
hợp không diễn ra tâm mót cảnh nên khi kết thúc sở đổng lực thì đến 
sở hữu phần. 

 
9. Sở mót cảnh là vị trí tâm sanh sau tâm đổng lực và trước tâm hữu phần. 

 
10.  Sở tử là vị trí tâm kết thúc đời sống, gọi là tâm tử. 

 
[Bài học tiếp theo: Toát yếu về môn (Dvārasaṅgaha)] 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 5.9.2021 
 

Bài 18. Chương III 
TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH 
(Cittuppādapakiṇṇakasaṅgaha) (tiếp theo) 
 
4. Toát yếu về môn (Dvārasaṅgaha) 
 

Môn (dvāra) là cửa. Trong phần toát yếu nầy, môn được nói đến, tức là pháp 
như cửa ngõ cho cảnh hiện vào và tâm nương đó sanh ra để biết cảnh.  
 

Có sáu môn: 
 

1. Nhãn môn (cakkhudvāra) là cửa mắt, là ngõ cho cảnh sắc hiện vào và tâm 
nương sanh biết cảnh sắc. Nhãn môn chính là sắc thần kinh nhãn (cakkhupasāda). 
 

2. Nhĩ môn (sotadvāra) là cửa tai, là ngõ cho cảnh thinh hiện vào và tâm 
nương sanh biết cảnh thinh. Nhĩ môn chính là sắc thần kinh nhĩ (sotapasāda). 
 

3. Tỷ môn (ghānadvāra) là cửa mũi, là ngõ vào của cảnh khí và cho tâm nương 
sanh biết cảnh khí. Tỷ môn chính là sắc thần kinh tỷ (ghānapasāda). 
 

4. Thiệt môn (jivhādvāra) là cửa lưỡi, ngõ vào của cảnh vị và cho tâm nương 
sanh biết cảnh vị. Thiệt môn chính là sắc thần kinh thiệt (jvhāpasāda). 
 

5. Thân môn (kāyadvāva) là cửa thân, ngõ vào của cảnh xúc và cho tâm nương 
sanh biết cảnh xúc. Thân môn chính là sắc thần kinh thân (kāyapasāda). 
 

6. Ý môn (manodvāra) là cửa ý, ngõ vào của cảnh pháp và cho tâm nương 
sanh biết cảnh pháp. Ý môn chính là tâm hữu phần (bhavaṅgacitta) [có 19 thứ tâm 
hữu phần là 2 tâm quan sát xả, 8 tâm đại quả , 9 tâm quả đáo đại]. 
 



Nhãn môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm nhãn thức, 3 tâm ý giới, 41 tâm dục 
ý thức giới ( 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại quả và 29 tâm đổng lực 
dục giới). 
 

Nhĩ môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới và 41 tâm dục 
ý thức giới. 
 

Tỷ môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới và 41 tâm dục 
ý thức giới. 
 

Thiệt môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm thiệt thức, 3 tâm ý giới và 41 tâm 
dục ý thức giới. 
 

Thân môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm thân thức, 3 tâm ý giới và 41 tâm 
dục ý thức giới. 
 

Ý môn có 67 hoặc 99 tâm nương sanh là 29 tâm đổng lực dục giới, 18 đổng 
lực đáo đại, 11 tâm mót cảnh, 1 tâm khai ý môn và 8 hoặc 40 tâm siêu thế.  
 

Tâm nương một môn: 
 

- Cặp nhãn thức chỉ nương nhãn môn. 
- Cặp nhĩ thức chỉ nương nhĩ môn. 
- Cặp tỷ thức chỉ nương tỷ môn. 
- Cặp thiệt thức chỉ nương thiệt môn. 
- Cặp thân thức chỉ nương thân môn. 
- 18 tâm đổng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế chỉ nương ý môn. 

 
Không có tâm nương hai môn, ba môn, bốn môn 

 
Tâm nương năm môn: 

 
- 3 tâm ý giới nương năm môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và 
thân môn. 

 
Tâm nương sáu môn: 

 
- Tâm khai ý môn, tâm quan sát thọ hỷ và 29 tâm đổng lực dục giới nương 
sáu môn. 



Tâm nương môn hoặc không: 
 

- 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm đại quả nương sáu môn hoặc không nương. 
Khi 10 tâm nầy làm việc mót cảnh (tadālambana) thì nương sáu môn; Khi 10 
tâm nầy làm việc hữu phần (bhavaṅga) thì không nương môn vì lúc đó chúng 
là ý môn. 

 
Tâm sanh không nương môn: 

 
- 9 tâm quả đáo đại hoàn toàn không nương môn, vì chúng chỉ hiện khởi ở cõi 
sắc và cõi vô sắc, chỉ làm việc tục sinh, hữu phần và tử. 

 
[Bài học tiếp theo: Toát yếu về cảnh (Ārammaṇasaṅgaha)] 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 

 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 9.9.2021 
 

Bài 19. Chương III 
TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH 
(Cittuppādapakiṇṇakasaṅgaha) (tiếp theo) 
 
5. Toát yếu về cảnh (Ārammaṇasaṅgaha) 
 

Cảnh (ārammaṇa hoặc ālambaṇa) 
 

“Ā abhimukhaṃ ramanti etthā 'ti ārammaṇaṃ, tâm pháp thích chạm mặt với 
cái gì, thì cái đó gọi là cảnh”. Tức là đối tượng. 
 

“cittacetasikehi ālambiyatī 'ti ālambaṇaṃ, cái gì bị tâm và tâm sở nắm bắt, 
thì cái đó gọi là cảnh”. Tức là sở tri. 
 

Như vậy, cảnh là đối tượng của tâm, là sở tri của tâm. 
 

Nhờ có cảnh trợ cho tâm và tâm sở sanh khởi, gọi là cảnh duyên 
(ārammaṇapaccayo). 
 

Có sáu cảnh là: 
 

1. Cảnh sắc (rūpārammaṇa) là đối tượng của thị giác, bị mắt thấy. Chi pháp là 
cảnh sắc. 

 
2. Cảnh thinh (saddārammaṇa) là đối tượng của thính giác, bị tai nghe. Chi pháp 

là sắc cảnh thinh. 
 

3. Cảnh khí (gandhārammaṇa) là đối tượng của khứu giác, bị mũi ngửi. Chi pháp 
là sắc cảnh khí. 

 
4. Cảnh vị (rasārammaṇa) là đối tượng của vị giác, bị lưỡi nếm. Chi pháp là sắc 

cảnh vị. 



5. Cảnh xúc (phoṭṭhabbārammaṇa) là đối tượng của xúc giác, bị thân xúc chạm. 
Chi pháp là sắc đất (cứng, mềm), sắc lửa (nóng, lạnh), sắc gió (căng, dùn). 

 
6. Cảnh pháp (dhammārammaṇa) là đối tượng của ý thức giới, bị ý thức giới 

biết. Chi pháp là tâm pháp (tâm và tâm sở), sắc pháp (sắc thần kinh và sắc tế), 
vô vi giới và pháp chế định. 

 
Từ 6 cảnh suy ra thành 21 cảnh là: 

 
1. Cảnh sắc (rūpārammaṇa) 
2. Cảnh thinh (saddārammaṇa) 
3. Cảnh khí (gandhārammaṇa) 
4. Cảnh vị (rasārammaṇa) 
5. Cảnh xúc (phoṭṭhabbārammaṇa) 
6. Cảnh ngũ (pañcārammaṇa) 
7. Cảnh pháp (dhammārammaṇa) 
8. Cảnh chơn đế (paramatthārammaṇa) 
9. Cảnh chế định (paññattyārammaṇa) 
10. Cảnh dục giới (kāmārammaṇa) 
11. Cảnh đáo đại (mahaggatārammaṇa) 
12. Cảnh níp bàn (nibbānarammaṇa) 
13. Cảnh danh pháp (nāmadhammārammaṇa) 
14. Cảnh sắc pháp (rūpadhammārammaṇa) 
15. Cảnh quá khứ (atītārammaṇa) 
16. Cảnh hiện tại (paccuppannārammaṇa) 
17. Cảnh vị lai (anāgatārammaṇa) 
18. Cảnh ngoại thời (kālavimuttārammaṇa) 
19. Cảnh nội phần (ajjhattārammaṇa) 
20. Cảnh ngoại phần (bahiddhārammaṇa) 
21. Cảnh nội ngoại phần (ajjhattabahiddhārammaṇa) 

 
Bằng cách nào từ 6 cảnh suy ra thành 21 cảnh? 

 
Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp thuộc tâm pháp, sắc pháp, vô vi 

giới, đó là pháp chân đế, gọi là cảnh chơn đế. Cảnh pháp thuộc chế định, gọi là cảnh 
chế định. Sắc, thinh, khí, vị và xúc cả 5 đều là đối tượng của ý giới, nên gọi là cảnh 
ngũ. 



Sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp thuộc sắc pháp, tâm pháp dục giới được 
gọi là cảnh dục giới. Cảnh pháp thuộc tâm pháp sắc giới và vô sắc giới, được gọi là 
cảnh đáo đại. Cảnh pháp thuộc vô vi giới, được gọi là cảnh níp bàn.  
 

Sắc, thinh, khí, vị, xúc và một phần cảnh pháp thuộc về sắc, được gọi là cảnh 
sắc pháp. Cảnh pháp thuộc tâm, tâm sở và níp bàn, được gọi là cảnh danh pháp. 
 

Sắc pháp và tâm pháp đã diệt, gọi là cảnh quá khứ. Sắc pháp và tâm pháp đang 
hiện khởi, gọi là cảnh hiện tại. Sắc pháp và tâm pháp sẽ sanh khởi, gọi là cảnh vị lai. 
Cảnh pháp thuộc vô vi giới và chế định, gọi là cảnh ngoại thời (không thuộc ba thời). 
 

Sắc pháp và tâm pháp thuộc thân nầy, cá nhân, gọi là cảnh nội phần. Cái gì 
ngoài thân nầy mà bị biết, gọi là cảnh ngoại phần. Có những tâm biết tất cả cảnh nội 
phần và cảnh ngoại phần, đối tượng tâm nầy gọi là cảnh nội ngoại phần. 
 

Cảnh có nhiêu tâm biết? 
 

Cảnh sắc có 48 tâm biết, là 2 tâm nhãn thức (nhất định), 3 tâm ý giới, 41 tâm 
dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 

 
Cảnh thinh có 48 tâm biết, là 2 tâm nhĩ thức (nhất định), 3 tâm ý giới, 41 tâm 

dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 
 

Cảnh khí có 48 tâm biết, là 2 tâm tỷ thức (nhất định), 3 tâm ý giới, 41 tâm dục 
ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 
 

Cảnh vị có 48 tâm biết, là 2 tâm thiệt thức (nhất định), 3 tâm ý giới, 41 tâm 
dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 
 

Cảnh xúc có 48 tâm biết, là 2 tâm thân thức (nhất định), 3 tâm ý giới, 41 tâm 
dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 
 

Cảnh ngũ có 46 tâm biết, là 3 tâm ý giới (nhất định), 41 tâm dục ý thức giới, 
2 tâm thông (không nhất định). 
 

Cảnh pháp có 110 tâm biết, là 67 tâm thiền (nhất định), 41 tâm dục ý thức 
giới, 2 tâm thông (không nhất định). 

 
Cảnh chơn đế có 102 tâm biết, là 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô biên xứ, 3 

tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 8 tâm đại quả, 17 tâm vô nhân trừ khai ý môn (là 



71 tâm biết cảnh chơn đế nhất định), tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo, 2 tâm thông (là 31 tâm biết cảnh chơn đế không nhất định). 
 

Cảnh chế định có 52 biết, gồm 21 tâm biết nhất định là 15 tâm sắc giới, 3 tâm 
không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ; gồm 31 tâm biết không nhất định là tâm khai 
ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 
 

Cảnh dục giới có 56 tâm biết, gồm 25 tâm biết nhất định là 17 tâm vô nhân 
trừ khai ý môn, 8 tâm đại quả; gồm 31 tâm biết không nhất định là tâm khai ý môn, 
12 tâm bất thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông.  
 

Cảnh đáo đại có 37 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định là 3 tâm thức vô biên 
xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ; gồm 31 tâm biết không nhất định là tâm khai 
ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 
 

Cảnh níp bàn có 51 tâm biết, gồm 40 tâm biết nhất định là 40 tâm siêu thế; 
gồm 11 tâm biết không nhất định là tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm 
đại tố hợp trí và 2 tâm thông. 
 

Cảnh danh pháp có 89 tâm biết, gồm 46 tâm biết nhất định là 40 tâm siêu thế, 
3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ; gồm 43 tâm biết cảnh 
không nhất định là 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. 

 
Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết, gồm 13 tâm biết nhất định là 5 cặp thức và 3 ý 

giới; gồm 43 tâm biết không nhất định là 41 tâm dục giới và 2 tâm thông. 
 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định là 3 tâm thức vô biên 
xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ; gồm 43 tâm biết không nhất định là là 41 
tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. 
 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết, gồm 13 tâm biết nhất định là 5 cặp thức và 3 ý 
giới; gồm 43 tâm biết không nhất định là 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. 
 

Cảnh vị lai có 43 tâm chỉ biết nhất định là 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm 
thông. 
 

Cảnh ngoại thời có 92 tâm biết, gồm 51 tâm biết nhất định là 15 tâm sắc giới, 
3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ, 40 tâm siêu thế; gồm 31 tâm biết không 
nhất định là tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 
2 tâm thông. 



Cảnh nội phần có 62 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định là 3 tâm thức vô biên 
xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, gồm 56 tâm biết không nhất định là 54 tâm 
dục giới và 2 tâm thông. 
 

Cảnh ngoại phần có 114 tâm biết, gồm 58 tâm biết nhất định là 15 tâm sắc 
giới, 3 tâm không vô biên xứ, 40 tâm siêu thế, gồm 56 tâm biết không nhất định là 
54 tâm dục giới và 2 tâm thông. [Lý giải: 3 tâm không vô biên xứ và 3 tâm vô sở 
hữu xứ đều có đề mục chế định, nhưng 3 tâm không vô biên xứ biết cảnh ngoại phần, 
còn 3 tâm vô sở hữu xứ thì không nói là biết cảnh ngoài phần. Vì sao? Bởi vì thiền 
không vô biên xứ chế định “có” (Hư không vô hạn _ ākāso ananto); còn thiền vô sở 
hữu xứ thì chế định “không” (không có gì _ natthi kiñci)]. 
 

Cảnh nội ngoại phần có 56 tâm biết cũng chỉ là biết bất định, đó là 54 tâm dục 
giới và 2 tâm thông. [Lý giải: cảnh nội ngoại phần là gom 2 cảnh nội phần và ngoại 
phần lại gọi chung, không phải là thứ cảnh đặc biệt gì, tâm dục giới và tâm thông 
biết cả 2 cảnh, tâm dục giới và tâm thông biết cả hai cảnh, khi biết cảnh nội phần, 
khi biết cảnh ngoại phần. Nên chỉ là tâm biết không nhất định]. 
 

Tâm biết được nhiêu cảnh? 
 

Tâm biết chỉ ba cảnh: 3 tâm vô sở hữu xứ biết 3 cảnh là cảnh pháp, cảnh chế 
định và cảnh ngoại thời. 
 

Tâm biết bốn cảnh: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ biết được 4 cảnh 
là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại phần. 
 

Tâm biết sáu cảnh: 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
xứ biết được 6 cảnh là cảnh pháp, cảnh chơn đế, cảnh đáo đại, cảnh danh pháp, cảnh 
quá khứ và cảnh nội phần. Tâm biết sáu cảnh khác: 40 tâm siêu thế biết 6 cảnh là 
cảnh pháp, cảnh chơn đế, cảnh níp bàn, cảnh danh pháp, cảnh ngoại thời và cảnh 
ngoại phần. 
 

Tâm biết tám cảnh: cặp nhãn thức biết 8 cảnh là cảnh sắc, cảnh chơn đế, cảnh 
dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh hiện tại, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội 
ngoại phần. Cặp nhĩ thức biết 8 cảnh là cảnh khí, cảnh chơn đế …v.v… Cặp tỷ thức 
biết 8 cảnh là cảnh khí, cảnh chơn đế …v.v… Cặp thiệt thức biết 8 cảnh là cảnh vị, 
cảnh chơn đế …v.v… Cặp thân thức biết 8 cảnh là cảnh xúc, cảnh chơn đế, cảnh dục 
giới, cảnh sắc pháp, cảnh hiện tại, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại 
phần. 
 



Tâm biết mười ba cảnh: 3 tâm ý giới biết 13 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh chơn đế, cảnh dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh 
hiện tại, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. 
 

Tâm biết mười bảy cảnh: 3 tâm quan sát, tâm sinh tiếu và 8 tâm đại quả biết 
được 17 cảnh là trừ bốn cảnh _ cảnh níp bàn, cảnh đáo đại, cảnh chế định và cảnh 
ngoại thời.  
 

Tâm biết hai mươi cảnh: 12 tâm bất thiện, 4 tâm đại thiện ly trí, 4 tâm đại tố 
ly trí biết được 20 cảnh là trừ cảnh níp bàn. 
 

Tâm biết hai mươi mốt cảnh: Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm 
đại tố hợp trí, 2 tâm thông biết đủ 21 cảnh.  

 
[Bài học tiếp theo: Toát yếu về vật (Vatthusaṅgaha)] 

 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu  
 
KHÔNG VUI NHƯNG VẪN NÊN HỌC 
 
Cảnh Của Tâm 
 

Có những khái niệm rất quen thuộc khi học Kinh Tạng nhưng đề cập trong 
Thắng Pháp Tạng thì không hẳn giống vậy. Rắc rối ở chỗ là cũng không hoàn toàn 
… khác. 
 

Năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc làm lớn chuyện nhưng không là chuyện lớn. 
Trong Kinh Tạng, Đức Phật gọi năm cảnh ấy với tên năm dục trưởng dưỡng hay 
năm pháp làm tăng trưởng dục ái. Trong rất nhiều bài kinh thì chính năm dục trưởng 
dưỡng nầy là sự cuốn hút to lớn đối với chúng sanh và là những chi phối mà người 
tu tập phải hết sức cẩn trọng. Thắng Pháp Tạng, qua sự phân tích vĩ mô, thì năm 
cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc là những cảnh xuất hiện rất sơ khai trong diễn trình tâm 
thức. Tâm biết trực tiếp năm cảnh nầy là ngũ song thức (cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, 
cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức) thì rất muội lược chỉ có bảy thuộc tánh tợ 
tha biến hành tương hợp. Khi những cảnh ấy được nhận thức một cách tinh tế, rõ 
ràng thì đã trở thành … cảnh pháp. Thí dụ: nhìn ngắm một bức tranh thuỷ mạc, theo 
Thắng Pháp, nhãn thức chỉ ghi nhận màu sắc, đường nét đậm nhạt… nhưng để đánh 



giá hay thưởng thức giá trị nghệ thuật thì không còn nằm trong nhận biết của tâm 
nhãn thức. 
 

Không có mắt thì không thể thấy cảnh sắc nhưng tâm biết cảnh sắc thì không 
nhất thiết phải nương mắt. Học Phật Pháp thường hiểu có sự tương đồng của căn, 
cảnh và thức. Thí dụ: nhãn căn, cảnh sắc và thị giác. Thế nhưng trong Thắng Pháp 
Tạng có những tâm như tâm đại thiện dục giới hợp trí thì có khả năng biết tất cả 21 
cảnh. Như vậy thì nếu nói tâm nhãn thức chỉ biết cảnh sắc là không sai nhưng không 
thể nói ngược lại cảnh sắc chỉ được biết bởi thị giác hay nhãn thức. 
 

Tưởng là học về tâm mới rối chứ cảnh thì đơn giản thật sự không phải vậy. 
Cảnh cũng rối luôn. Cảnh tượng mặt trời mọc trên biển được gọi là cảnh sắc, cảnh 
dục giới, cảnh chơn đế, cảnh hiện tại (…), cảnh ngoại phần… Đủ thứ chuyện nói. 
Mà nói phải cẩn thận. Cũng là tâm thiền vô sắc mà có tâm chỉ biết cảnh chơn đế, trái 
lại có tâm chỉ biết cảnh thi thiết.  
 

Nói đại khái mặc dù người ta nói 'tức cảnh sanh tình' nhưng học Thắng Pháp 
đôi khi “tức cảnh sanh mệt óc”. 

 
Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng 
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Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma Bài học ngày 12.9.2021

Bài 20. Chương III (tiếp theo)
6. Toát yếu về vật (Vatthusaṅgaha)
Vật (vatthu) đây là sắc vật (vatthurūpa) là trú căn của tâm.

Ở cõi ngũ uẩn (pañcavokāra) danh và sắc trợ nhau, vật làm chỗ trú

cho tâm, tâm trợ sanh vật thời tục sinh và trợ cho sắc tồn tại thời

bình nhật.

Có sáu vật:

1. Nhãn vật (cakkhuvatthu) là sắc thần kinh nhãn, trú căn của tâm

nhãn thức.

2. Nhĩ vật (sotavatthu) là sắc thần kinh nhĩ, trú căn của tâm nhĩ

thức.

3.  Tỷ vật (ghānavatthu) là  sắc   thần kinh  tỷ,   trú  căn của  tâm tỷ

thức.

4.  Thiệt vật (jivhāvatthu) là sắc thần kinh thiệt,   trú căn của của

tâm thiệt thức.



5. Thân vật (kāyavatthu) sắc thần kinh thân, trú căn của tâm thân

thức.

6. Ý vật (hadayavatthu) là một thứ sắc nào đó trong thân, trú căn

của tâm ý giới và ý thức giới.

· Tâm nương vật nhất định:

- Hai nhãn thức nương trú nhãn vật.

- Hai nhĩ thức nương trú nhĩ vật.

- Hai tỷ thức nương trú tỷ vật.

- Hai thiệt thức nương trú thiệt vật.

- Hai thân thức nương trú thân vật.

- Hai tâm sân, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan sát, tâm sinh tiếu, 8 tâm

đại quả, 15 tâm sắc giới, 5 tâm sơ đạo nương trú ý vật.

Đó là 37 tâm nương vật nhất định.

· Tâm nương vật bất định

Có 70 tâm nương ý vật bất định là:

- 8 tâm tham

- 2 tâm si

- Tâm khai ý môn

- 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo

- 8 tâm đổng lực vô sắc giới

- 35 tâm siêu thế trừ sơ đạo



Tâm nương vật bất định chỉ là tâm nương ý vật; Những tâm nầy

khi hiện khởi trong cõi ngũ uẩn thì nương ý vật, nếu hiện khởi

trong cõi tứ uẩn (cõi vô sắc) thì không nương ý vật chỉ nương theo

ý môn mà sanh.

· Tâm không nương vật

Có 4 tâm không nương vật, đó là 4 tâm quả vô sắc.

Bốn tâm quả vô sắc chắc chắn không nương vật vì chỉ hiện khởi

trong cõi vô sắc, và 4 tâm nầy cũng chắc chắn không nương môn

vì là tâm hữu phần.

[Dứt phần TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH]

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu



LẠI MỘT THUẬT NGỮ PHIỀN PHỨC

Đề tài về sáu vật (vatthu) thoạt nghe rất giản dị nhưng kỳ thật có

nhiều rối rắm.

Vatthu là một danh từ có nhiều nghĩa trong Phạm ngữ Pāli. Để

hiểu   rõ ý  nghĩa  nầy cần  xem xét  ngữ cảnh cũng như Sớ gỉải.

Vatthu có nghĩa là nền tảng, cơ sở; vật thể, đối tượng; thực chất,

thực thể; câu chuyện, giai thoạị; và còn nhiều ý nghĩa khác nữa.

Sáu vật trong Thắng Pháp có thể hiểu là sáu cơ sở cho tâm thức

nương gá như mắt là chỗ nương của nhãn thức… Ý nghĩa nầy rất

dễ hiểu đối với nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật nhưng

đối với ý vật thì lại là điều rắc rối.

Ý vật chỉ cho cái không ai biết là gì. Trong chánh tạng không chỉ

đích xác cái gì thuộc châu thân là nơi nương của ý. Một số ý kiến

sau nầy cho là chính là trái tim, hay chi tiết hơn là máu trong tim

(…). Cũng có ý kiến ảnh hưởng quan niệm phổ thông ngày nay là

não bộ (óc). Mặc dù trong hầu hết các trường hợp khác thì Thắng

Pháp nêu đích xác riêng ý vật thì là một ngoại lệ. Ngay cả khi định

nghĩa vật là chỗ trú của tâm thì cũng không áp dụng hoàn toàn với

ý vật.

Có khi có cũng được không có cũng không sao. Đó là câu nói có

thể áp dụng đối với ý vật. Trong lúc năm giác quan thị giác, thính



giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đòi hỏi có các căn tương đồng

như là điều bắt buộc phải có thì các tâm khác không nhất thiết

phải có ý vật. Theo Phật học thì có những cảnh giới không có vật

chất (vô sắc). Ở đó tâm thức tồn tại mà không nương gá vật thể.

Như vậy tâm thức có thể tồn tại không lệ thuộc vật chất.

Người ta nói học không có thầy dạy là học mò; thế nhưng ngay cả

có sách hay có thầy thì vẫn học mò vì đề tài là vậy thôi thì đành

vậy.

Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng

https://chuaphapluan.com/vn/mon-hoc-thang-phap-abhidhamma-bai-20-toat-yeu-ve-vat-vatthusa-gaha-.html
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Chương III (tiếp theo) _ Phần 2 
Bài 21. TOÁT YẾU LỘ TRÌNH TÂM  
(Cittavīthisaṅgaha) 
 

Khi thấy cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm, suy nghĩ thì tâm 
sanh khởi để biết cảnh; Tâm sinh diễn thứ lớp theo chức năng, sát na trước trợ sát na 
sau nối tiếp không gián đoạn. Đó gọi là lộ trình tâm, hay diễn trình tâm thức. 
 

Trước khi phân tích lộ trình tâm, phải biết qua tám vấn đề: sáu vật (vatthu), 
sáu môn (dvāra), sáu cảnh (ārammaṇa), sáu thức (viññāṇa), sáu lộ trình (vīthi), sáu 
diễn cảnh (visayappavatti), bốn trường hợp (vāra), tâm lộ (vīthicitta). 
 

• Sáu vật (vatthu) đã nói trong phần trước. 
• Sáu môn (dvāra) cũng đã nói ở phần trước 
• Sáu cảnh (ārammaṇa) cũng đã nói ở phần trước 
• Sáu thức (viññāṇa) là: 

 
1. Nhãn thức (cakkhuviññāṇaṃ) tức 2 tâm nhãn thức. 
2. Nhĩ thức (sotaviññāṇaṃ) tức 2 tâm nhĩ thức. 
3. Tỷ thức (ghānaviññāṇaṃ) tức 2 tâm tỷ thức. 
4. Thiệt thức (jivhāviññāṇaṃ) thức 2 tâm thiệt thức. 
5. Thân thức (kāyaviññāṇaṃ) tức 2 tâm thân thức. 
6. Ý thức (manoviññāṇaṃ) tức 111 tâm ngoài ngũ song thức. Nhưng ý 

thức sinh diễn trong lộ trình tâm chỉ có 102 tâm trừ 9 tâm quả đáo đại, 
vì 9 tâm quả nầy không làm việc gì trong lộ trình tâm. 

 
 
 



• Sáu lộ trình (vīthi) là: 
 

1. Lộ nhãn môn (cakkhudvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn quan nhãn môn. 
2. Lộ nhĩ môn (sotadvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn qua nhĩ môn. 
3. Lộ tỷ môn (ghānadvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn qua tỷ môn. 
4. Lộ thiệt môn (jivhādvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn qua thiệt môn. 
5. Lộ thân môn (kāyadvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn qua thân môn. 
6. Lộ ý môn (manodvāravīthi), lộ trình tâm sinh diễn qua ý môn. 

 
Hoặc sáu lộ trình là: 

 
1. Lộ nhãn thức (cakkhuviññāṇavīthi) 
2. Lộ nhĩ thức (sotaviññāṇavīthi) 
3. Lộ tỷ thức (ghānaviññāṇavīthi) 
4. Lộ thiệt thức (jivhāviññāṇavīthi) 
5. Lộ thân thức (kāyaviññāṇavīthi) 
6. Lộ ý thức (manoviññāṇavīthi) 

 
  Lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ thân môn gọi chung 
là lộ ngũ môn (pañcadvāravīthi) vì đều giống nhau có bảy sở tâm (cittaṭhāna) trong 
lộ trình, chỉ khác là ở sở ngũ, vị trí ấy nhãn thức khởi lên, hoặc nhĩ thức …v.v… Như 
vậy, lộ trình tâm tóm tắt chỉ có hai lộ là lộ ngũ môn (pañcadvāravīthi) và lộ ý môn 
(manodvāravīthi). 
 

• Sáu diễn cảnh (visayappavatti) là: 
 
1. Diễn cảnh rất lớn (atimahantaṃ) 
2. Diễn cảnh lớn (mahantaṃ) 
3. Diễn cảnh nhỏ (parittaṃ) 
4. Diễn cảnh rất nhỏ (atiparittaṃ) 
5. Diễn cảnh rõ (vibhūtaṃ) 
6. Diễn cảnh mờ (avibhūtaṃ) 

 
Hậu sớ giải nói thêm 2 diễn cảnh là cảnh rất rõ (ativibhūtaṃ) và cảnh rất mờ 

(ati_avibhūtaṃ). 



- Cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, là diễn cảnh đối với lộ ngũ 
môn. 

 
- Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh mờ và cảnh rất mờ, là diễn cảnh đối với lộ ý môn. 

 
- Cảnh rất lớn, tức là năm cảnh hiện ra có sức ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lộ 

sanh khởi đầy đủ. 
 

- Cảnh lớn, tức là năm cảnh hiện ra đủ mạnh là ảnh hưởng đến tâm lộ sanh khởi 
không đầy đủ lắm, thiếu sở tâm mót cảnh. 

 
- Cảnh nhỏ, tức là năm cảnh hiện ra yếu ớt không đủ mạnh để ảnh hưởng đến 

tâm lộ đổng lực (xử lý cảnh) sanh khởi. 
 
- Cảnh rất nhỏ, tức là năm cảnh hiện ra quá yếu ớt, không thể ảnh hưởng làm 

sanh khởi tâm lộ, mà chỉ làm dao động hữu phần. 
 

- Cảnh rất rõ, tức là cảnh pháp hiện ra rất rõ nét đủ ảnh hưởng khiến lộ tâm ý 
môn diễn ra ba sở tâm. 

 
- Cảnh rõ, tức là cảnh pháp hiện ra tương đối rõ nét vừa đủ khiến lộ tâm ý môn 

diễn ra sở tâm đổng lực. 
 

- Cảnh mờ, tức là cảnh pháp hiện ra mờ nhạt không đủ mạnh để ảnh hưởng cho 
lộ tâm ý môn diễn ra đầy dủ, chỉ diễn ra đến sở tâm khai môn thôi 

 
- Cảnh rất mờ, tức là cảnh pháp hiện ra quá mờ nhạt không đủ ảnh hưởng cho 

lộ tâm ý môn diễn ra, hoặc chỉ khiến hữu phần rung động vài chập. 
 

• Bốn trường hợp (vāra) là: 
 

1. Trường hợp chót tâm mót cảnh (tadālambanavāra) 
2. Trường hợp chót tâm đổng lực (javanavāra) 
3. Trường hợp chót tâm xác định (voṭṭhapanavāra) 
4. Trường hợp chót không (moghavāra) 



- Trường hợp chót tâm mót cảnh là lộ tâm kết thúc ở tâm ở tâm mót cảnh 
(tadālambanāvasāna). 

 
Nếu là lộ ngũ môn chót tâm mót cảnh, đấy là trường hợp được tác động 

bởi diễn cảnh rất lớn (ati_mahantaṃ); lộ tâm nầy diễn ra đủ bảy sở tâm là 
khai môn, ngũ thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, đổng lực và mót cảnh. 

 
Nếu là lộ ý môn chót tâm mót cảnh thì đây là trường hợp được tác động 

bởi diễn cảnh rất rõ (ati_vibhūtaṃ); Lộ tâm nầy diễn ra đủ ba sở tâm là khai 
môn, đổng lực và mót cảnh. 

 
- Trường hợp chót tâm đổng lực là lộ tâm kết thúc ở tâm đổng lực 

(javanāvasāna). 
 

Nếu là lộ ngũ môn chót tâm đổng lực, đấy là trường hợp được tác động 
bởi hai diễn cảnh, rất lớn (atimahantaṃ) với 1 hữu phần vừa qua, lớn 
(mahantaṃ) với 2 và 3 hữu phần vừa qua; Lộ tâm nầy diễn ra bảy sở tâm là 
khai môn, ngũ thức, tiếp thâu, quan sát, xác định và đổng lực. 

 
Nếu là lộ ý môn chót tâm đổng lực thì cũng là trường hợp được tác động 

bởi diễn cảnh rõ (vibhūtaṃ); Lộ tâm nầy diễn ra hai sở tâm là khai môn và 
đổng lực. 

 
- Trường hợp chót tâm xác định hay chót khai ý môn là lộ tâm kết thúc ở chập 

xác định hay chập khai ý môn. 
 

Nếu là lộ ngũ môn chót tâm xác định, đấy là trường hợp được tác động 
bởi diễn cảnh nhỏ (parittaṃ); Lộ tâm nầy diễn ra năm sở tâm là khai môn, 
ngũ thức, tiếp thâu, quan sát và xác định. 

 
Nếu là lộ ý môn thì đây gọi là chót khai môn, trường hợp được tác động 

bởi diễn cảnh mờ (avibhūtaṃ). Trong lộ ý môn cảnh mờ thì chỉ diễn ra vài 
chập khai môn, còn trong lộ ngũ môn cảnh nhỏ thì diễn ra vài chập xác định. 
Tâm khai ý môn trong lộ ý làm việc khai môn, trong lộ ngũ thì nó làm việc 
xác định. 



- Trường hợp chót không (moghavāra) là không sanh tâm lộ khách quan, không 
diễn ra lộ tâm. Trường hợp nầy do diễn cảnh rất nhỏ (atiparittaṃ) đối với cảnh 
ngũ, hoặc do diễn cảnh rất mờ (ati_avibhūtaṃ) đối với cảnh pháp; Cảnh quá 
yếu ớt hay quá mờ nhạt chỉ ảnh hưởng làm cho hữu phần dao động thôi. 

 
• Tâm lộ (vīthicitta) 

 
Tâm lộ là sát na tâm sinh diễn trong lộ trình tâm, sát na (khaṇa) là đơn vị thời 

gian cực ngắn, thường gọi là chập tâm; Tên sát na gọi theo công việc của tâm. 
 

Trước khi nói đến tâm lộ trong lộ trình tâm nên biết đến tâm hữu phần 
(bhavaṅga) khi có cảnh xuất hiện: 
 

1. Hữu phần vừa qua (atītabhavaṅga) là sát na hữu phần rung động đầu tiên khi 
có cảnh; từ hữu phần bình thường chuyển qua hữu phần rung động. Hữu phần 
chuyển qua ấy gọi là “hữu phần vừa qua”. Có thể sanh một chập hay nhiều 
chập. 

 
2. Hữu phần rung động (bhavaṅgacalana). Sau hữu phần vừa qua là sát na hữu 

phần rung động. Thông thường sanh một chập, nhưng trong trường hợp diễn 
cảnh quá yếu quá mờ thì hữu phần rung động khởi lên ba chập. 

 
3. Hữu phần dứt dòng (bhavaṅgupaccheda) là sát na hữu phần kết thúc để trợ 

sanh tâm lộ khách quan khai ngũ môn hay khai ý môn. Hữu phần dứt dòng 
chỉ có một chập. 

 
Sau hữu phần dứt dòng các tâm lộ khách quan sanh khởi với tên gọi như sau: 

 
1. Chập khai môn (āvajjanakhaṇa) là tâm hướng cảnh mới, khai mở một lộ tâm 

khách quan biết cảnh ấy. Chập khai môn là tâm khai ngũ môn nếu mở lộ ngũ, 
là tâm khai ý môn nếu mở lộ ý. Chập khai môn chỉ khởi một lần rồi diệt. 

 
2. Chập ngũ thức (pañcaviññānakhaṇa) sanh tiếp nối sát na khai môn, có nhiệm 

vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đây chính là ngũ song thức; nhưng trong lộ 



tâm, sở ngũ chỉ sanh khởi một trong mười thức (nhãn thức quả thiện hoặc 
nhãn thức quả bất thiện …v.v…) 

 
3. Chập tiếp thâu (sampaṭicchanakhaṇa) sanh tiếp nối sát na ngũ thức, nhiệm vụ 

tiếp nhận cảnh sắc …v.v… Đây chính là một trong hai tâm tiếp thâu. Chập tiếp 
thâu trong lộ tâm chỉ khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi trong lộ ngũ môn. 

 
4. Chập quan sát (santīraṇakhaṇa) sanh tiếp nối sát na tiếp thâu, nhiệm vụ quan 

sát cảnh sắc …v.v… Đây chính là một trong ba tâm quan sát. Chập quan sát 
trong lộ tâm chỉ khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi trong lộ ngũ môn. 

 
5. Chập xác định (voṭṭhapanakhaṇa) sanh tiếp nối sát na quan sát, nhiệm vụ xác 

định cảnh sắc …v.v… Đây chính là tâm tố ý thức giới vô nhân thọ xả (khai ý 
môn). Chập xác định trong lộ tâm chỉ khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi trong 
lộ ngũ môn. 

 
6. Chập đổng lực (javanakhaṇa) có chức năng quan trọng nhất định trong lộ trình 

tâm. Đổng lực (javana) là tâm “hưởng cảnh”, “xử lý cảnh” …v.v… Tâm làm 
đổng lực là tâm bất thiện, tâm thiện, tâm tố ưng cúng và tâm quả siêu thế. 
Đổng lực bất thiện và đổng lực thiện có thể tạo quả dị thục, đổng lực tố ưng 
cúng và đổng lực quả siêu thế thì không tạo quả. 

 
Tâm lộ đổng lực đều có trong lộ tâm ngũ môn và lộ tâm ý môn. 

 
Đổng lực trong lộ ngũ môn thời bình nhật sanh bảy chập, thời cận 

tử sanh năm chập. Đổng lực trong lộ ý môn thông thường thời bình nhật 
sanh bảy chập, thời cận tử sanh năm chập; Đổng lực trong lộ ý môn đặc 
biệt thời bình nhật có nhiều trường hợp sanh sáu chập, hoặc bảy chập, hoặc 
vô số chập. 

 
Đổng lực trong lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường là 29 tâm: 12 

tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 tâm tố ưng cúng. Đổng lực trong lộ ý môn 
đặc biệt là 66 tâm: 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm đại tố hợp trí, 9 tâm thiện 
đáo đại, 9 tâm tố đáo đại, 20 tâm thiện siêu thế và 20 tâm quả siêu thế. 

 



Đổng lực trong lộ ý môn đặc biệt luôn luôn diễn trình hai chặng: 
chặng đổng lực dục giới (kāmajavana), tiếp nối là chặng đổng lực an chỉ 
(appanājavana) hay đổng lực kiên cố. 

 
Trong lộ ý môn đặc biệt, chặng đổng lực dục giới là một trong tám 

tâm: 4 đại thiện hợp trí và 4 đại tố hợp trí, khởi lên 4 chập với tên gọi: 
 

1. Sát na chuẩn bị (parikamma) 
2. Sát na cận hành (upacāra) 
3. Sát na thuận thứ (anuloma) 
4. Sát na chuyển tộc (gotrabhū) 

 
Trong lộ ý môn đặc biệt, chặng đổng lực an chỉ là 9 thiện đáo 

đại, 9 tố đáo đại, 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. 
 

Tâm thiện đáo đại và tâm tố đáo đại khởi lên một chập với tên 
gọi là sát na thiền (jhānakhaṇa). 

 
Tâm đạo khởi lên một chập với tên gọi là sát na đạo 

(maggakhaṇa). 
 

Tâm quả khởi lên một chập với tên gọi là sát na quả 
(phalakhaṇa). 

 
7. Chập mót cảnh (tadālambanakhaṇa) là tâm lộ sanh nối tiếp đổng lực lộ ngũ 
môn và lộ ý môn thông thường, khi đối tượng là diễn cảnh rất lớn và rất rõ. Tâm 
mót cảnh, gọi vậy vì tâm nầy đồng đối tượng với đổng lực đã diệt, nó hưởng cảnh 
dư của đổng lực đã diệt  

 
Tâm mót cảnh luôn luôn khởi hai sát na. 

 
Tâm làm việc mót cảnh là 11 tâm: 3 tâm quả vô nhân ý thức giới 

(tâm quan sát) và 8 tâm quả dục giới hữu nhân (tâm đại quả). 
 



Tóm lại, lộ ngũ môn có bảy loại tâm lộ, còn lộ ý môn chỉ có ba 
loại tâm lộ (vīthicitta). 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 

KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 
 
PHẢI VẬN DỤNG TƯỞNG TƯỢNG ĐỂ HIỂU ĐIỀU KHÓ TƯỞNG TƯỢNG 
 

Diễn trình tâm là khái niệm chỉ có thể tìm thấy trong Thắng Pháp Tạng của 
Tam Tạng Pāli. Ngay cả Luận Tạng của Phật Giáo Bắc Truyền như Câu Xá Luận, 
Duy Thức Học … cũng không đề cập đến phần nầy. Một vài đặc điểm sau đây nên 
được hiểu khi học về diễn trình tâm. 
 

Linh hồn không bất biến. Phật học dùng chữ tâm thức thay vì linh hồn. Đa số 
tôn giáo cũng như những quan niệm thường thức chủ trương là thân xác thì thay đổi 
theo thời gian nhưng linh hồn thì bất biết. Trong Phật Pháp thì tâm thức được kết 
cấu bời bốn danh uẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Cả bốn thành tố nầy luôn dịch 
chuyển. Cảm thọ có lúc vui, lúc buồn. Hành xử có khi thiện khi bất thiện. Nói cách 
khác dòng tâm thức luôn sinh động, chuyển đổi. 
 

Diễn trình tâm thức như cuốn phim của đời sống. Một trong những phát kiến 
quan trọng của nhân loại là ghi lại hình ảnh di động. Phương cách có thể hiểu là 
chiếu nhiều hình ảnh bất động (still picture) trong một khoảnh khắc nhất định thí dụ 
30 tấm ảnh trong một giây sẽ tạo nên cuốn phim sống động. Diễn trình tâm thức theo 
Thắng Pháp Tạng được mô tả tương tự như vậy. Nhiều đơn vị cực vi – hay sát na 
(khana)- sanh diệt thật nhanh tiếp nối nhau tạo nên sự sinh động. Đây là điều khó 
tưởng tượng với nhiều người. 
 

Dòng tâm thức luôn là sự hỗn hợp của nhân quả và những thứ máy móc. Nếu 
dòng tâm thức là linh hồn bất biến thì không có sự gieo nhân, gặt quả. Diễn trình của 
tâm thức dù trong diễn trình ngắn nhất cũng là sự kết cấu của quả của nghiệp nhân, 
nghiệp quả và những tâm máy móc (phi nhân phi quả). Học diễn trình tâm sẽ thấy 
rằng tất cả không do nghiệp quá khứ mà cũng không hoàn toàn do ý chí trong hiện 
tại. Đây là đặc điểm rất cần lưu ý trong Phật học. 
 



Tốc độ và kết cấu của dòng tâm thức không nằm trong sự quán sát thường 
tình. Khó tưởng tượng tốc độ nhanh của tâm thức khi được nói “tâm sanh diệt triệu 
triệu sát na trong một giây”.  Khó tưởng tượng hơn là trong khoảnh 
khắc ngắn ngủi như vậy mà có khả năng cảm nhận, phản ứng như 
được học. Thử lấy thí dụ khả năng đọc QR của camera. Với một người 
bình thường thì khó tưởng tượng là trong tích tắc camera có thể 
đọc hiểu mã nhị phân như vậy nhưng vẫn có thể xấy ra dựa trên những nguyên lý cố 
định. Điều nên biết không nên dùng trí tưởng tượng thông thường để khẳng định 
điều gì đó. 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 19.9.2021 
 

Bài 22. Diễn trình lộ ngũ môn 
 

Năm lộ là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, gọi 
chung là lộ ngũ môn có diễn trình giống nhau nên trình bày một lượt. 
 

Lộ ngũ môn chỉ xảy ra ở thời bình nhật (pavattikāla) và thời cận tử 
(maraṇāsannakāla). 
 

• Lộ ngũ môn bình nhật (pañcadvārapavattivīthi) 
 

1. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót mót cảnh, một hữu phần vừa qua.  
 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 

dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (7) --> Mót cảnh (2) --> tái 
diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: lộ ngũ môn nầy có 7 chặng (sở tâm) tính từ tâm khách 

quan sanh khởi (khai ngũ môn). 
 

Có 14 chập là sát na khai ngũ môn, sát na nhãn thức (hoặc nhĩ 
thức …v.v…), sát na tiếp thâu, sát na quan sát, sát na xác định, bảy sát 
na đổng lực, hai sát na mót cảnh. 

 
Có 7 thứ tâm là thực tế tâm đang sanh theo 7 sở, nói rộng thì lộ 

nầy có 54 tâm dục giới, vì sở ngũ là 1 trong 10 thức, sở tiếp thâu là 1 
trong 2 tâm tiếp thâu, sở quan sát là 1 trong 3 tâm quan sát, sở đổng là 



1 trong 29 tâm đổng lực dục giới, sở mót cảnh là 1 trong 11 tâm dục ý 
thức giới quả. 

 
2. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót đổng lực, một hữu phần vừa qua.  

 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 

dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn Hữu phần tiềm 
thức. 

 
Nhận xét: Lộ ngũ môn nầy có 6 chặng (sở tâm khách quan). Có 

12 chập (sát na tâm khách quan). Có 6 thứ tâm thực tế, tổng quát thì có 
46 tâm dục giới không có 8 đại quả. 

 
3. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót đổng lực, một hữu phần vừa qua. Kết 

thúc đổng lực có xen Hữu phần khách (āgantukabhavaṅga).  
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (7) --> Hữu phần khách (1) -
-> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Giải thích: Đối với người ở cõi dục giới, có tâm hữu phần thọ hỷ 

(do tục sinh bằng tâm thọ hỷ), gặp cảnh rất lớn và rất tốt, nhưng sanh 
đổng lực thọ ưu , thì sau khi kết thúc đổng lực thọ ưu sẽ có một tâm hữu 
phần xa lạ thọ xả sanh khởi một chập để dung hoà giữa hoạt thức thọ 
ưu với tiềm thức thọ hỷ. Tâm hữu phần xa lạ ấy gọi là Hữu phần khách 
(āgantukabhavaṅga). 

 



Nhận xét: Lộ ngũ môn hữu phần khách nầy cũng có 6 chặng tâm 
lộ. Có 6 thứ tâm hiện hành (mỗi chặng mỗi thứ), tính tổng quát thì có 
11 thứ tâm là chặng khai ngũ môn 1 tâm, chặng thức 1 trong 5 thức quả 
thiện, chặng tiếp thâu 1 tâm tiếp thâu quả thiện, chặng quan sát 1 tâm 
quan sát quả thiện thọ hỷ, chặng xác định 1 tâm tố vô nhân ý thức giới 
thọ xả, chặng đổng lực là 1 trong 2 tâm sân; Riêng về sát na hữu phần 
khách là 1 trong 6 tâm. Có 12 chập, kể luôn Hữu phần khách là 13. 

 
4. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh lớn, chót đổng lực, hai đến ba hữu phần vừa 

qua.  
 

Diễn trình như sau:  
 

• Hữu phần vừa qua (2-3) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn Hữu phần tiềm 
thức. 

 
Nhận xét: Lộ ngũ môn nầy cũng có 6 chặng tâm khách quan như 

lộ cảnh rất lớn chót đổng lực, chỉ khác nhau là cảnh rất lớn có 1 hữu 
phần vừa qua, cảnh lớn ở đây có 2 hoặc 3 hữu phần vừa qua. Lộ nầy có 
6 thứ tâm hiện hành, tính tổng quát thì có 46 thứ tâm vì không có 8 tâm 
đại quả. Lộ nầy khởi lên 12 chập (sát na tâm khách quan). 

 
5. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh lớn, chót đổng lực, có hai hay ba hữu phần 

vừa qua. Kết thức đổng lực có xen hữu phần khách.  
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (2-3) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (7) --> Hữu phần khách (1) -
-> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 



Giải thích: lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách nầy cũng xảy 
ra với người cõi dục giới, có hữu phần tiềm thức là thọ hỷ, sanh đổng 
lực thọ ưu, đối tượng lớn không kể là cảnh tốt hay cảnh xấu. Về ý nghĩa 
hữu phần khách cũng giống như đã giải trong lộ hữu phần khách cảnh 
rất lớn (lộ số 3). 

 
Nhận xét: Lộ nầy cũng có 6 chặng, 13 chập tâm giống như lộ hữu 

phần khách cảnh rất lớn; Nhưng về thứ tâm thì nhiều hơn vì không giới 
hạn cảnh tốt xấu, trên thực tế là 6 thứ (cho 6 chặng), tính tổng quát thì 
có 19 thứ là 1 tâm khai ngũ môn, 10 thức tâm, 2 tâm thẩm tấn, 3 tâm 
quan sát, 1 tâm xác định, 2 tâm đổng lực sân, nếu kể thêm 6 tâm làm 
hữu phần khách thì có 25 thứ tất cả. 

 
6. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh nhỏ, chót xác định, có từ bốn đến chín hữu 

phần vừa qua.  
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (4-9) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (3) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
  Giải thích: Vì là cảnh nhỏ nên hiện ra chậm phải kéo dài từ bốn 
hữu phần vừa qua, đến năm … đến chín chập mới tác động tâm khách 
quan sanh khởi được, và vì cảnh yếu nên tâm xác định kéo níu cảnh đến 
ba chập mới chìm vào hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Lộ nầy chỉ có năm chặng tâm khách quan; 7 chập tâm 

lộ; 17 thứ là khai ngũ môn 1, Ngũ thức 1 trong 10 thức tâm, Tiếp thâu 
1 trong 2 tâm tiếp thâu, Quan sát 1 trong 3 tâm quan sát, xác định 1 là 
tâm tố vô nhân ý thức giới thọ xả. 

 
 
 



7. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất nhỏ, chót không, có từ 10 đến 16 hữu phần 
vừa qua.  
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (10 -16) --> Hữu phần rung động (3) --> tái diễn 
Hữu phần tiềm thức. 
 

Giải thích: gọi là chót không (moghavāra) kỳ thật không diễn 
trình lộ tâm thì làm sao có kết thúc tâm lộ nào, nhưng gọi vậy cho biết 
có một trường hợp diễn cảnh không xảy ra lộ tâm. Nhưng không xảy ra 
lộ tâm sao gọi là lộ ngũ môn? Gọi như vậy vì căn cứ vào sự xuất hiện 
năm cảnh theo năm ngõ. 

 
Do cảnh rất nhỏ không đủ sức tác động tâm lộ khách quan, chỉ 

làm rung động hữu phần tiềm thức, nên trường hợp nầy không kể được 
chặng tâm, chập tâm và thứ tâm, vì không thành lộ tâm.  

 
• Lộ ngũ môn cận tử (pañcadvāramaraṇāsannavīthi) 

 
Lộ ngũ môn vẫn có thể xảy ra lúc lâm chung. Có người vừa thấy cái gì, nghe 

tiếng gì …v.v… liền chết không kịp nghĩ suy, chấm dứt mạng sống bằng lộ tâm ngũ 
môn. Gọi đó là lộ ngũ môn cận tử. 
 

Chỉ có người phàm và thánh hữu học mới chết bằng lộ tâm ngũ môn, do đó 
khi tâm tử (cuticitta) diệt liền sanh tâm tái tục (paṭisandhicitta) ở kiếp sống mới. 
 

Về diễn cảnh, diễn cảnh của lộ ngũ môn cận tử luôn luôn là cảnh rất lớn, nên 
lộ nào cũng chỉ có một hữu phần vừa qua. 
 

Lộ ngũ môn cận tử, có hai trường hợp là chót mót cảnh và chót đổng lực. 
 

Mỗi trường hợp lại có hai hình thức là có xen hữu phần rồi tử, không xen hữu 
phần mà tử. 
 



Như vậy, lộ ngũ môn cận tử có bốn diễn trình: 
 

(1) Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, tử liền. 
(2) Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử. 
(3) Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, tử liền. 
(4) Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử. 

 
1. Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, tử liền. 

 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 

dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (5) --> Mót cảnh (2) --> Tâm 
tử (1) --> Tâm tái tục kiếp mới. 

 
Giải thích: Đổng lực thông thường sanh bảy chập nhưng trong lộ 

cận tử thì đổng lực sanh khởi năm chập (có ba trường hợp động lực chỉ 
sanh năm chập: lộ hiện song thông, lộ sắp ngất xỉu và lộ mệnh chung). 
Với người còn luân hồi, tâm tử vừa diệt liền khởi lên tâm tục sinh, sát 
na tử trợ sát na tái tục bằng vô gián duyên. (Theo Abhidhamma truyền 
thống kinh điển pāli không có thuyết “thân trung ấm” sau khi chết phải 
qua 49 ngày mới tái sanh). 

 
Nhận xét: lộ ngũ môn cận tử có 7 chặng tâm từ khai môn đến mót 

cảnh _ có 12 chập tâm và 1 khai ngũ môn, 1 thức tâm, 1 tiếp thâu, 1 
quan sát, 1 xác định, 5 đổng lực, 2 mót cảnh _ có 45 thứ là tâm dục giới 
trừ ra 9 tâm tố ưng cúng. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (5) --> Mót cảnh (2) --> Hữu 
phần (1) --> Tâm tử (1) --> Tâm tái tục kiếp mới. 

 
Giải thích: Lộ cận tử nầy chỉ khác với lộ cận tử trước ở điểm là 

có xen hữu phần giữa tâm mót cảnh với tâm tử. Trường hợp xen hữu 
phần, Ngài Saddhammajotika đã giải thích, việc hữu phần sanh khởi 
xen vào giữa tâm mót cảnh và tâm tử là do nguyên tắc giãn thời gian 
cho sắc nghiệp diệt cùng lúc với sát na diệt của tâm tử.; sắc nghiệp sanh 
lần cuối vào sát na sanh của tâm thứ 17, từ tâm tử đếm lui, nếu lộ tâm 
cận tử kết thúc sớm hơn 17 thì phải có xen hữu phần để tâm tử ở vị trí 
17 cho sắc nghiệp đã sanh lần cuối ấy sẽ diệt đồng thời với tâm tử. Và 
do đó hữu phần xen giãn cách nầy có thể sanh ít hay nhiều chập tuỳ 
theo nữa. 
 

Nhận xét: lộ thứ 2 nầy cũng có 7 chặng _ 12 chập _ 45 thứ tâm, 
giống như lộ ngũ môn cận tử 1. 

 
3. Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, tử liền. 

 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 

dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (5) --> Tâm tử (1) --> Tâm tái 
tục kiếp mới. 

 
Nhận xét: Lộ nầy có 6 chặng vì không có chặng mót cảnh _ có 

10 chập _ có 37 thứ tâm là 1 tâm khai ngũ môn, 10 tâm thức giới, 2 tâm 



tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 1 tâm xác định, 20 tâm đổng lực dục giới 
ngoài đổng lực ứng cúng. 

 
4. Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử. 

 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 

dòng (1) --> Khai ngũ môn (1) --> Ngũ thức (1) --> Tiếp thâu (1) --> 
Quan sát (1) --> Xác định (1) --> Đổng lực (5) --> Hữu phần (1…) --> 
Tâm tử (1) --> Tâm tái tục kiếp mới. 

 
Nhận xét: Lộ thứ 4 nầy cũng có 6 chặng _ 10 chập _ 37 thứ tâm 

giống như lộ ngũ môn cận tử thứ 3 trước. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 
 
Không Nên Lấy Quan Niệm Thường Thức Để Học Diễn Trình Tâm 
 

Hiện tượng vật chất được biết qua khoa học ngày nay vô cùng tế nhị như được 
trình bày qua các môn hoá học, vật lý… Tâm thức so với vật chất vi tế và khó tưởng 
tượng hơn nhiều. Lấy thí dụ một người bình thường nghe nói về “chất sắt (iron)” để 
cùng tạo một loại protein của hồng huyết cầu mang oxy cho bắp thịt và hormone 
trong người. Danh từ “chất sắt” có thể khiến người ta nghĩ tới kim loại không liên 
hệ tới cơ thể. Đây là một đề tài tuy rất gần gủi nhưng không đơn giản để trình bày 
nói gì tới tâm thức. Đặc biệt là tâm thức theo Thắng Pháp Abhidhamma. 
 

Tâm nào cũng biết cảnh nhưng có sự khác biệt giữa tiềm thức và hoạt thức. 
Tiềm thức là cách gọi dễ hiểu cho tâm hữu phần hay tâm hộ kiếp được dịch từ chữ 
bhavaṅga. Tiềm thức là tâm biết cảnh theo cách trạng lại của tâm tục sinh và sanh 
khởi do năng lực của trì nghiệp. Tiềm thức có một số ảnh hưởng cuộc sống hằng 
ngày như cá tánh hay tư chất nhưng mang tánh tiềm tàng. Hoạt thức thì ngược lại là 



tâm sanh khởi làm gián đoạn sự tồn tại liên tục của tiềm thức. Hoạt thức mở ra những 
tâm cảnh mới trong những diễn trình có cấu trúc phức tạp rất nhiều so với tiềm thức. 
Trong những giáo trình Thắng Pháp từ trước tiềm thức thường được gọi là tâm chủ 
quan và hoạt thức là tâm khách quan. Trên phương diện thuần tuý ngôn ngữ thì hai 
chữ chủ quan và khách quan không tinh xác lắm cho trường hợp nầy. 
 

Hoạt thức sanh khởi từng chập theo diễn trình và xen lẫn bởi tiềm thức. Do 
tánh cách cách tự nhiên của tâm pháp, một diễn trình tâm dài nhất (ngoại trừ diễn 
trình tâm nhập thiền) thì số sát na tâm trong một diễn trình giới hạn trong con số sát 
na như 17 sát na. Trước đó và sau đó là sự sanh khởi và xen lẫn của các sát na tiềm 
thức.  Nói như vậy nghĩ là một người ngắm nhìn đoá hoa đẹp nở trong vài phút thì 
phải trong suốt thời gian đó không chỉ có hoạt thức mà vô số diễn trình tâm sanh 
khởi và cách khoảng bởi những tâm tiềm thức. 
 

Đừng nói thực và mộng mà nên nói về chân đế và thi thiết. Theo Thắng Pháp, 
khi ngắm một bức tranh thì đường nét, màu sắc được ghi nhận bởi con mắt đó là 
cảnh chân đế (thực thể); khi thưởng thức đó là tranh truyền chân, lập thể, thuỷ mạc 
…v.v… thì đó là thi thiết hay khái niệm định đặt. Thi thiết không là thực thể cũng 
không là mộng mị. Điều nầy phải đặc biệt cẩn trọng. Những khái niệm về đàn ông, 
đàn bà, chư thiên, nhân loại …v.v…  đều là thi thiết nhưng không vô thưởng vô phạt 
như mộng mị. Trong diễn trình tâm thức thường có cả hai cảnh chân đế và cảnh thi 
thiết. 
 

Trong thế giới vĩ mô, sự nhận thức và phải ứng đối với cảnh không bao giờ 
hoàn tất chỉ trong một diễn trình tâm. Có hằng triệu triệu sát na tâm sanh diệt trong 
một tích tắc. Như vậy có rất nhiều diễn trình tâm sanh khởi trong thời gian nầy. Một 
diễn trình tâm có nhiều chặng như diễn trình ngũ môn ấn tượng mạnh (cảnh rất lớn) 
có tới 17 sát na cũng chưa đủ để nhận rõ cảnh mà phải lập đi lập lại như những chu 
kỳ tái tục để tâm có thể nhận rõ, phản ứng và hành động.  

 
Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng 

 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày ...9.2021 
 

Bài 23. Diễn trình Lộ ý môn 
 

Lộ tâm sinh diễn nương ý môn, biết cảnh pháp, gọi là lộ ý môn 
(manodvāravīthi). 
 

Dòng tâm thức sinh diễn khởi đầu một kiếp sống luôn luôn là lộ ý môn; Đời 
sống trong thời bình nhật phần lớn sinh hoạt cũng bằng lộ ý môn; Lúc lâm chung 
của mọi chúng sanh diễn ra lộ ý môn nhiều hơn lộ ngũ môn, Vị A la hán viên tịch 
hoàn toàn là lộ ý. Như vậy lộ ý môn diễn ra vào ba thời: cận tái tục, bình nhật và cận 
tử. 
 

• Lộ ý môn thời tái tục (paṭisandhivīthi) 
 

Lộ tâm khởi đầu kiếp sống sau khi tâm tái tục khởi lên, gọi là lộ ý môn thời 
tái tục khởi lên, gọi là lộ ý môn thời tái tục. 
 

Đây là lộ ý môn cảnh rất rõ, chót đổng lực, không có Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Tâm tái tục (1) --> Tâm hữu phần (14) --> Hữu phần rung động (1)  --> 
Hữu phần dứt dòng (1)  --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn 
Hữu phần tiềm thức. 

 
Giải thích: Niêm luật lộ ý môn khách quan khởi đầu tiếp sống 

diễn ra sau 17 hữu phần, Hữu phần đầu tiên gọi là tâm tái tục 
(paṭisandhiviññāṇaṃ, kiết sanh thức), kế đến là 14 hữu phần tiềm thức, 
rồi 1 hữu phần rung động, 1 hữu phần dứt dòng để nhường chỗ cho lộ 
ý sanh khởi. 



 
Tâm tái tục và hữu phần ấy là 1 trong 19 tâm: 2 tâm quả dục ý 

thức giới vô nhân thọ xả, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 quả sắc giới, 
4 quả vô sắc giới. 

 
Đổng lực trong lộ ý môn khởi đầu kiếp sống luôn luôn là tâm 

tham, dù đối với chúng sanh cảnh khổ hay người kiếp chót cũng thế, vì 
mới đầu đều dính mắc sanh hữu. 

 
Nhận xét: lộ nầy có 2 chặng tâm lộ là khai môn và đổng lực _ có 

9 chập tâm là 1 khai ý môn và 7 sát na đổng lực _ có 2 trong 9 thứ tâm 
là tâm khai ý môn và 8 tâm tham. 
 

• Lộ ý môn thời bình nhật (pavittivithi) 
 

Lộ ý môn diễn ra kể từ sau lộ tục sinh cho đến trước lộ cận tử, gọi là lộ ý môn 
bình nhật. 
 

Lộ ý môn bình nhật có cách: 
 

A. Lộ ý thông thường. Là lộ ý diễn ra trong sinh hoạt đời thường để xử 
lý cảnh, như sanh nối tiếp theo lộ ngũ để nhận định 5 cảnh đã thấy, đã nghe, 
để ngửi, đã nếm, đã đụng; Hoặc là lộ ý suy nghĩ biết cảnh pháp. 

 
B. Lộ ý chiêm bao. Là lộ ý diễn ra trong giấc ngủ không liền giấc , thấy 

cảnh sinh hoạt nhưng không có thật. 
 

C. Lộ ý đặc biệt. Là lộ tâm có đổng lực kiên cố hay đổng lực an chỉ, 
như đắc thiền thông đạo quả …v.v… 

 
A. Lộ ý môn bình nhật _ thông thường  

 
1. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ, chót mót cảnh, không 

có Hữu phần vừa qua và có từ một đến năm Hữu phần vừa qua.  
 



Diễn trình như sau: 
 

- Lộ không có Hữu phần vừa qua 
 

• Hữu phần rung động (1)  --> Hữu phần dứt dòng (1)  --> khai ý 
môn (1) --> Đổng lực (7) --> Mót cảnh (2) --> tái diễn Hữu phần 
tiềm thức. 

 
- Lộ có từ một đến năm hữu phần vừa qua 

 
• Hữu phần vừa qua (1-5) --> Hữu phần rung động (1)  --> Hữu 

phần dứt dòng (1)  --> khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> Mót 
cảnh (2) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Lộ ý cảnh rất rõ chót mót cảnh nầy đều có 3 

chặng tâm lộ là khai môn, đổng lực và mót cảnh _ có 10 chập 
tâm là 1 sát na khai ý môn, 7 sát na đổng lực và 2 sát na mót cảnh 
_ có 41 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 
11 tâm làm việc mót cảnh. Trường hợp nầy tính ra 6 lộ tâm là 1 
lộ không có hữu phần vừa qua và 5 lộ có hữu phần vừa qua (từ 
một đến năm Hữu phần vừa qua) 

 
2. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực, không 

có hữu phần vừa qua và có từ một đến bảy hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

- Lộ không có hữu phần vừa qua 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1)  --> Khai ý 
môn (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
 
 



- Lộ có một đến bảy hữu phần vừa qua 
 
• Hữu phần vừa qua (1-7) --> Hữu phần rung động (1)  --> Hữu phần 

dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn Hữu 
phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực nầy đều 

có 2 chặng tâm lộ là khai môn và đổng lực _ có 8 chập tâm là 1 sát 
na khai ý môn và 7 sát na đổng lực _ có 30 thứ tâm là 1 tâm khai ý 
môn, 29 tâm đổng lực dục giới. Trường hợp nầy tính ra được 8 lộ 
tâm là 1 lộ không có Hữu phần vừa qua và 7 lộ có Hữu phần vừa 
qua (từ một đến bảy Hữu phần vừa qua) 

 
3. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực xen Hữu 

phần khách, không có Hữu phần vừa qua và có từ một đến bảy Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

- Lộ không có hữu phần vừa qua 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý 
môn (1) --> Đổng lực (7) --> Hữu phần khách (1) --> tái diễn Hữu 
phần tiềm thức. 

 
- Lộ có từ một đến bảy hữu phần vừa qua 

 
• Hữu phần vừa qua (1-7) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu 

phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> Hữu 
phần khách (1) --> tái diễn hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Hữu phần khách như đã có trình bày ở phần lộ 

ngũ môn, lộ hữu phần khách xảy ra cho người cõi dục có tâm 
hữu phần tiềm thức thọ hỷ, khi kết thúc đổng lực thọ ưu thì có 
một tâm hữu phần thọ xả xen vào để dung hoà giữa ưu và hỷ. Tất 



cả lộ ý có hữu phần khách nầy đều có 2 chặng tâm khách quan là 
khai môn và đổng lực _ có 8 chập tâm là một sat na khai ý môn 
và 7 sát na đổng lực _ có 3 thứ tâm là một tâm khai ý môn và 2 
tâm sân; Tâm hữu phần khách là một trong 6 tâm quả dục ý thức 
giới thọ xả và tâm hữu phần tiềm thức đây là một trong 4 tâm 
hữu phần dục giới thọ hỷ. Trường hợp nầy tính ra được 8 lộ tâm 
là một lộ không có Hữu phần vừa qua và 7 lộ có Hữu phần vừa 
qua (từ một đến bảy Hữu phần vừa qua). 

 
4. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh mờ, chót khai môn, có hai và ba 

khai ý môn, trường hợp nầy không có Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (2-
3) --> tái diễm Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Hai lộ nầy chỉ có một chặng tâm khách quan là khai môn 

_ 2 hoặc 3 chập khai ý môn _ 1 thứ tâm là tâm khai ý môn. Hai lộ nầy được 
gọi là lộ cảnh mờ, tức là cảnh không rõ, lúc không suy nghĩ được gì bởi 
chỉ có 1 thứ tâm lộ khai ý môn khởi lên thôi. Đây chỉ là sự diễn tiến theo 
thực tính pháp, nói cho có đủ các trường hợp sinh diễn lộ trình tâm. 

 
5. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất mờ, chót không, hai chập hữu 

phần rung động. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần tiềm thức --> Hữu phần rung động --> Hữu phần rung động -
-> trở lại Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: Trường hợp nầy không diễn ra lộ tâm khách quan 

nhưng được kể vào diễn trình tâm vì vẫn có có cảnh hiện ra dù rất mờ, 



tức là rất không rõ (ati_avibhūtaṃ). Không có chặng _ không có chập 
tâm khách quan _ không có thứ tâm sanh. 

 
B. Lộ ý môn bình nhật _ chiêm bao 
 

Lộ tâm chiêm bao là diễn trình tâm khởi lên trong khi ngủ không liền giấc, 
nghĩa là không phải giấc ngủ sâu. 
 

Lộ tâm chiêm bao chỏ xảy ra ở thời bình nhật, không có trong thời tục sinh 
hay thời cận tử. 
 

Nhân sanh lộ chiêm bao có bốn: (1) pubbanimitta, điềm nghiệp báo trước. (2) 
Anubhūtabubba, bị tác động bỏi sinh hoạt ban ngày. (3) Devatopasaṃharaṇa, do 
chư thiên báo mộng. (4) Dhātukhobha, do bốn đại bất hoà. 
 

Chỉ có 4 hạng phàm nhân và 3 bậc thánh hữu học mới sanh lộ chiêm bao, bậc 
Lậu tận không có chiêm bao. 
 

Lộ chiêm bao chỉ có ở cõi nhân loại, bàng sanh ngạ quỉ và A tu la. Cõi địa 
ngục thọ khổ suốt nên không ngủ được, cõi chư thiên phạm thiên thì hưởng lạc đặc 
biệt nên cũng không ngủ. 
 

Tâm thiện và tâm bất thiện trong lộ chiêm bao không thành nghiệp tạo quả dị 
thục. 
 

Lộ chiêm bao chót mót cảnh và chót đổng lực, là giấc mơ cảnh rõ và rất rõ, 
thức dậy còn nhớ được giấc chiêm bao; lộ chiêm bao chót khai môn và chót không 
là giấc mơ không đạt đến sự hưởng cảnh vì thế không nhớ biết gì khi thức giấc. 
 
 
 
 
 
 



1. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ, chót mót cảnh có Hữu phần vừa qua và không 
có Hữu phần vừa qua.  
 

Diễn trình như sau:  
 

• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> Mót cảnh (2) --> tái diễn 
Hữu phần tiềm thức. 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Đổng lực (7) --> Mót cảnh (2) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: cả hai lộ chiêm bao chót mót cảnh đều có 3 chặng tâm 

khách quan là khai môn, đổng lực và mót cảnh _ có 10 chập tâm là 1 sát 
na khai ý môn, 7 sát na đổng lực và 2 sát na mót cảnh _ có 32 thứ tâm là 1 
tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện 8 tâm đại thiện và 11 tâm mót cảnh. 

 
2. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực, có Hữu phần vừa qua và 

không có Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> tái diễn Hữu phần tiềm 
thức. 

 
• Hữu phần rung động (1) g Hữu phần dứt dòng (1) g Khai ý môn (1) 

g Đổng lực (7) g tái diễn Hữu phần tiềm thức. 
 

Nhận xét: cả hai lộ chiêm bao chót đổng lực đều có 2 chặng tâm 
khách quan là khai môn và đổng lực _ có 8 chập tâm là 1 sát na khai ý 
môn và 7 sát na đổng lực _ có 21 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 12 tâm 
bất thiện và 8 tâm đại thiện. 

 



3. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ và rõ, xen Hữu phần khách, có Hữu phần vừa 
qua và không có Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần vừa qua (1) --> Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt 
dòng (1) --> Khai ý môn (1) --> Đổng lực (7) --> Hữu phần khách (1) --
> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Đổng lực (7) --> Hữu phần khách (1) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: cả hai lộ chiêm bao xen giũa hữu phần khách đều có 2 

chặng tâm khách quan là khai môn và đổng lực _ có 8 chập tâm là một 
sát khai ý môn và 7 sát na đổng lực, nếu kể thêm 1 sát na Hữu phần 
khách thì lộ nầy có 9 chập _ có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 2 tâm 
sân. Hữu phần khách là một trong 6 quả dục ý thức giới xả thọ; Hữu 
phần tiềm thức trường hợp nầy là 1 trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. 

 
4. Lộ chiêm bao cảnh mờ, chót khai môn, không có Hữu phần vừa qua. 

 
Diễn trình như sau: 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn 

(3) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 
 

Nhận xét: lộ chiêm bao cảnh mờ nầy chỉ có 1 chặng tâm khách 
quan là khai ý môn _ có 3 chập tâm là 3 sát na khai ý môn _ có 1 thứ 
tâm là tâm khai ý môn. 

 
 
 
 
 



5. Lộ chiêm bao cảnh rất mờ, chót không, không có Hữu phần vừa qua. 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần tiềm thức --> Hữu phần rung động --> Hữu phần rung động -
-> Hữu phần rung động --> trở lại Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: lộ chiêm bao cảnh rất mờ nầy vì không sanh khởi được 

tâm khách quan nên không tính chặng tâm _ không tính chập tâm _ 
không tính thứ tâm. Đây chỉ là nói theo thực tính pháp mới kêu là lộ 
tâm chiêm bao vậy thôi. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 
 

Thắng Pháp nêu lên những chi tiết rất tết nhị về tâm khởi đầu kiếp sống, tâm 
cùng của kiếp sống, và dòng tiềm thức tồn tại trong cuộc sống hằng ngày. Để đề tài 
được hiểu với sự nối kết giữa những câu hỏi thường thức và Phật học chúng ta thử 
dùng Thắng Pháp thảo luận những câu hỏi nêu ra sau đây được trích từ quyển Đức 
Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) Hòa thượng Narada, 1980, 
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998. 
 
Chương 24: Do đâu tin có Tái Sanh? 

Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích những gì? 

Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích: 

1. Vấn đề đau khổ mà chính ta phải chịu trách nhiệm; 

2. Tình trạng chênh lệch tựa hồ như bất công giữa người và người; 

3. Sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và những thần đồng; 

4. Tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt vật chất, được nuôi dưỡng 
y như nhau, mà lại có những đặc tính hoàn toàn khác biệt về mặt tinh thần, 
đạo đức và trí tuệ; 

5. Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền thống thì con cái phải 
giống nhau hết, mà trong thực tế thì lại khác; 

6. Tại sao có những người có khiếu đặc biệt: 

7. Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác nhau về mặt đạo đức 
và trí tuệ; 

8. Tại sao trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh tỵ; 

9. Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên, ta đã có thiện cảm hay ác cảm; 

10. Tại sao trong mỗi người lại có tiềm tàng ngủ thầm "một kho tàng đức hạnh 
và một hầm tật xấu"; 



11. Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở thành tầm thường hay 
kẻ sát nhân bổng nhiên đổi tánh, sống như bậc thánh; 

12. Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, trái lại cha 
mẹ hung dữ lạisanh con nhân từ; 

13. Tại sao, một đàng, ta như thế nào trong hiện tại là do ta đã như thế nào trong 
quá khứ, và ta sẽ như thế nào trong tương lai là do ta như thế nào trong hiện tại; 
theo một đàng khác, trong hiện tại ta như thế nào không hoàn toàn bởi vì trong 
quá khứ ta đã như thế nào và trong tương lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn 
toàn tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại; 

14. Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi bất ngờ về tài sản sự 
nghiệp; 

15. Và trên tất cả, thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích vì sao có bậc toàn 
giác, những bậc giáo chủ toàn thiện như chư Phật, với đầy đủ đức tánh vật lý, 
tinh thần và trí tuệ. 

 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 26.9.2021 
 

Bài 24. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt 
 

C. Lộ ý môn bình nhật – đặc biệt  
 

Lộ ý môn đặc biệt là lộ đắc thiền, đắc đạo, nhập thiền, hiện thông …v.v… 
Những lộ ý môn nầy có đổng lực kiên cố (appanājavaṇa) khởi lên trong diễn trình 
nên cũng gọi là lộ ý môn đổng lực kiên cố (Appanājavanamonodvāravīthi). 
 

Thật ra, chặng đổng lực (javana) của lộ kiên cố có hai loại là đổng lực dục 
giới (kāmajavana) và đổng lực kiên cố (appanājavana), nhưng vì các lộ ý môn nầy 
là đặc biệt có đổng lực kiên cố sanh khởi mà lộ ý thông thường không có nên mới 
gọi đây là lộ ý môn đổng lực kiên cố. 
 

Đổng lực dục giới trong lộ ý đặc biệt nầy là 8 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng trí, tức là 4 đại thiện hợp trí và 4 đại tố hợp trí. Giai đoạn đổng lực dục 
giới trong lộ ý đặc biệt, sanh khởi 4 chập có tên gọi riêng: 
 

1/ Sát na chuẩn bị (parikamma) là tâm sắp xếp cho cân bằng ngũ quyền 
để trợ tâm kiên cố sanh khởi. Người lợi căn (tikkhindriya) thì trong lộ đắc 
thiền hay đắc đạo … không có sát na chuẩn bị nầy; Người độn căn 
(mudindriya) mới có. 

 
2/ Sát na cận hành (upacāra) là tâm đến gần lằn ranh của tâm kiên cố.  

 
3/ Sát na thuận thứ (anuloma) là tâm thuận theo cái tâm trước và cái 

tâm sau. 
 

4/ Sát na chuyển tộc (gotrabhū) là tâm biến đổi tộc tánh để tiến hoá. Có 
hai tộc tánh (gotta = gotra) là dục tánh (kāmagotta) và phàm tánh 



(puthujjanagotta). Tâm chuyển tộc trong lộ đắc thiền đáo đại, là biến đổi dục 
tính để đạt đến thiền sắc và thiền vô sắc; Tâm chuyển tộc trong lộ đắc sơ đạo 
sơ quả, là biến đổi phàm tánh để đạt đến trạng thái bậc thánh. Nhưng trong 
các lộ đắc nhị đạo nhị quả, lộ đắc tam đạo tam quả, lộ đắc tứ đạo tứ quả thì 
chỗ tâm chuyển tộc nầy không còn gọi vậy mà gọi là sát na khiết hoá (vodāna 
danh từ củ là tiến bực, dũ tịnh), tức là “thanh tịnh hơn” từ thánh tánh thấp tiến 
lên thánh tánh cao. 

 
Lại nữa, trong lộ đặc biệt đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố có sự 

tương đồng về trí tuệ, về cảm thọ, về tính chất. 
 

Tương đồng về trí tuệ, đổng lực kiên cố là tâm thiền đáo đại và tâm siêu 
thế luôn luôn hợp trí nên giai đoạn đổng lực dục giới (chuẩn bị, cận hành, 
thuận thứ, chuyển tộc) cũng phải là tâm đại thiện _ đại tố hợp trí. 

 
Tương đồng về cảm thọ, trong lộ đắc thiền, nhập thiền… nếu đổng lực 

thiền và đổng lực siêu thế là thọ hỷ thì đổng lực dục giới (chuẩn bị, cận hành 
…v.v…) củng phải là đại thiện _ đại tố thọ hỷ; Nếu đổng lực kiên cố là thọ xả 
thì giai đoạn đổng lực dục giới củng là thọ xả. 

 
Tương đồng về tính chất, trong lộ đắc thiền thiện, lộ đắc đạo (thiện siêu 

thế) đổng lực kiên cố là thiện thì giai đoạn đổng lực dục giới củng là tâm thiện. 
Trong lộ đắc thiền, nhập thiền tố… đổng lực kiên cố là tâm tố thì giai đoạn 
đổng lực dục giới là tâm đại tố. 

 
Về diễn cảnh của những lộ kiên cố nầy, theo Abhidhammatthasaṅgaha 

là cảnh rõ, theo Paramatthadīpanī là cảnh rất rõ. 
 

Về hình thức diễn tiến thì các lộ kiên cố nầy là lộ chót đổng lực, đổng 
lực kiên cố (appanājavana). 

 
Lộ ý môn đặc biệt hay lộ ý kiên cố có 7 lộ: 

 
1. Lộ đắc thiền (Ādikammikajhānavīthi) 
2. Lộ nhập thiền (Jhānasamāpattivīthi)  



3. Lộ nhập thiền cơ (Pādakajhānavīthi) 
4. Lộ hiện thông (Abhiññāvīthi) 
5. Lộ đắc đạo (Maggavīthi) 
6. Lộ nhập thiền quả (Phalasamāpattivīthi) 
7. Lộ nhập thiền diệt (Nirodhasamāpattivīthi)  
 

Bài học tiếp theo: Bài 25. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo)  
      Về lộ đắc thiền và lộ nhập thiền 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 

 
KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 
 
Sự Chuyển Hoá Của Thiền Định và Đạo Quả Theo Phật Pháp 
 

Khái niệm về chứng thiền, đắc đạo trong Phật học đã trở nên phổ biến trong 
văn hoá dân gian và thường khi được hiểu với nhiều cách khác biệt bởi chính người 
Phật tử. Thí dụ một số người hiểu rằng sự viên thành chánh quả là sự ban phong 
của Đức Phật cho những người có nhiều công đức; hay một người đắc đạo thì sẽ có 
đường huyền thuật qua những phép lạ; thậm chí người ta nghĩ rằng một chúng sanh 
đắc đạo sẽ không bị luật vô thường chi phối như phàm phu. Thử suy niệm về vài điều 
sau đây để làm quen với những gì mà kinh điển gọi là chứng thiền hay đắc đạo. 
 

Để hiểu về sự chứng thiền chúng ta thử lấy một đơn cử trong đời sống có 
những lúc vì lý do gì đó chúng ta cảm thấy hân hoan thư thới. Sau nầy muốn trở lại 
với tâm trạng đó không phải dễ dàng thể nhập. Hoặc giả tâm đang an bình bổng 
nhiên có sự chi phối vì sự ồn ào hay khó chịu thì rất khó bình tâm. Phật pháp dạy rõ 
là sở dĩ người bình thường không dễ dàng xuất nhập một trạng thái tâm nào đó hay 
giữ tâm không bị giao động trước những chi phối vì thiếu năng lực thuần thục của 
sự tập trung hay tam muội định (samādhi). Người chứng thiền do sự tôi luyện nên 
có thể xuất nhập thuần thục những thiền chứng. 
 

 



Nói về sự đắc đạo thì phải nói đến tuệ giác nhận chân bản chất của cuộc sống. 
Cái biết của tuệ giác không có thối chuyển trở lại trạng thái cũ. Một thí dụ trong 
kinh có đề cập như một người mù vốn không có khái niệm về sự khác biệt của màu 
sắc nên người khác không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cho người đó hiểu. Sau nầy 
vì một kỳ tích nào đó mà người mù có được mắt sáng thấy được các màu thì từ đó 
trở đi không bao giờ có nghi hoặc gì về câu hỏi có các màu sắc hay không. 
 

Sách Cổ Học Tinh Hoa có kể rằng có người chưa bao giờ biết về một binh khí 
có tên là cái ná. Có người khác muốn người đó hiểu về cái ná nên tạm dụng cách sử 
dụng cung tên để diễn tả. Tuy không thể khiến người kia hình dung rõ ràng hoàn 
toàn cái ná nhưng cũng có thể tạm hiểu. Khi chúng ta học Thắng Pháp hay Phật 
Pháp cũng vậy. Có những khái niệm tương đối xa lạ nếu dùng thí dụ quen thuộc sẽ 
giúp rất nhiều để liên tưởng. 

 
Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng 

 
 
 
 

 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 30.9.2021 
 

Bài 25. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo) 
       Về lộ đắc thiền và lộ nhập thiền 
 

1. Lộ đắc thiền (Ādikammikajhānavīthi)  
 

Lộ đắc thiền của người trì căn và lợi căn. 
 

Diễn trình như sau: 
 

- Người trì căn có sát na chuẩn bị: 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Thiền chứng (1) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
- Người lợi căn không có sát na chuẩn bị: 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Thiền chứng 
(1) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: 

 
Có 18 thiền chứng, là 9 thiện đáo đại và 9 tố đáo đại. Hạng thánh 

hữu học và phàm tam nhân đắc thiền thiện, bậc A la hán đắc thiền tố. 
 

Lộ đắc thiền thiện có 2 chặng là khai môn và đổng lực (gồm dổng 
lực dục giới và đổng lực kiên cố) _ có 6 chập là sát na khai ý môn, sát na 
chuẩn bị, sát na cận hành, sát na thuận thứ, sát na thiền chứng; Hoặc 5 chập 



là không có sát na chuẩn bị _ có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 
tâm đại thiện hợp trí và 1 trong 9 tâm thiện đáo đại.  

 
Lộ đắc thiền tố có 2 chặng _ có 6 hoặc 5 chập _ có 3 thứ tâm là 1 

tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại tố hợp trí và 1 trong 9 tâm tố đáo đại. 
 

2. Lộ nhập thiền (Jhānasamāpattivīthi) 
 
Lộ nhập thiền của người trì căn và lợi căn. 
 

Diễn trình như sau: 
 

- Người trì căn có sát na chuẩn bị: 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Tâm thiền sanh vô số sát na --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
- Người lợi căn không có sát na chuẩn bị: 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Tâm thiền sanh 
vô số sát na --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: 

 
Có 18 thứ thiền nhập, là 9 thiện đáo đại và 9 tố đáo đại. Hạng phàm 

tam nhân và thánh hữu học nhập thiền thiện, bậc A la hán nhập thiền tố. 
 

Lộ nhập thiền thiện có 2 chặng là khai môn và đổng lực (gồm đổng 
lực dục giới và đổng lực kiên cố) _ không thể tính chập tâm vì nhập thiền 
nên tâm thiền sanh vô số sát na _ có 3 thứ tâm trong lộ nhập thiền thiện 
nầy là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí và 1 trong 9 tâm 
thiền nhập thiện đáo đại. 



 
Lộ nhập thiền tố có 2 chặng _ vô số chập tâm _ có 3 thứ tâm trong 

lộ nầy là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại tố hợp trí và 1 trong 9 tâm 
thiền nhập tố đáo đại. 

 
Bài học tiếp theo: Bài 26. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo)  

      Về lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
 
KHÔNG VUI NHƯNG NÊN HỌC 
 
Nên Đặc Biệt Lưu Ý Thuật Ngữ Thiền 
 
Trong lúc chữ “thiền” được xài với nhiều nghĩa ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam 
… thì chữ “thiền” tại các xứ Phật giáo Nam Truyền theo Tam Tạng Pāli, đặt biệt là 
theo Thắng Pháp, thì mang ý nghĩ chuyên biệt hơn. 
 
Thiền là Phạm âm của jhāna (người Trung Hoa dọc là “chan”; người Nhật đọc là 
Zen). Jhāna theo Thắng Pháp đặc biệt nói về tâm định cao với các thiền chi như 
tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Những chi thiền nầy khi được phát triển thuần thục sẽ áp đảo 
được năm ngăn ngại nội tâm (năm pháp cái) là tham dục, sân độc, hôn thuỵ, trạo 
hối, giao động. Nói một cách chuyên môn thì thì thiền trong Thắng Pháp là nói về 
thiền chỉ (samatha) 
 
Trọng điểm của thiền – jhāna – là định lực và kết quả chứng thiền là sự thuần thục 
xuất nhập các tầng thiền. Thí dụ: trong đời sống hằng ngày chúng ta muốn thể 
nhập vào trạng thái hưng phấn khi làm việc hay nhẹ nhàng thanh thản khi sắp đi 
ngủ thường khi không an trú dễ dàng như mong muốn. Một người chứng thiền 
ngược lại có thể xuất nhập các thiền chứng như ý do tinh luyện thuần thục. 
 
Có sự khác biệt về phân chia thiền chứng theo Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. 
Kinh Tạng đề cập bốn thiền chứng dựa theo cõi hay cảnh giới tái sanh trong lúc 
Thắng Pháp Tạng đề cập năm thiền y cứ trên định tâm có chi tầm và chi tứ (sơ 
thiền) hoặc chỉ có chi tứ mà không có chi tầm (nhị thiền). Thắng Pháp cũng chỉ nói 
về bốn cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chứ không nói về cõi ngũ thiền 
(…). 



Ngày nay người Phật tử Việt Nam thường dùng chữ “hành thiền” nhưng rất ít khi 
tập thiền đúng nghĩa là samatha. Nếu nói cho đúng nghĩa thì sự hành thiền phải gọi 
là “tu tập định học tăng thượng (samādhi)” bao gồm sự huân tu chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. Và khi người ta dùng chữ “thiền môn” hay cửa thiền để 
chỉ cho chùa chiền thì hàm ý là nơi tu tập nội tâm một cách tổng quát chứ không 
nhất thiết là nơi tu thiền jhāna. 
 
Bàn về thiền theo ý nghĩa chuyên môn chuẩn xác nhất là theo Thắng Pháp thì thật 
không có … thiền vị. 
 
 
 
 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
 
Bài học ngày 3.10.2021 
 

Bài 26. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo) 
      Về lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông 
 

3. Lộ nhập thiền cơ (Pādakajhānavīthi) 
 

Lộ nhập thiền cơ, có sát na chuẩn bị và không có sát na chuẩn bị (trì căn và 
lợi căn)  
 

Diễn trình như sau: 
 

- Có sát na chuẩn bị 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Tâm ngũ thiền sanh vô số sát na --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
- Không có sát na chuẩn bị  

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Tâm ngũ thiền 
sanh vô số sát na --> tái diễn Hữu phần tiềm thức.  

 
Nhận xét:  

 
Thiền cơ (pādakajhāna) là thiền làm cơ sở cho tâm thông (abhiññā). 

Thiền cơ là tâm ngũ thiền đổng lực sắc giới. Một vị muốn hiện thông phải 
nhập thiền cơ (trong khoảnh khắc), dứt lộ nhập thiền cơ mới bắt đầu hiện 
thông. 



Có hai thứ thiền cơ là ngũ thiền thiện sắc giới và ngũ thiền tố sắc 
giới. Hạng phàm tam nhân và thánh hữu học nhập thiền cơ là ngũ thiền 
thiện, vị A la hán nhập thiền cơ là ngũ thiền tố. 

 
Lộ nhập thiền cơ diễn trình cũng giống như các lộ nhập thiền khác 

nhưng được trình bày nữa vì đặc biệt là nhập thiền cơ sở để hiện thông. 
 

Lộ nhập thiền cơ ngũ thiền thiện có 2 chặng là khai môn và đổng 
lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực sắc giới ngũ thiền) _ có vô số chập 
tâm sanh (vì nhập thiền) _ có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm 
đại thiện thọ xả hợp trí và 1 tâm ngũ thiền thiện sắc giới. 

 
Lộ nhập thiền cơ ngũ thiền tố cũng có 2 chặng _ có vô số tâm sanh 

_ có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí và 
1 tâm ngũ thiền sắc giới. 

 
4. Lộ hiện thông (Abhiññāvīthi) 

 
Lộ hiện thông có sát na chuẩn bị và không có sát na chuẩn bị 

 
Diễn trình như sau: 

 
- Có sát na chuẩn bị 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Tâm thông (1) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
- Không có sát na chuẩn bị  

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Tâm thông (1) 
--> tái diễn Hữu phần tiềm thức.  

 



Nhận xét: 
 

Tâm thông hay diệu trí hoặc thắng trí (abhiññā) là năng lực siêu 
nhiên của ngũ thiền sắc giới. Có năm loại thông là biến hoá thông 
(iddhividhi), tha tâm thông (cetopariya), túc mạng thông 
(pubbenivāsānusati), thiên nhãn thông (dibbacakkhu) và thiên nhĩ thông 
(dibbasota). 

 
Hành giả nhập thiền cơ ngũ thiền với một trong mười đề mục biến 

xứ (kasiṇa) (chỉ có chứng thiền đề mục biến xứ mới hiện thông được). Sau 
khi xuất thiền cơ xen vài hữu phần rồi lộ hiện thông khởi lên; Hành giả 
ước nguyện biến hoá, hay biết tâm người khác, hay nhớ tiền kiếp, hay thấy 
cảnh sắc vi tế, hay nghe được âm thanh cự nhỏ, nhờ năng lực thiền định 
nên vị ấy làm được tất cả điều muốn làm. 

 
Có hai thứ tâm thông là thông thiện và thông tố. Hành giả phàm tam 

nhân và thánh hữu học hiện thông là thông thiện, bậc thánh A la hán hiện 
thông là thông tố. 

 
Lộ hiện thông thiện có 2 chặng là chặng khai môn và chặng đổng 

lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) _ có 6 chập tâm là khai 
môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm thông; hoặc 5 chập là 
không có sát na chuẩn bị _ có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm 
đại thiện thọ xả hợp trí, 1 tâm thông thiện. 

 
Lộ hiện thông tố cũng có 2 chặng _ cũng có 6 hoặc 5 chập _ có 3 

thứ là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm thông 
tố. 

 
Bài học tiếp theo: Bài 27. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo)   

    Về lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả và lộ nhập thiền diệt 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 

 



KHÔNG VUI NHƯNG NÊN HỌC 

Nói Về Thông Không Dễ Hiểu Thông 

Khi nói về “hiện thông” trong Thắng Pháp thì có nhiều chỗ khó thông. Một phần vì 
từ ngữ và một phần do phạm trù được nói tới. 

Trước nhất nên nói về ý nghĩa tổng quát của sự “hiện thông” được đề cập riêng 
trong diễn trình tâm thức. Đó là khả năng siêu nhiên của định lực thiền chứng hay 
tam muội định. Có hai yếu tố cần có để hiện thông là chứng ngũ thiền và luyện 
thông.  

Những năng lực siêu nhiên không phải chỉ có từ tam muội định mà có thể do sanh 
loại như chư thiên các cõi trời dục giới, hay do phước duyên đặc biệt, hoặc cũng 
được ghi nhận do chú thuật. 

Khi nói đến “hiện thông” thuộc diễn trình tâm trong thắng pháp chỉ nói tới năm 
loại (ngũ thông) là: Biến hóa thông (Iddhividhi), thiên nhĩ thông (Dibbasota), tha 
tâm thông (Cetopariyañāṇa), túc mạng thông (Pubbenivāsānussati), thiên nhãn 
thông (Dibbacakkhu). 

Ngũ thông kể trên đơn thuần là kết quả luyện thông với năng lực thiền chứng ngũ 
thiền. Còn lục thông được đặc biệt kể cho trường hợp một vị chứng quả a la hán 
câu phần giải thoát. Mặc dù ngũ thông có nằm trong lục thông nhưng nên nhớ hai 
trường hợp rất khác nhau. Chư vị a la hán khi đắc tứ quả với lục thông không qua 
quá trình luyện thông như người chứng ngũ thông do tập luyện y cứ trên tam muội 
định. 

Một điểm thường ngộ nhận trong giới học Phật là cách hiểu tam minh nằm trong 
lục thông mà một số vị cho rằng túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh 
thuộc là ba trong lục thông tức túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. 
Kỳ thật thì có sự khác biệt giữa thông (Abhiññā) và minh (Vijjā) (mặc dù người 
đời thường có từ kép chung là … thông minh). Một vị a la hán chứng lục thông là 
sự thành tựu song hành của tâm giải thoát (thiền định) và tuệ giải thoát. Sự giác 
ngộ với tam minh, như trường hợp của Đức Phật và một số thánh đệ tử ưu việt, 
không phải kém cạnh chỉ vì có ba mà không là sáu. Đơn giản giác ngộ với ba minh 
là sự giác ngộ với khả năng quán triệt pháp giới với sự nhớ biết rõ ràng các chi tiết 
của nhiều kiếp sống luân hồi quá khứ (túc mạng minh) rồi nhận ra những đầu mối 
nhân quả tương quan (sanh tử minh) để rồi cuối cùng thấy được chân tướng của vô 
minh và ái trong trạng thái sâu kín nhất dẫn đến đoạn tận tất cả cội rễ phiền não 



(lậu tận minh). Nhưng vậy khi nói chứng ngũ thông là đơn thuần nói về năng lực 
siêu nhiên của định lực tam muội; nói đến chứng lục thông là sự thành tựu của cả 
hai chỉ và quán (câu phần giải thoát); nói đến chứng ngộ tam minh là sự thành tựu 
tuệ giác siêu việt với khả năng quán chiếu pháp giới.  

Hai chữ diệu trí (abhiññā) và minh (vijjā) có thể khiến người học lúng túng. Chữ 
diệu trí (abhiññā) được định nghĩa là là sự hiểu biết về kỹ năng trong lúc chữ minh 
(vijjā) chỉ cho sự quán triệt chân tướng vạn pháp.  

Còn chữ nầy cũng rắc rối nữa: khi nói có thần thông thì hiểu là có ngũ thông nhưng 
trong thuật ngữ chuyên môn thì thần thông thường được dịch cho chữ Iddhividhi là 
một trong ngũ thông mà đôi khi cũng gọi là biến hoá thông. 

Quan trọng nhất là dùng xài từ vựng nào đi nữa thì điểm quan trọng vẫn là hiểu 
cho thông. 

 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
 
Bài học ngày 7.10.2021 
 

Bài 27. Lộ ý môn bình nhật _ đặc biệt (tiếp theo) 
Về lộ đắc đạo _ lộ nhập thiền quả _ lộ nhập thiền diệt 
 

5. Lộ đắc đạo (Maggavīthi) 
 

Có hai trường hợp: Đắc sơ đạo (paṭhamamagga) và đắc ba đạo còn lại 
(avasesamagga). Lộ đắc đắc sơ đạo là chuyển từ phàm tánh sang thánh tánh nên có 
sát na chuyển tộc (gotrabhū); Lộ đắc nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là tiến bậc từ thánh 
thấp đến thánh cao nên có sát na khiết hoá (vodāna) thay vì chuyển tộc (gotrabhū). 
Vì vậy lộ đắc đạo có hai là lộ đắc sơ đạo (paṭṭhamamaggavīthi) và lộ đắc đạo cao 
(avasesamaggavīthi). 
 

5a. Lộ đắc sơ đạo, có sát na chuẩn bị và không có sát na chuẩn bị. 
 

Diễn trình như sau: 
 

- Có sát na chuẩn bị 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Sơ đạo (1) --> Sơ quả (2) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 
 

- Không có sát na chuẩn bị  
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Sơ đạo (1) --> 
Sơ quả (3) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 



Nhận xét:  
 

Một người tu tập thiền quán, sau khi tiến hành tuệ minh sát đạt đến 
Hành lảnh tuệ (saṅkhārupekkhāñāṇa), nếu thuận duyên người ấy chứng 
đắc đạo quả ngay kiếp sống nầy. Đạo quả đầu tiên vị ấy đắc chứng là sơ 
đạo sơ quả (đạo quả tu đà hườn _ sotāpattimagga_ phala). 

 
Lộ đắc sơ đạo có 2 chặng là khai ý môn và đổng lực (gồm đổng lực 

dục giới và đổng lực kiên cố đạo quả siêu thế) _ có 8 chập tâm là sát na 
khai môn, sát na chuẩn bị, sát na cận hành, sát na thuận thứ, sát na chuyển 
tộc, sát na sơ đạo và 2 sát na sơ quả; Nếu là lộ đắc đạo của người lợi căn 
không có sát na chuẩn bị thì thay vào đó có 3 sát na sơ quả, cũng là 8 chập 
_ lộ nầy có 4 thứ tâm sanh là một tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại thiện 
hợp trí, 1 trong 5 tâm sơ đạo, 1 trong năm tâm sơ quả; Tổng quát có 15 thứ 
tâm. 

 
5b. Lộ đắc đạo cao, có sát na chuẩn bị và không có sát na chuẩn bị. 

 
Diễn trình như sau: 

 
- Có sát na chuẩn bị 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 

g Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Khiết hoá (1) Đạo 
cao (1) --> Quả cao (2) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 
 

- Không có sát na chuẩn bị  
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Khiết hoá (1) Đạo cao (1) --> Quả 
cao (3) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
 
 



Nhận xét: 
 

Bốn Sa-môn quả đắc chứng thứ lớp: Tư đà hườn rồi Tư đà hàm rồi 
A na hàm cuối cùng là A la hán. 

 
Mỗi tầng thánh là một lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo quả Tư đà hàm, lộ đắc 

đạo quả A na hàm và lộ đắc đạo quả A la hán có diễn trình giống nhau nên 
gom chung trình bày một lộ tâm gọi là lộ đắc đạo cao. 

 
Lộ đắc đạo cao có 2 chặng là khai môn và đổng lực (gồm đổng lực 

dục giới và đổng lực kiên cố) _ có 8 chập tâm là sát na khai môn, sát na 
chuẩn bị, sát na cận hành, sát na khiết hoá, sát na đạo cao và sát na quả 
cao; Nếu là lộ đắc đạo cao của nguời lợi căn không có sát na chuẩn bị, thì 
thay vào đó có 3 sát na quả cao, cũng là 8 chập _ Tính thứ tâm thì mỗi lộ 
đắc đạo cao có 4 thứ; Tổng quát có 15 thứ tâm. 

 
Lộ đắc nhị đạo có bốn thứ tâm sanh là 1 khai ý môn, 1 trong 4 tâm 

đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm nhị đạo, 1 trong 5 tâm nhị quả; Tổng quát 
có 15 thứ tâm. 

 
Lộ đắc tam đạo có 4 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 

tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm tam đạo, 1 trong 5 trong 5 tâm tam quả; 
Tổng quát có 15 thứ tâm. 

 
Lộ đắc tứ đạo có 4 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm 

đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm tứ đạo, 1 trong 5 trong 5 tâm tứ quả; Tổng 
quát có 15 thứ tâm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Lộ nhập thiền quả (Phalasamāpattivīthi) 
 
Lộ nhập thiền quả có bốn sát na thuận thứ (trì căn) ba sát na thuận thứ (lợi 

căn). 
 

Diễn trình như sau: 
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Thuận thứ (4) --> Quả siêu thế sanh vô số sát na --> Tái diễn hữu 
phần tiềm thức. 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Thuận thứ (3) --> Tâm quả siêu thế sanh vô số sát na --> tái diễn Hữu 
phần tiềm thức. 

 
Nhận xét: 

 
Lý do đổng lực dục giới trong lộ nhập thiền quả không mang mang 

tên parikamma (chuẩn bị), upacāra (cận hành) …v.v… mà chỉ gọi là 
anuloma (thuận thứ) của bốn hay ba sát na, Ngài Jotika giải thích vì có tâm 
quả siêu thế không cùng giống với đổng lực dục giới. Khi chứng thiền 
thiện, nhập thiền thiện, hiện thông thiện, đắc siêu thế thiện thì đổng lực 
kiên cố thiện ấy đồng giống với đổng lực dục giới thiện nên đổng lực dục 
giới nầy mới có tên parikamma, upacāra, anuloma, gotrabhū; Hoặc khi 
chứng thiền tố, nhập thiền tố, hiện thông tố thì đổng lực kiên cố ấy đồng 
giống tố với đổng lực dục giới tố nên đổng lực dục giới nầy mới có tên 
parikamma, upacāra, anuloma, gotrabhū. Còn khi nhập thiền quả thì đổng 
lực kiên cố quả nầy không đồng giống (jāti) với đổng lực dục giới thiện 
hay đổng lực dục giới tố, nên đổng lực dục giới trong trường hợp nhập 
thiền quả chỉ có tên gọi là anuloma (thuận thứ) cho cả bốn hay ba sát na. 

 
Mặt khác, việc nhập thiền quả siêu thế đây chỉ thực hiện được đối 

với vị đắc đạo quả mà có chứng thiền hiệp thế nữa; Một vị đắc đạo quả vô 
thiền thì không nhập thiền quả được. 



 
Vị nhập thiền quả chỉ là bậc thánh: Thánh hữu học (Tu đà hườn, Tư 

đà hàm, A na hàm) và thánh A la hán. 
 

Lộ nhập thiền quả của bậc Hữu học có 2 chặng là chặng khai môn 
và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) _ có vô số 
sát na tâm sanh vì nhập thiền _ có 3 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 
trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 15 tâm quả hữu học; Tổng quát có 20 
thứ tâm. 

 
Lộ nhập thiền quả của bậc A la hán cũng có 2 chặng _ vô số chập 

tâm sanh _ có 3 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại tố hợp 
trí, 1 trong 5 tâm tứ quả; Tổng quát có 10 thứ tâm. 

 
7. Lộ nhập thiền diệt (Nirodhasamāpattivīthi) 

 
Lộ nhập thiền diệt có sát na chuẩn bị và không có sát na chuẩn bị. 

 
Diễn trình như sau: 

 
- Có sát na chuẩn bị 

 
• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Chuẩn bị (1) --> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) -
-> Tâm thiền (2) _ tâm pháp không sanh _ Quả (1) --> tái diễn Hữu phần 
tiềm thức. 
 

- Không có sát na chuẩn bị  
 

• Hữu phần rung động (1) --> Hữu phần dứt dòng (1) --> Khai ý môn (1) 
--> Cận hành (1) --> Thuận thứ (1) --> Chuyển tộc (1) --> Tâm thiền (2) 
_ tâm pháp không sanh _ Quả (1) --> tái diễn Hữu phần tiềm thức. 

 
 



Nhận xét: 
 

Thiền diệt (nirodhasamāpatti) là định diệt thọ tưởng 
(saññāvedayitanirodho samādhi) tình trạng ngưng diễn hoạt tâm pháp và 
sắc tâm trong thời gian bảy ngày. 

 
Chỉ có bậc A la hán và bậc A na hàm mới nhập thiền diệt được và 

phải đạt đến thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ mới có khả năng diệt tâm 
hành (cittasaṅkhāra, tức Thọ và Tưởng). 

 
Chuẩn bị nhập thiền diệt, trước hết hành giả nhập sơ thiền, xuất sơ 

thiền quán tam tướng; Nhập nhị thiền, xuất nhị thiền quán tam tướng; Nhập 
tam thiền, xuất tam thiền quán tam tướng; Nhập tứ thiền, xuất tứ thiền quán 
tam tướng; Nhập ngũ thiền, xuất ngũ thiền quán tam tướng; Nhập không 
vô biên xứ, xuất không vô biên xứ quán tam tướng; Nhập thức vô biên xứ, 
xuất thức vô biên xứ quán tam tướng; Nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu 
xứ khỏi quán tam tướng nữa mà hành giả khi ấy chú nguyện bốn điều: (1) 
“Nguyện đừng có tổn hại đến thân và vật liên hệ thân trong thời gian nầy”, 
(2) “Nguyện xuất diệt định khi Tăng chúng mong đợi”. (3) “Nguyện xuất 
diệt định khi bậc Đạo Sư triệu tập”. (4) “Nguyện xuất diệt định trước thời 
điểm mệnh chung”; Sau khi lập nguyện hành giả nhập thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thiền phi tưởng phi phi tưởng sinh khởi hai sát na tức thì tâm 
pháp và sắc tâm diệt mất. Tình trạng nầy kéo dài hết thời gian ấn định rồi 
xuất thiền diệt có tâm tam quả hay tứ quả khởi lên một sát na và tái diễn 
hữu phần tiềm thức. Đó gọi là lộ nhập thiền diệt. 

 
Lộ nhập thiền diệt của vị A na hàm và A la hán đều có 2 chặng là 

khai môn và đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) _ đều 
có 8 hoặc 7 chập, là sát na khai ý môn, sát na chuẩn bị, sát na cận hành, sát 
na thuận thứ, sát na chuyển tộc, 2 sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
1 sát na tâm quả siêu thế khi xuất định. Tính 7 chập là không có sát na 
chuẩn bị. 

 
Về thứ tâm sanh, lộ nhập thiền diệt của vị A na hàm có 4 thứ, tổng 

quát là 5 thứ, tức là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại thiện thọ xả hợp 



trí, 1 tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm tam quả ngũ thiền. 
Lộ nhập thiền diệt của vị A la hán có 4 thứ, tổng quát là 5 thứ tức là 1 tâm 
khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm thiền tố phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 

 
Dứt phần: Lộ ý môn bình nhật_đặc biệt 
 
Bài học tiếp theo: Bài 28. Lộ ý môn thời cận tử (Maraṇāsannavīthi) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 
KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 

 
Đạo – Magga – Trong Ý Nghĩa Đạo Quả 
 
Đa phần người ta dùng chữ đạo để chỉ cho tôn giáo hay tín ngưỡng. Như cách 

gọi Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi. Người Ki Tô Giáo Việt Nam cũng dùng 
chữ “đạo” để chỉ riêng cho Đạo Catholic (Thiên chúa giáo La mã) như nói “có đạo, 
theo đạo”. Đây là cách gọi chủ quan bởi với quan niệm là đạo mình mới là đạo thật 
sự. Nhưng do ảnh hưởng của Ki Tô Giáo nên dần dà được nhiều người, kể cả Phật 
tử, sử dụng. 
 

Ảnh hưởng Lão Trang, chữ Đạo đôi khi sử dụng như một khái niệm triết học chỉ 
cho chân lý, chân như, sự thật tối hậu. Ở khái niệm nầy “đạo được hiểu là cứu cánh” 
mà ngay cả người Phật tử cùng thường xài thí dụ đắc đạo, chứng đạo. Ngày nay 
người dùng chữ “đạo học” hay “xuất gia tầm đạo” cũng trong phạm trù nầy. Ở đây 
đạo được xem là chân lý tối hậu. 

 
Chữ “đạo” trong Tam Tạng Pāli tương đối dễ gây ngộ nhận nếu không đọc kỹ. 

Ba trường hợp sau đây cần được cân nhắc 
 

 1. Chữ đạo trong “trung đạo - majjhimāpaṭipadā - chỉ cho phương thức thực 
hành (paṭipadā) khác với chữ đạo trong “đạo quả” (magga phala) 
 

2. Chữ đạo trong “bát chánh đạo (atthagika-magga) mặc dù dùng chữ magga 
nhưng cũng không mang ý nghĩa của chữ đạo trong “đạo quả” (magga phala). Điểm 
nầy rắc rối cần giải thích dài dòng (…) 
 



3. Chữ đạo trong đạo quả - ý nghĩa đề cập trong bài học nầy “nẻo chứng ngộ 
niết bàn” với những điểm cần lưu ý dưới đây: 
 

a. Đạo – magga – ở đây chỉ sanh khởi một sát na rồi tiếp theo là quả. Do vậy đạo 
ở đây không phải là hành trình tu tập mà là sự kết tinh của sự tu tập. Như vậy 
chữ đạo ở đây mang ý nghĩa khác với chữ đạo trong “trung đạo”. Bát chánh 
đạo là trung đạo nhưng không phải là đạo trong đạo quả. 

 
b. Đạo ở đây được nêu chung với quả nhưng đạo không phải là nhân tạo quả như 

con đường dẫn tới hòn núi nhưng con đường không tạo nnê hòn núi. 
 

c. Đạo ở đây không phải là cứu cánh cũng không phải là chân lý tối hậu. Niết 
bàn mới là cứu cánh. Niết bàn không phải là đạo trong từ ngữ đạo quả. 

 
d. Đạo ở đây không phải là hệ thống giáo điển (Buddhasāsana) mà được dạy 

trong hệ thống giáo điển. Nói cách khác chữ đạo trong bài học nầy không liên 
quan gì tới cách nói “Đạo Phật” 

 
e. Đạo ở đây mang hai khía cạnh ắt có và đủ là chứng tri niết bàn và đoạn tận 

kiết sử (hay vĩnh viễn giảm thiểu kiết sử trong trường hợp nhị đạo tư đà hàm) 
 

Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 
 

 
 

 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 14.10.2021 
 

Bài 29. Phụ chú tâm lộ đổng lực và mót cảnh 
 

Trong lộ trình tâm có hai thứ tâm lộ đặc biệt là đổng lực (javana) và mót cảnh 
(tadālambana). Cần phải biết quy tắc (niyama) sinh diễn hai thứ tâm lộ ấy. 
 
Quy tắc tâm đổng lực (javananiyamo) 
 

Tâm đổng lực (javanacitta) có 55 hoặc 87 thứ là 12 tâm bất thiện, 26 hoặc 37 
tâm thiện, 18 tâm tố ứng cúng, 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 
 

Nói theo lãnh vực, tâm đổng lực dục giới có 29 tâm là 12 tâm bất thiện, 8 tâm 
đại thiện, 8 tâm đại tố và 1 tâm sinh tiếu. Tâm đổng lực sắc giới có 10 thứ là 5 tâm 
thiện sắc giới và 5 tâm tố sắc giới. Tâm đổng lực vô sắc giới có 8 thứ là 4 tâm thiện 
vô sắc và 4 tâm tố vô sắc. Đổng lực siêu thế có 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 20 tâm đạo 
và 4 hoặc 20 tâm quả. 
 

• Tâm đổng lực sinh khởi mấy chập (sát na) trong một lộ trình? 
 

- 29 tâm đổng lực dục giới trong lộ ngũ môn bình nhật và lộ ý môn bình 
nhật thông thường (kể cả lộ chiêm bao) thì chặng đổng lực sanh 6 hay 
7 chập. Trong lộ ngũ môn cận tử, lộ ý môn cận tử, lộ ý môn lúc hôn mê 
(mucchākāla), lộ ý môn lúc bất tỉnh (visaññībhūtakāla), lộ ý môn thời 
thai non (atiruṇakāla) tâm diễn hoạt yếu, nên đổng lực chỉ sanh khởi 5 
chập; Trong lộ ý tâm diễn hoạt cấp tốc như lúc Đức Phật hiện song 
thông (yamakapāṭihāriyakāla) thì đổng lực cũng chỉ sinh khởi 4 chập 
hoặc 5 chập. 

 
- Đổng lực dục giới thuộc 4 tâm đại thiện tương ưng trí trong lộ đắc đạo, 

lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ nhập thiền quả và lộ nhập 
thiền diệt, sanh khởi 4 chập là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển 



tộc (đối với người trì căn); sanh khởi 3 chập là cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc (đối với người lợi căn). 

 
- Đổng lực dục giới thuộc 4 tâm đại tố tương ưng trí trong lộ đắc thiền, 

lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ nhập thiền quả và lộ nhập thiền diệt của 
bậc A la hán sanh khởi 4 chập (đối với người trì căn) là chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyển tộc; sanh khởi 3 chập (đối với người lợi căn) 
là cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. 

 
- 18 tâm đổng lực đáo đại thuộc thiền chứng lần đầu tiên trong lộ đắc 

thiền, chỉ khởi lên 1 chập. Nhưng trong lộ nhập thiền thì 18 tâm đổng 
lực đáo đại sanh liên tục vô số sát na. 

 
- Tâm thông thiện và tâm thông tố chỉ khởi lên 1 chập trong lộ hiện thông. 

 
- Tâm thiện và tố phi tưởng phi phi tưởng trong lộ nhập thiền diệt khởi 

lên 2 chập (cho người trì căn) và khởi lên 1 chập (đối với người lợi căn), 
rồi diệt thọ tưởng. 

 
- Về đổng lực siêu thế, các tâm đạo chỉ khởi lên 1 sát na trong lộ đắc đạo. 

 
- Các tâm quả siêu thế trong lộ đắc đạo, khởi lên 2 sát na (đối với người 

lợi căn), hay khởi lên 3 sát na (đối với người trì căn). Nhưng trong lộ 
nhập thiền quả thì các tâm quả siêu thế sanh khởi vô số sát na. 

 
- Riêng tâm tam quả ngũ thiền và tâm tứ quả ngũ thiền trong lộ nhập 

thiền diệt chỉ khởi lên 1 sát na sau khi xuất định. 
 
 
 
 
 
 
 



• Đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố trong cùng một lộ tâm đặc biệt liên hệ 
thế nào? 

 
Trong lộ đắc thiền và lộ nhập thiền: 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền thiện thọ hỷ thì đổng lực dục giới 

(chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc) sẽ là tâm đại thiện thọ hỷ 
hợp trí. 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền thiện thọ xả thì đổng lực dục giới sẽ 

là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền tố thọ hỷ thì đổng lực dục giới sẽ là 
tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền thiền tố thọ xả thì đổng lực dục giới 

sẽ là tâm đại tố thọ xả hợp trí. 
 

Trong lộ hiện thông: 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thông thiện thì đổng lực dục giới sẽ là tâm 
đại thiện thọ xả hợp trí. 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thông tố thì đổng lực dục giới sẽ là tâm đại 

tố thọ xả hợp trí. 
 

Trong lộ đắc đạo: 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm đạo quả thọ hỷ thì đổng lực dục giới sẽ là 
tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm đạo quả thọ xả thì đổng lực dục giới sẽ là 

tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 
 
 



Trong lộ nhập thiền quả: 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm quả hữu học thọ hỷ thì đổng lực dục giới 
sẽ là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm quả hữu học ngũ thiền thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm tứ quả thọ hỷ thì đổng lực dục giới sẽ là 

tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm tứ quả ngũ thiền thì đổng lực dục giới sẽ 
làm tâm đại tố thọ xả hợp trí. 

 
Trong lộ nhập thiền diệt: 

 
- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ và xuất 

định với tâm tam quả ngũ thiền thì đổng lực dục giới sẽ là tâm đại thiện 
thọ xả hợp trí. 
 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ và xuất định 
với tâm tứ quả ngũ thiền thì đổng lực dục giới sẽ là tâm đại tố thọ xả 
hợp trí. 

 
Quy tắc tâm mót cảnh (Tadālambananiyamo) 
 

Tâm mót cảnh hay na cảnh hay đồng sở duyên (tadālambana) là thứ tâm 
“hưởng cảnh dư”, có cùng đối tượng với tâm đổng lực. Tâm mót cảnh chỉ sanh khởi 
sau những chập đổng lực dục giới (kāmajavana), cho người cõi dục (kāmapuggala) 
và biết cảnh dục (kāmārammaṇa). 
 
 Hơn nữa, Tâm mót cảnh chỉ xuất hiện trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn 
(atimahantārammaṇa) và lộ ý môn cảnh rất rõ (ativibhūtārammaṇa) thôi. 
 



 Có 11 thứ tâm mót cảnh là tâm ý thức giới quả bất thiện, 2 tâm ý thức giới 
quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả (tức là 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả vì tránh 
hiểu nhập nhằng nên gọi tên khác). 
 
 Có 3 thứ đối tượng nói theo thực tính là cảnh xấu (aniṭṭhārammaṇa), cảnh tốt 
(iṭṭhārammana) và cảnh rất tốt (ati _ iṭṭhārammaṇa). Cảnh tốt xấu nói theo quan 
niệm thì khó xác định bởi đối với người nầy là xấu mà đối với người kia là tốt, như 
mùi vị trái cây sầu riêng, là hấp dẫn người nầy nhưng lại khó chịu cho người kia 
…v.v… Bởi vậy, nói cảnh tốt hay xấu ở đây là nói theo thực tính nhân quả, cảnh xấu 
là đối tượng của tâm quả bất thiện, cảnh tốt là đối tượng của tâm thiện. 

 
Tâm quả bất thiện 7 thứ là 5 thức, tâm tiếp thâu và tâm quan sát, bắt cảnh xấu. 

 
Tâm quả thiện. 16 thứ là 5 thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và 8 tâm đại quả, 

bắt cảnh tốt. 
 

Khi bắt cảnh xấu, tâm quan sát quả bất thiện khởi lên, thì cũng chính tâm ấy 
làm tâm mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới quả bất thiện, tất nhiên là thọ xả) cho lộ 
tâm đó. 
 

Khi bắt cảnh tốt, tâm quan sát quả thiện thọ xả khởi lên, thì cũng chính tâm 
ấy làm việc mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới quả thiện vô nhân thọ xả) cho lộ tâm 
đó, cũng có thể là 4 tâm đại quả thọ xả làm tâm mót cảnh cho lộ tâm đó tuỳ theo 
sung lực của thiện nghiệp quá khứ. 
 

Khi bắt cảnh rất tốt, tâm quan sát quả thiện thọ hỷ khởi lên, thì cũng chính 
tâm nầy làm việc mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới quả thiện vô nhân thọ hỷ) cho lộ 
tâm đó, cũng có thể là 4 tâm đại quả thọ hỷ làm tâm mót cảnh cho lộ tâm đó tuỳ theo 
sung lực của thiện nghiệp quá khứ. 
 

Lộ ý môn dục giới cảnh rất rõ cũng khởi lên tâm mót cảnh (đó là lộ ý nối góp 
lộ ngũ, lộ ý bình thường và lộ ý chiêm bao). Sáu cảnh là 5 cảnh dục (sắc, thinh 
…v.v…) thuộc quá khứ vị lai, cảnh pháp thuần thuộc dục giới; Sáu cảnh nầy cũng có 
xấu, tốt và rất tốt. Lộ ý môn dục giới bắt sáu cảnh pháp ấy (rất rõ) mà sinh diễn tâm 
mót cảnh. Trường hợp nầy tâm mót cảnh tuỳ thuộc vào tâm đổng lực (javana). 



Sau tâm đổng lực thọ hỷ (Somanassasahagatajavanāvasāne) sẽ khởi lên tâm 
mót cảnh thọ hỷ (Somanassasahagatatadālambanaṃ). 
 

Sau tâm đổng lực thọ xả (Upekkhāsahagatajavanāvasāne) sẽ khởi lên tâm 
mót cảnh thọ xả (Upekkhāsahagatatadālambanaṃ). 
 

Nhưng sau tâm đổng lực thọ ưu cũng chỉ hiện khởi tâm mót cảnh thọ xả 
(domanassasahagatajavanāvasāne pana tadālambanaṃ upekkhāsahagataṃ eva 
bhavati) 
 
[Cũng bởi quy tắc sau ưu là xả, nên đối với người tục sinh bằng tâm thọ hỷ, có hữu 
phần thọ hỷ, khi sanh khởi lộ tâm kết thúc đổng lực thọ ưu mà không có tâm mót 
cảnh thọ xả thì mới xen vào một chập hữu phần khách thọ xả (upekkhāsahagataṃ 
āgantukabhavaṅgaṃ) để dung hoà giữa đổng lực thọ ưu và tiềm thức thọ hỷ] 
 
Bài học tiếp theo: Bài 30. TOÁT YẾU SẮC PHÁP (Rūpasamuddeso) 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 

 
 
KHÔNG VUI NHƯNG RẤT NÊN HỌC 
 
Cầu Mong Bài Giảng Tốc Hành Tâm Qua Nhanh 
 

Nếu có một thuật ngữ Phật học ít người biết đến nhưng lại mang nhiều nghĩa 
và rất quan trọng để biết thì có lẽ đó là từ vựng “javana”. Từ điển Pāḷi – Enghlish 
Dictionary của Rhys David nêu lên 19 ý nghĩa của từ nầy.   

 
Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu thì diễn trình tâm thức có hai phần căn bản là 

tiềm thức và hoạt thức. Trong hoạt thức thì javana là công đoạn xử lý cảnh. 
 

Javana có khi dịch là “tốc hành tâm” nghĩa là ‘tâm nhanh’ nhưng kỳ thật là 
chậm. Hồi xưa khi hỏi Ngài Tịnh Sự tại sao phần hành javana có nhiều sát na hơn 
tất cả phần hành khác. Ngài trả lời: Chèn ơi, dọn ăn thì nhanh được nhưng mà ăn thì 



phải có thời gian chứ. Lúc đó Ngài gọi javana là “tâm thực” nghĩa là tâm hưởng 
cảnh. 
 

Javana là tâm tạo nghiệp nhưng cũng là tâm đoạn nghiệp. Tâm javana không 
phải là quả của nghiệp mà là tâm tạo quả. Tuy vậy khi một bậc thánh đoạn tận vô 
minh và ái dục thì cũng đoạn nghiệp ở công đoạn javana. 
 

Javana là tâm xử lý cảnh mà cũng là tâm bị cảnh sai xử. Nếu có một từ ngữ 
tiếng Việt gần nhất với vai trò của javana thì đó là “tâm xử lý cảnh”. Tuy nhiên điều 
oái oăm là tâm có nghĩa là biết cảnh. Cảnh duyên cho chúng ta biết nhiều về lý do 
tại sao xúc duyên thọ, thọ duyên ái… Nói cách khác chưa biết ... ai xử ai. 
 

Javana được nói là có những quy tắc nhưng lại là thứ tâm có nhiều “bất quy 
tắc”. Nếu liệt kê thì có thể đưa ra một danh sách dài những quy tắc về tâm javana 
như “trong một diễn trình tâm thì công đoạn javana sanh khởi nhiều sát na cùng loại 
tâm, tuy nhiên trong diễn trình tâm đắc thiền, đắc đạo thì….”. Danh sách quy tắc nối 
đuôi bằng những bất quy tắc. 
 
Sao lại rắc rối vậy? Thật ra là hên xui… Tuỳ giảng sư. 
 

Biên soạn: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 

Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 

Bài học ngày 17.10.2021 

 

Chương IV. TOÁT YẾU SẮC PHÁP (Rūpasaṅgaha)  

 

Bài 30. TỔNG QUAN VỀ SẮC PHÁP 

 

 

 

1.    Tại sao gọi vật chất là “sắc-rūpa”? 

 

Chữ rūpa trong Phạm ngữ mang nhiều ý nghĩa. Cụm từ nāmarūpa thường được dịch 

là danh sắc hay “vô tướng - hữu hình” chỉ cho thân và tâm. Nói cách khác rūpa ở 

đây chỉ cho vật thể, vật chất trong lúc rūpa cũng được dùng để chỉ cảnh sắc hay đối 

tượng của mắt. Người Trung Hoa dịch chữ sắc để chỉ cho cả hai là vật chất và đối 

tượng của nhãn thức là dùng theo cách nói của người Ấn Độ. 

 

2.    Phải chăng sắc pháp trong Abhidhamma nói riêng và Phật Pháp nói chung 

gần với môn sinh vật học hơn là vật lý học trong nền giáo dục hiện nay? 

 

Nói chính xác thì sắc pháp trong Abhidhamma đề cập chung tất cả hiện tượng vật 

chất. Tuy vậy khi nói về pháp hữu vi, về uẩn, xứ, giới, đế thì đều đề cập chung quanh 

hiện tượng của cái gọi là “chúng sanh” hơn là sự trình bày thuần về thế giới đại tự 

nhiên. Đây là tánh cách khác biệt giữa khoa học và Phật học. Sự phân chia các môn 

học như sinh vật học, vật lý học, hoá học của nền giáo dục ngày nay cũng không hẳn 

được ứng dụng với sự phân định tương tự trong thực tế. Dĩ nhiên đối với Phật học 

thì những phân chia như vậy không thể áp dụng. 

 

3.    Bốn nhân sanh sắc pháp là nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết (utu), vật thực 

(āhāra) cho thấy sự khác biệt gì về cái nhìn đối với vật chất giữa Phật học và khoa 

học? 

 

Tâm và nghiệp là hai lãnh vực khoa học ngày nay không đề cập đến trong sách vở 

cũng như học đường mặc dù người ta có nhiều công trình nghiên cứu về não bộ. Có 

thể nói sự liên hệ giữa tâm và nghiệp đối với vật chất là những đặc điểm thú vị nhất 

và lợi ích nhất khi học sắc pháp trong môn Thắng Pháp. Chỉ riêng về sự liên hệ giữa 



căn, cảnh và thức đã nói lên tương quan đặc biệt giữa tâm thức và vật chất - điều mà 

khoa học ngày nay thừa nhận nhưng không xác lập rõ ràng.  
 

 

4.    Có bao nhiêu pháp được nói đến về sắc pháp? 

Cũng như danh pháp, sự phân chia sắc pháp không hẳn là những thành phần cá biệt 

của vật chất mà gồm cả những thuộc tánh, tính cách và yếu tánh tồn tại. Sắc pháp có 

28 thứ, chia thành hai nhóm: 

 

• 4 sắc đại hiển (Mahābhūtarūpa) 

 

1. Đất (paṭhavī) 

2. Nước (āpo) 

3. Lửa (tejo) 

4. Gió (vāyo) 

 

• 24 sắc y sinh (Upādāyarūpa) 

 

1. Nhãn (cakkhu) 

2. Nhĩ (sota) 

3. Tỷ (ghāna) 

4. Thiệt (jivhā) 

5. Thân (kāya) 

6. Sắc (rūpa) 

7. Thinh (sadda) 

8. Khí (gandha) 

9. Vị (rasa) 

Xúc (phoṭṭhabba) là ba hiển sắc từ trước. 

10. Nữ tánh (itthatta) 

11. Nam tánh (purisatta) 

12. Ý vật (hadayavatthu) 

13.  Mạng quyền (jīvitindriya) 

14. Dưỡng tố (oja) 

15. Không giới (ākāsadhātu) 

16. Thân biểu (kāyaviññatti) 



17. Khẩu biểu (vācīviññatti) 

18. Khinh (lahutā) 

19. Nhu (mudutā) 

20. Thích sự (kammaññatā) 

21. Sinh (upacaya) 

22. Diễn (santati) 

23. Dị (jaratā) 

24. Diệt (aniccatā) 

 

 

 









Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 24.10.2021 
 

Chương IV. TOÁT YẾU SẮC PHÁP (Rūpasaṅgaha) 
Phần I 
Bài 32. Liệt kê sắc pháp (Rūpasamuddeso) (tiếp theo) 
             Về Sắc y sinh (Upādāyarūpa) 
 

• 24 sắc y sinh (Upādāyarūpa) 
 

1. Nhãn (cakkhu) 
2. Nhĩ (sota) 
3. Tỷ (ghāna) 
4. Thiệt (jivhā) 
5. Thân (kāya) 
6. Sắc (rūpa) 
7. Thinh (sadda) 
8. Khí (gandha) 
9. Vị (rasa) 

Xúc (phoṭṭhabba) là ba hiển sắc từ nước. 
10. Nữ tánh (itthatta) 
11. Nam tánh (purisatta) 
12. Ý vật (hadayavatthu) 
13.  Mạng quyền (jīvitindriya) 
14. Dưỡng tố (oja) 
15. Không giới (ākāsadhātu) 
16. Thân biểu (kāyaviññatti) 
17. Khẩu biểu (vācīviññatti) 
18. Khinh (lahutā) 
19. Nhu (mudutā) 
20. Thích sự (kammaññatā) 



21. Sinh (upacaya) 
22. Diễn (santati) 
23. Dị (jaratā) 
24. Diệt (aniccatā) 

 
Giải thích: 
 

Sắc y sinh (Upādāyarūpa): 
 

Là những sắc pháp sanh do nương bốn nguyên tố (đất, nước, lửa, gió) 
như các đồ trang sức được làm từ kim loại quý vậy.  

 
Sắc y sinh gồm 24 thứ phân thành 10 nhóm: 

 
(1) Sắc thanh triệt 5 thứ. (2) Sắc cảnh giới 4 hoặc 7 thứ. (3) Sắc tính 2 

thứ. (4) Sắc tâm cơ 1 thứ. (5) Sắc mạng 1 thứ. (6) Sắc vật thực 1 thứ. (7) Sắc 
giao giới 1 thứ. (8) Sắc biểu tri 2 thứ. (9) Sắc linh hoạt 3 thứ. (10) Sắc tướng 
trạng 4 thứ. 

 
(1) Sắc thanh triệt (pasādarūpa) hay còn gọi là sắc thần kinh là những 

sắc tinh tuý của bốn đại thu bắt ngoại cảnh. Đây là những giác quan của loài 
sinh vật. Có 5 thứ sắc thanh triệt: 

 
Nhãn thanh triệt hay thần kinh nhãn (cakkhupasāda) chính là nhãn giác 

quan (thị giác) nhãn vật, trú căn của nhãn thức, cơ quan bắt cảnh sắc. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với cảnh sắc 
(rūpābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ), có chức năng là thu bắt cảnh 
sắc (rūpesu āviñchanarasaṃ), có biểu hiện là thành chỗ nương cho nhãn thức 
(cakkhuviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại từ nhân duyên thích thấy 
(daṭṭhukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Nhĩ thanh triệt hay thần kinh nhĩ (sotapasāda) chính là nhĩ giác quan 

(thính giác), nhĩ vật, trú căn của nhĩ thức, cơ quan bắt cảnh thinh. Có đặc tính 
là tính chất tứ đại nhạy cảm với âm thanh 



(saddābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt cảnh 
thinh (saddesu āviñchananarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương cho nhĩ 
thức (sotaviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc 
nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích nghe 
(sotukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Tỷ thanh triệt hay thần kinh tỷ (ghānapasāda) chính là tỷ giác quan 

(khứu giác), tỷ vật, trú căn của tỷ thức, cơ quan bắt cảnh khí. Có đặc tính là 
tính chất tứ đại nhạy cảm với mùi hơi 
(gandhābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt 
cảnh khí (gandhesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương cho 
tỷ thức (ghānaviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc 
nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích ngửi 
(ghāyitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thiệt thanh triệt hay thần kinh thiệt (jvhāpasāda) chính là thiệt giác 

quan (vị giác), thiệt vật, trú căn của thiệt thức, cơ quan bắt cảnh vị. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với vị chất 
(rasābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có đặc tính là tính chất tứ đại 
nhạy cảm với vị chất (rasābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức 
năng là thu bắt cảnh vị (r. asesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là chỗ nương 
cho thiệt thức (jivhāviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần 
là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích nếm 
(sāyitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thân thanh triệt hay thần kinh thân (kāyapasāda) chính là thân giác 

quan (xúc giác), thân vật, trú căn của thân thức, cơ quan bắt cảnh xúc. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với sự xúc chạm 
(phoṭṭhabbābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt 
cảnh xúc (phoṭṭhabbesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương 
cho thân thức (kāyaviññaṇassa ādhārabhāvapaccupatthānaṃ). Có nhân gần 
là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích đụng 
(phusitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 



(2) Sắc cảnh giới (gocararūpa hay visayarūpa). Gocara nghĩa đen là 
cánh đồng cỏ, nơi mà trâu bò lui tới (gāvo carantī 'ti gocaraṃ); nghĩa bóng là 
“cảnh giới”, phạm vi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. 

 
Gocara và visaya có nghĩa giống nhau và đều chỉ cho ārammaṇa 

(cảnh). 
 

Sắc cảnh giới có 5 thứ, trong đó 4 cảnh thuộc sắc y sinh: cảnh sắc, cảnh 
thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc thuộc sắc đại hiển. 

 
Cảnh sắc (rūpārammaṇa) là các hình thể màu sắc mắt thấy được, bị 

nhãn thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhãn 
(cakkhupaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho nhãn thức 
(cakkhuviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm 
ấy (tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh thinh (saddārammaṇa) là các tiếng âm thanh mà tai nghe được, 

bị nhĩ thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhĩ 
(sotapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho nhãn thức 
(sotaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh khí (gandhārammaṇa) là các hơi mùi mà mũi ngửi được, bị tỷ 

thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh tỷ 
(ghānapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho tỷ thức 
(ghānaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh vị (rasārammaṇa) là các vị mặn ngọt …v.v… mà lưỡi nếm được, 

bị thiệt thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh thiệt 
(jivhāpaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho thiệt thức 
(jivhāviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 



(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh xúc (phoṭṭhabbārammaṇa) thuộc ba sắc đại hiển: đất (tính cứng 

hay mềm), lửa (tính nóng hay lạnh), gió (tính căn hay dùn), trạng thái cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căn, dùn mà thân chạm được, bị thân thức biết. Có đặc tính 
là đối chiếu với thần kinh thân (kāyapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng 
làm đối tượng cho thân thức (kāyaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu 
hiện là thành cảnh của tâm ấy (tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần 
là bốn đại hiển (catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). Nếu kể 24 sắc y sinh thì sắc 
cảnh giới chỉ có 4, không kể cảnh xúc vì cảnh xúc là 3 trong bốn sắc đại hiển 
đã được liệt kê rồi. Ở đây chi nói ra cho đủ 5 đối tượng giác quan. 

 
(3) Sắc tính (bhāvarūpa) là thứ sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nam 

nữ, đực cái, trống mái, phân biệt theo bốn khía cạnh là liṅga (căn_tức là bộ 
phận sinh dục), nimitta (tướng_tức là hình dạng tiêu biểu), kutta (nết_tức là 
tánh thói cư xử), ākappa (hành vi_tức là cách sinh hoạt). Sắc tính có 2 thứ: nữ 
quyền (itthindriya) và nam quyền (purisindriya). 

 
Sắc nữ quyền (itthindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nữ, 

giống cái, giống mái. Sắc nữ quyền có đặc tính là trạng thái nữ 
(itthibhāvalakkhanaṃ), có chức năng là biểu thị nữ tính (itthī 'ti 
pakāsanarasaṃ). Có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nữ, tướng nữ, nết nữ, 
hành vi nữ (itthiliṅganimittakuttākappānaṃ kāraṇabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). 
Có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại (kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Sắc Nam quyền (purisindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của 

nam, giống đực trống. Sắc nam quyền có đặc tính là trạng thái nam 
(purisabhāvalakkhanaṃ). Có chức năng là biểu thị nam tính (puriso 'ti 
pakāsanarasaṃ). Có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nam, tướng nam, nết 
nam, hành vi nam (purisaliṅganimittakuttākappānaṃ 
kāraṇabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại 
(kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 



(4) Sắc tâm cơ (hadayarūpa) là sắc ý vật (hadayavatthu). Mặc dù, chữ 
hadaya, nghĩa tự điển là “trái tim” (tâm cơ) và “hadayarūpa” dịch là sắc tái 
tim, sắc tâm cơ; Nhưng chữ “hadaya” còn có nghĩa khác là “tâm”, như trong 
bộ Dhammasaṅganī, dùng một loạt từ để giải thích Tâm: “Yaṃ tasmiṃ 
samaye cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ … cittaṃ hoti, cái gì là 
tâm, ý, tư tưởng, tâm tạng, bạch tịnh … có trong khi ấy, đây gọi là “tâm”. 
Hadayavatthu (ý vật) chỉ là cơ sở vật lý cho tâm trú sanh, trú căn của ý giới 
và ý thức giới; cũng như cakkhuvatthu (nhãn vật) là trú căn của nhãn thức giới 
…v.v… 

 
Lại nữa, trong bộ paṭṭhāna khi trình bày sáu trú căn (vatthu) trợ cho bảy 

tâm giới bằng vật tiền sanh duyên, đến trú căn thứ sáu, đức Phật không nói là 
trái tim mà Ngài chỉ nói: “… Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 
manoviññānadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviñnnāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 
purejātapaccayena paccayo _ Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương vào sắc 
nào thì sắc ấy (yaṃ rūpaṃ nissāya … taṃ rūpaṃ) trợ cho ý giới và ý thức 
giới, cùng các pháp tương ưng, bằng tiền sanh duyên”. 

 
Do đó, từ hadayavatthu (ý vật) mà cho rằng là “sắc trái tim” có lẽ dựa 

theo cổ thư upanishad thời xưa. Và có chỗ cho là “não bộ” thì đó là ý kiến của 
các nhà khoa học hiện đại. 

 
Sắc ý vật có đặc tính là chỗ nương của ý giới và ý thức giới 

(Manodhātumanoviññāṇadhātūnaṃ nissayalakkhaṇaṃ). Có chức năng là làm 
điểm tựa cho hai tâm giới ấy (tāsaññeva dhātūnaṃ ādhāraṇarasaṃ). Có biểu 
hiện là thành căn cứ (ubbahanapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại (kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
(5) Sắc mạng (jīvitarūpa) là mạng quyền (jīvitindriya). Các sắc nghiệp 

được sống còn là nhờ sắc nầy. Sắc mạng quyền có đặc tính là bảo trì các sắc 
nghiệp đồng sanh (sahajātarūpānupālanalakkhaṇaṃ). Có chức năng là làm 
cho các sắc nghiệp ấy tồn tại (tesaṃ pavattanarasaṃ). Có biểu hiện là giữ lại 
các sắc nghiệp ấy (tesaññevaṭhapanapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc tứ 
đại cần phải bảo dưỡng (yāpayitabbabhūtapadaṭṭhānaṃ). 



 
(6) Sắc vật thực (āhārarūpa) là dưỡng tố (oja) từ đoàn thực 

(kabaliṅkārāhāra). Sắc vật thực có đặc tính là chất bổ (ojālakkhaṇo). Có chức 
năng là nuôi các sắc (rūpāharaṇaraso). Có biểu hiện là thân được trợ lực 
(kāyupatthambhanapaccupaṭṭhāno). Có nhân gần là một thân căn cần được 
nuôi dưỡng (āharitabbavatthupadaṭṭhāno). 

 
(7) Sắc giao giới (paricchedarūpa) là sắc hư không, hư không giới 

(ākāsadhātu). Sắc hư không đây có nghĩa là khoảng trống, kẽ hở giữa các sắc 
pháp. Sắc hư không chính là sắc giao giới vì đặc tính của nó là giới hạn cho 
mỗi bọn sắc (rūpaparicchedalakkhaṇā). Hư không giới có chức năng là biểu 
thị ranh giới của bọn sắc (rūpapariyantappakāsanarasā). Có biểu hiện là sắc 
pháp tiếp giáp (rūpamariyādāpaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc được phân 
cách (paricchinnarūpapadaṭṭhānā). 

 
(8) Sắc biểu tri (viññattirūpa) là sắc do tâm sanh (cittajarūpa), biểu đạt 

bằng cử chỉ và lời nói làm cho người khác hiểu ý mình. Sắc biểu tri có 2 thứ 
là thân biểu tri và khẩu biểu tri. 

 
Thân biểu tri (kāyaviññatti) là sắc biểu đạt cho hiểu bằng cử chỉ thân. 

Tất cả thân hành (kāyasamācāra) có dụng ý hay không dụng ý cũng đều gọi 
là Thân biểu tri. Như cử chỉ gật đầu đồng ý, lắc đầu không đồng ý …v.v… gọi 
là thân hành có dụng ý; Oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đánh đồng xa …v.v… 
gọi là thân hành không dụng ý. Thân biểu tri có dụng ý là thân hành “làm cho 
người khác hiểu” (viññāpetī 'ti viññatti); Thân biểu tri không dụng ý, gọi là 
thân hành “được người khác hiểu” (viññāyatī 'ti viññatti). Thân biểu tri có đặc 
tính là làm cho hiểu (viññāpanalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là biểu đạt ý tưởng 
(adhippāyapakāsanarasā). Có biểu hiện là nhân tạo sự chuyển động của thân 
(kāyavipphandanahetubhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là chất gió do tâm 
sanh (cittasamuṭṭhānavāyodhātupadaṭṭhānā). 

 
Khẩu biểu tri (vācīviññatti) là sắc tâm biểu đạt cho hiểu bằng âm thanh 

miệng; cũng có hai cách khẩu biểu tri: khẩu hành (vacīsamācāra) có dụng ý 
và khẩu hành không dụng ý. Khẩu hành có dụng ý là nói cho người khác hiểu 
ý, như đàm thoại, phát biểu …v.v… gọi là viññāpetī 'ti viññatti (biểu tri làm 



cho hiểu). Khẩu hành không dụng ý như: đọc, tụng, ca hát, ngâm nga …v.v… 
gọi là viññāyatī 'ti viññatti (biểu tri được người khác hiểu). Khẩu biểu tri cũng 
có đặc tính là làm cho hiểu (viññāpanalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là biểu đạt ý 
tưởng (adhippāyapakāsanarasā). Có biểu hiện là nhân tạo khẩu thinh 
(vacīghosasahetubhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là chất đất do tâm sanh 
(cittasamuṭṭhānapathavīdhātupadaṭṭhānā). 

 
(9) Sắc linh hoạt (vikārarūpa). Gọi là “linh hoạt” vì đặc tính làm cho 

các sắc thực tính được uyển chuyển, thích hợp, đặc biệt. Chiết tự vikāro 
“viseso ākāro” ti, nên cũng còn gọi là “sắc đặc biệt”. Sắc linh hoạt có 3 thứ 
là khinh (lahutā), nhu (mudutā), thích sự (kammaññatā).  

 
Khinh tánh (lahutā) là trạng thái nhẹ nhàng của sắc thực tính. Khinh 

tánh có đặc tính là không chậm chập (adandhatālakkhaṇā). Có nhiệm vụ là 
dẹp bỏ tình trạng nặng nề. của sắc pháp (rūpānaṃ garubhāvavinodanarasā). 
Có biểu hiện là hoạt động lẹ làng (lahuparivattitāpaccupaṭṭhānā) vì có sắc 
nhẹ mới tạo ra khinh tánh của bọn sắc (rūpassa lahutā). 

 
Nhu tánh (mudutā) là trạng thái mềm mại của sắc thực tính. Nhu tánh 

có đặc tính là không thô cứng (athaddhatālakkhaṇā). Có nhiệm vụ là tiêu trừ 
trình trạng cứng ngắt của sắc pháp (rūpānaṃ thaddhabhāvavinodanarasā). 
Có biểu hiện là không đối chọi với mọi hoạt động (sabbakiriyāsu 
avirodhitāpaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc mềm (mudurūpapadaṭṭhānā) 
vì  có sắc mềm mới tạo ra nhu tánh của bọn sắc (rūpassa mudutā). 

 
Thích tánh (kammaññatā) là trạng thái tương thích của sắc thực tính. 

Thích tánh có đặc tính là cách thích hợp trong hoạt động của thân 
(sarīrakiriyānukūlakammaññabhāvalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là tiêu trừ tính 
không tương thích (akammaññatāvinodanarasā). Có biểu hiện là tính không 
yếu ớt (adubbalabhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc thích hợp 
(kammaññarūpapadaṭṭhānā) vì có sắc tương thích mới tạo ra thích tánh của 
bọn sắc (rūpassa kammaññatā). 

 
(10) Sắc tướng trạng (lakkhaṇarūpa) là những đặc tướng, đặc tánh, hiện 

trạng của các sắc để nhận định “đây là khởi sanh, đây là diễn biến, đây là già 



cũ, đây là sự biến mất” … Sắc tướng trạng chỉ là tình trạng của sắc thực tính, 
sắc tướng trạng không phải là pháp thực tính. Có 4 hiện trạng sắc: sinh 
(upacaya), diễn (santati), dị (jāratā), diệt (aniccatā). 

 
Sinh (upacaya) là sự bắt đầu xuất hiện của bọn sắc. Thuật ngữ upacaya 

nghĩa là khởi sự chất chứa (ādito cayo), nên có chỗ dịch là sắc tích tập. Một 
bọn sắc sống còn kéo dài 17 sát na, mỗi sát na là 3 sát na tiểu sanh_trụ_diệt, 
như vậy tuổi thọ của một bọn sắc là 51 sát na tiểu (= 17 sát na đại); Bọn sắc 
bắt đầu khởi lên vào sát na tiểu thứ 1 gọi là sinh (hay tích tập); diễn tiến từ sát 
na tiểu thứ 2 đến sát na tiểu thứ 50 gọi là sắc diễn (hay kế thừa); Trong giai 
đoạn diễn tiến là hiện tượng sắc già (hay lão mại) tức là sắc dị; Đến sát na tiểu 
thứ 51 bọn sắc hoại mất gọi là sắc diệt (hay vô thường). Đặc tính của sắc sinh 
là sắc sơ sanh (ācayalakkhaṇo). Nhiệm vụ là làm cho sắc pháp nỗi dậy trước 
tiên (pubbantato rūpānaṃ ummujjāpanaraso). Có biểu hiện là tình trạng hoàn 
thành (paripuṇṇabhāvapaccupaṭṭhāno). Có nhân gần là sắc tập khởi 
(upacitarūpapadaṭṭhāno). 

 
Diễn (santati) hay còn gọi là tiến, thừa kế …v.v… là hiện tượng tiếp 

diễn của sắc sau khi khởi sanh, là giai đoạn từ sát na tiểu thứ hai đến sát na 
tiểu thứ 50. Đặc tính của sắc diễn là tiếp tục sanh (pavattilakkhaṇā). Nhiệm 
vụ là kế tục (anuppabandhanarasā). Biểu hiện là không gián đoạn 
(anupacchedapaccupaṭṭhānā). Nhân gần là có sắc nối tiếp nhau 
(anuppabandhakarūpapadaṭṭhānā). 

 
Dị (jaratā) hay lão mại, là tình trạng già nua của sắc. Sắc diễn tiến càng 

lúc càng già cỗi để đến điểm diệt mất, trong giai đoạn diễn tiến của sắc đã có 
hiện tượng già theo mỗi sát na. Sắc dị có đặc tính là sự chín muồi của sắc pháp 
(rūpaparipākalakkhaṇā). Nhiệm vụ là dẫn đến (upanayanarasā). Có biểu hiện 
là mất tính cách mới mẻ (navabhāvāpagamapaccupaṭṭhānā). Nhân gần là sắc 
đang hao mòn (paripaccamārarūpapadaṭṭhānā). 

Diệt (aniccatā) hay vô thường tánh, là tình trạng hư hoại của sắc pháp, 
vào thời điểm sát na tiểu thứ 51 bọn sắc đã đủ tuổi nên diệt đi. Đặc tính của 
sắc diệt là tan rã (paribhedalakkhaṇā). Nhiệm vụ là chìm xuống 
(saṃsīdanarasā). Biểu hiện là hoại diệt (khayavayapaccupaṭṭhānā). Nhân gần 
là sắc đang tiêu hoại (paribhijjamānarūpapadaṭṭhānā). 



 
Mười tám sắc là 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt, 4 sắc cảnh giới, 2 sắc 

tính, 1 sắc tâm cơ, 1 sắc mạng, 1 sắc vật thực, gọi là sắc thành (nipphanarūpa), 
sắc thực tính (sabhāvarūpa), sắc thực tướng (salakkhanarūpa), sắc hữu hoại 
(rūparūpa), sắc thẩm sát (sammasanarūpa). Mười sắc còn lại gọi là sắc phi 
thành …v.v… 

 
Gọi là sắc thành (nipphanarūpa) vì 18 thứ sắc như đất, nước …v.v… là 

sắc thành tựu do nghiệp sanh (kammaja), do tâm sanh (cittaja), do quí tiết 
sanh (utuja), do vật thực sanh (āhāraja). 

 
Gọi là sắc thực tính (sabhāvarūpa) vì 18 sắc ấy có bản thể thật, bản thể 

riêng biệt. 
 

Gọi là sắc thực tướng (salakkhanarūpa) vì 18 sắc ấy thực sự bị tam 
tướng vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anatta) chi phối. 

 
Gọi là sắc hữu hoại (rūparūpa) vì 18 sắc ấy có tính chất biến hoại bởi 

yếu tố xung khắc như thời tiết nóng lạnh …v.v… 
 

Gọi là sắc thẩm sát (sammasanarūpa) vì 18 sắc nầy trở thành đối tượng 
cho tuệ thẩm sát tu quán. 

 
Mười thứ sắc là một sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc linh hoạt, 4 sắc 

tướng trạng, gọi là sắc phi thành (anipphannarūpa) vì chúng không phải chính 
thức do nghiệp, tâm, quí tiết, vật thực tạo thành; Gọi là sắc phi thực tính 
(asabhāvarūpa) vì chúng không phải là bản thể thật; Gọi là sắc phi thực tướng 
(asalakkhaṇarūpa) vì chúng không thật sự bị chi phối bởi tam tướng; Gọi là 
sắc phi hữu hoại (arūparūpa) vì chúng không thật sự bị biến hoại do yếu tố 
thời tiết khắc nghiệt…; Gọi là sắc phi thẩm sát (asammasanarūpa) vì chúng 
không là đối tượng của tuệ minh sát. 

 
      Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 

 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 28.10.2021 
 

THẢO LUẬN VỀ SẮC Y SINH 

 
Tổng quát: Sắc y sinh (Upādāyarūpa) là những sắc pháp sanh do nương bốn 

nguyên tố (đất, nước, lửa, gió) như các đồ trang sức được làm từ kim loại quý vậy.  
 

Sắc y sinh gồm 24 thứ phân thành 10 nhóm: 
 

(1) Sắc thanh triệt 5 thứ. (2) Sắc cảnh giới 4 hoặc 7 thứ. (3) Sắc tính 2 
thứ. (4) Sắc tâm cơ 1 thứ. (5) Sắc mạng 1 thứ. (6) Sắc vật thực 1 
thứ. (7) Sắc giao giới 1 thứ. (8) Sắc biểu tri 2 thứ. (9) Sắc linh hoạt 
3 thứ. (10) Sắc tướng trạng 4 thứ. 

 
Thảo luận. Có nên phân biệt sắc pháp thuộc sinh vật có sự sống và vật chất 

không thuộc sinh vật? 
 
 

Nhóm I. Sắc thanh triệt (pasādarūpa) hay còn gọi là sắc thần kinh là 
những sắc tinh tuý của bốn đại thu bắt ngoại cảnh. Đây là những giác quan 
của loài sinh vật. Có 5 thứ sắc thanh triệt: 

 
Nhãn thanh triệt hay thần kinh nhãn (cakkhupasāda) chính là nhãn giác 

quan (thị giác) nhãn vật, trú căn của nhãn thức, cơ quan bắt cảnh sắc. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với cảnh sắc 
(rūpābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ), có chức năng là thu bắt cảnh 
sắc (rūpesu āviñchanarasaṃ), có biểu hiện là thành chỗ nương cho nhãn thức 
(cakkhuviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ), có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại từ nhân duyên thích thấy 
(daṭṭhukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 



Nhĩ thanh triệt hay thần kinh nhĩ (sotapasāda) chính là nhĩ giác quan 
(thính giác), nhĩ vật, trú căn của nhĩ thức, cơ quan bắt cảnh thinh. Có đặc tính 
là tính chất tứ đại nhạy cảm với âm thanh 
(saddābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt cảnh 
thinh (saddesu āviñchananarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương cho nhĩ 
thức (sotaviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có biểu hiện thành chỗ 
nương cho nhĩ thức (sotaviññāṇassa ādhāranhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân 
gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích nghe 
(sotukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Tỷ thanh triệt hay thần kinh tỷ (ghānapasāda) chính là tỷ giác quan 

(khứu giác), tỷ vật, trú căn của tỷ thức, cơ quan bắt cảnh khí. Có đặc tính là 
tính chất tứ đại nhạy cảm với mùi hơi 
(gandhābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt 
cảnh khí (gandhesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương cho 
tỷ thức (ghānaviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc 
nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích ngửi 
(ghāyitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thiệt thanh triệt hay thần kinh thiệt (jvhāpasāda) chính là thiệt giác 

quan (vị giác), thiệt vật, trú căn của thiệt thức, cơ quan bắt cảnh vị. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với vị chất 
(rasābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt cảnh vị 
(Rasesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là chỗ nương cho thiệt thức 
(jivhāviññāṇassa ādhārabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại từ nhân duyên thích nếm 
(sāyitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thân thanh triệt hay thần kinh thân (kāyapasāda) chính là thân giác 

quan (xúc giác), thân vật, trú căn của thân thức, cơ quan bắt cảnh xúc. Có đặc 
tính là tính chất tứ đại nhạy cảm với sự xúc chạm 
(phoṭṭhabbābhighātārahabhūtappasādalakkhaṇaṃ). Có chức năng là thu bắt 
cảnh xức (phoṭṭhabbesu āviñchanarasaṃ). Có biểu hiện là thành chỗ nương 
cho thân thức (kāyaviññaṇassa ādhārabhāvapaccupatthānaṃ). Có nhân gần 



là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích đụng 
(phusitukāmatānidānakammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thảo luận. Chữ thanh triệt mang nghĩa là trong suốt để dịch chữ pasāda. 

Chữ “thần kinh” có nên được dùng để sáng nghĩa hơn chăng? 
 
 

Nhóm II. Sắc cảnh giới (gocararūpa hay visayarūpa). Gocara nghĩa đen là 
cánh đồng cỏ, nơi mà trâu bò lui tới (gāvo carantī 'ti gocaraṃ); nghĩa bóng là “cảnh 
giới”, phạm vi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. 
 

Gocara và visaya có nghĩa giống nhau và đều chỉ cho ārammaṇa 
(cảnh). 

 
Sắc cảnh giới có 5 thứ, trong đó 4 cảnh thuộc sắc y sinh: cảnh sắc, cảnh 

thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc thuộc sắc đại hiển. 
 

Cảnh sắc (rūpārammaṇa) là các hình thể màu sắc mắt thấy được, bị 
nhãn thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhãn 
(cakkhupaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho nhãn thức 
(cakkhuviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm 
ấy (tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh thinh (saddārammaṇa) là các tiếng âm thanh mà tai nghe được, 

bị nhĩ thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhĩ 
(sotapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho nhãn thức 
(sotaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh khí (gandhārammaṇa) là các hơi mùi mà mũi ngửi được, bị tỷ 

thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh tỷ 
(ghānapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho tỷ thức 
(ghānaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 



(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh vị (rasārammaṇa) là các vị mặn ngọt …v.v… mà lưỡi nếm được, 

bị thiệt thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh thiệt 
(jivhāpaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng làm đối tượng cho thiệt thức 
(jivhāviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(tasseva gocarapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Cảnh xúc (phoṭṭhabbārammaṇa) thuộc ba sắc đại hiển: đất (tính cứng 

hay mềm), lửa (tính nóng hay lạnh), gió (tính căn hay dùn), trạng thái cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căn, dùn mà thân chạm được, bị thân thức biết. Có đặc tính 
là đối chiếu với thần kinh thân (kāyapaṭihananalakkhaṇaṃ). Có chức năng 
làm đối tượng cho thân thức (kāyaviññāṇassa visayabhāvarasaṃ). Có biểu 
hiện là thành cảnh của tâm ấy (tasseva paccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là bốn 
đại hiển (catumahābhūtapadaṭṭhānaṃ). Nếu kể 24 sắc y sinh thì sắc cảnh giới 
chỉ có 4, không kể cảnh xúc vì cảnh xúc là 3 trong bốn sắc đại hiển đã được 
liệt kê rồi. Ở đây chi nói ra cho đủ 5 đối tượng giác quan. 

 
Thảo luận. Ánh sáng là hiện tượng vật chất được nói nhiều trong môn vật 

lý ngày nay như trong môn quang học. Thắng Pháp nói gì về ánh sáng? 
 
 

Nhóm III.  Sắc tính (bhāvarūpa) là thứ sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nam 
nữ, đực cái, trống mái, phân biệt theo bốn khía cạnh là liṅga (căn_tức là bộ phận 
sinh dục), nimitta (tướng_tức là hình dạng tiêu biểu), kutta (nết_tức là tánh thói cư 
xử), ākappa (hành vi_tức là cách sinh hoạt). Sắc tính có 2 thứ: nữ quyền (ithindriya) 
và nam quyền (purisindriya). 
 

Sắc nữ quyền (ithindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nữ, giống 
cái, giống mái. Sắc nữ quyền có đặc tính là trạng thái nữ 
(itthibhāvalakkhanaṃ), có chức năng là biểu thị nữ tính (itthī 'ti 
pakāsanarasaṃ). Có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nữ, tướng nữ, hành vi 



nữ (itthiliṅganimittakuttākappānaṃ kāraṇabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân 
gần là sắc nghiệp tứ đại (kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Sắc Nam quyền (purisindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của 

nam, giống đực trống. Sắc nam quyền có đặc tính là trạng thái nam 
(purisabhāvalakkhanaṃ). Có chức năng là biểu thị nam tính tính (puriso 'ti 
pakāsanarasaṃ). Có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nam, tướng nam, nết 
nam, hành vi nam (purisaliṅganimittakuttākappānaṃ 
kāraṇabhāvapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại 
(kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thảo luận: Có chăng trường hợp cả hai sắc giới tính cùng hiện hữu ở một 

người? 
 
 

Nhóm IV. Sắc tâm cơ (hadayarūpa) là sắc ý vật (hadayavatthu). Mặc dù, chữ 
hadaya, nghĩa tự điển là “trái tim” (tâm cơ) và “hadayarūpa” dịch là sắc tái tim, sắc 
tâm cơ; Nhưng chữ “hadaya” còn có nghĩa khác là “tâm”, như trong bộ 
Dhammasaṅganī, dùng một loạt từ để giải thích Tâm: “Yaṃ tasmiṃ samaye cittaṃ 
mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ … cittaṃ hoti, cái gì là tâm, ý, tư tưởng, tâm 
tạng, bạch tịnh … có trong khi ấy, đây gọi là “tâm”. Hadayavatthu (ý vật) chỉ là cơ 
sở vật lý cho tâm trú sanh, trú căn của ý giới và ý thức giới; cũng như cakkhuvatthu 
(nhãn vật) là trú căn của nhãn thức giới …v.v… 
 

Lại nữa, trong bộ paṭṭhāna khi trình bày sáu trú căn (vatthu) trợ cho bảy tâm 
giới bằng vật tiền sanh duyên, đến trú căn thứ sáu, đức Phật không nói là trái tim mà 
Ngài chỉ nói: “… Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññānadhātu ca vattanti, 
taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviñnnāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo _ Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương 
vào sắc nào thì sắc ấy (yaṃ rūpaṃ nissāya … taṃ rūpaṃ) trợ cho ý giới và ý thức 
giới, cùng các pháp tương ưng, bằng tiền sanh duyên”. 
 

Do đó, từ hadayavatthu (ý vật) mà cho rằng là “sắc trái tim” có lẽ dựa theo cổ 
thư upanishad thời xưa. Và có chỗ cho là “não bộ” thì đó là ý kiến của các nhà khoa 
học hiện đại. 



Sắc ý vật có đặc tính là chỗ nương của ý giới và ý thức giới 
(Manodhātumanoviññāṇadhātūnaṃ nissayalakkhaṇaṃ). Có chức năng là làm 
điểm tựa cho hai tâm giới ấy (tāsaññeva dhātūnaṃ ādhāraṇarasaṃ). Có biểu 
hiện là thành căn cứ (ubbahanapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại (kammajabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thảo luận: Chữ hadaya trong Phạm ngữ có phải luôn luôn là trái tim? Sắc 

ý vật có thật sự cần thiết làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới? 
 
 

Nhóm V. Sắc mạng (jīvitarūpa) là mạng quyền (jīvitindriya). Các sắc 
nghiệp được sống còn là nhờ sắc nầy. Sắc mạng quyền có đặc tính là bảo trì 
các sắc nghiệp đồng sanh (sahajātarūpānupālanalakkhaṇaṃ). Có chức năng 
là làm cho các sắc nghiệp ấy tồn tại (tesaṃ pavattanarasaṃ). Có biểu hiện là 
giữ lại các sắc nghiệp ấy (tesaññevaṭhapanapaccupaṭṭhānaṃ). Có nhân gần 
là sắc tứ đại cần phải bảo dưỡng (yāpayitabbabhūtapadaṭṭhānaṃ). 

 
Thảo luận: Sắc mạng có được xem là có mặt trong tất cả sự tồn tại của vật 

chất hay chỉ ở thân xác chúng sanh có sự sống? 
 
 

Nhóm VI. Sắc vật thực (āhārarūpa) là dưỡng tố (oja) từ đoàn thực 
(kabaliṅkārāhāra). Sắc vật thực có đặc tính là chất bổ (ojalakkhaṇo). Có chức 
năng là nuôi các sắc (rūpāharaṇaraso). Có biểu hiện là thân được trợ lực 
(kāyupatthambhanapaccupaṭṭhāno). Có nhân gần là một thân căn cần được 
nuôi dưỡng (āharitabbavatthupadaṭṭhāno). 

 
Thảo luận. Khí ô xy (oxygen) được xem là một chất liệu quan trọng của sự 

sống của các sinh vật trong khoa học ngày nay. Như vậy ô xy có thể được xem là 
một trong những dưỡng tố chăng? 

 
 

Nhóm VII. Sắc giao giới (paricchedarūpa) là sắc hư không, hư không giới 
(ākāsadhātu). Sắc hư không đây có nghĩa là khoảng trống, kẽ hở giữa các sắc pháp. 



Sắc hư không chính là sắc giao giới vì đặc tính của nó là giới hạn cho mỗi bọn sắc 
(rūpaparicchedalakkhaṇā). Hư không giới có chức năng là biểu thị ranh giới của 
bọn sắc (rūpapariyantappakāsanarasā). Có biểu hiện là sắc pháp tiếp giáp 
(rūpamariyādāpaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc được phân cách 
(paricchinnarūpapadaṭṭhānā). 
 

Thảo luận: Sắc giao giới nên hiểu là một thứ sắc hay chỉ là khoảng không 
giữa các đơn vị vật chất? Sư tương quan giữa sắc giao giới và sắc pháp khác có 
giống khái niệm hiện tượng và bản chất theo cách nói thường thức? 
 
 

Nhóm VIII. Sắc biểu tri (viññattirūpa) là sắc do tâm sanh (cittajarūpa), biểu 
đạt bằng cử chỉ và lời nói làm cho người khác hiểu ý mình. Sắc biểu tri có 2 thứ là 
thân biểu tri và khẩu biểu tri. 
 

Thân biểu tri (kāyaviññatti) là sắc biểu đạt cho hiểu bằng cử chỉ thân. 
Tất cả thân hành (kāyasamācāra) có dụng ý hay không dụng ý cũng đều gọi 
là Thân biểu tri. Như cử chỉ gật đầu đồng ý, lắc đầu không đồng ý …v.v… gọi 
là thân hành có dụng ý; Oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đánh đồng xa …v.v… 
gọi là thân hành không dụng ý. Thân biểu tri có dụng ý là thân hành “làm cho 
người khác hiểu” (viññāpetī 'ti viññatti); Thân biểu tri không dụng ý, gọi là 
thân hành “được người khác hiểu” (viññāyatī 'ti viññatti). Thân biểu tri có đặc 
tính là làm cho hiểu (viññāpanalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là biểu đạt ý tưởng 
(adhippāyapakāsanarasā). Có biểu hiện là nhân tạo sự chuyển động của thân 
(kāyavipphandanahetubhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là chất gió do tâm 
sanh (cittasamuṭṭhānavāyodhātupadaṭṭhānā). 

 
Khẩu biểu tri (vācīviññatti) là sắc tâm biểu đạt cho hiểu bằng âm thanh 

miệng; cũng có hai cách khẩu biểu tri: khẩu hành (vacīsamācāra) có dụng ý 
và khẩu hành không dụng ý. Khẩu hành có dụng ý là nói cho người khác hiểu 
ý, như đàm thoại, phát biểu …v.v… gọi là viññāpetī 'ti viññatti (biểu tri làm 
cho hiểu). Khẩu hành không dụng ý như: đọc, tụng, ca hát, ngân nga …v.v… 
gọi là viññāyatī 'ti viññatti (biểu tri được người khác hiểu). Khẩu biểu tri cũng 
có đặc tính là làm cho hiểu (viññāpanalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là biểu đạt ý 
tưởng (adhippāyapakāsanarasā). Có biểu hiện là nhân tạo khẩu thinh 



(vacīghosasahetubhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là chất đất do tâm sanh 
(cittasamuṭṭhānapathavīdhātupadaṭṭhānā). 

 
Thảo luận: Cười, khóc, ngáp, ho, nhảy mũi có kể là thân biểu tri hay khẩu 

biểu tri? 
 
 

Nhóm IX. Sắc linh hoạt (vikārarūpa). Gọi là “linh hoạt” vì đặc tính làm cho 
các sắc thực tính được uyển chuyển, thích hợp, đặc biệt. Chiết tự vikāro “viseso 
ākāro” ti, nên cũng còn gọi là “sắc đặc biệt”. Sắc linh hoạt có 3 thứ là khinh (lahutā), 
nhu (mudutā), thích sự (kammaññatā).  
 

Khinh tánh (lahutā) là trạng thái nhẹ nhàng của sắc thực tính. Khinh 
tánh có đặc tính là không chậm chập (adandhatālakkhaṇā). Có nhiệm vụ là 
dẹp bỏ tình trạng nặng nề. của sắc pháp (rūpānaṃ garubhāvavinodanarasā). 
Có biểu hiện là hoạt động lẹ làng (lahuparivattitāpaccupaṭṭhānā) vì có sắc 
nhẹ mới tạo ra khinh tánh của bọn sắc (rūpassa lahutā). 

 
Nhu tánh (mudutā) là trạng thái mềm mại của sắc thực tính. Nhu tánh 

có đặc tính là không thô cứng (athaddhatālakkhaṇā). Có nhiệm vụ là tiêu trừ 
trình trạng cứng ngắt của sắc pháp (rūpānaṃ thaddhabhāvavinodanarasā). 
Có biểu hiện là không đối chọi với mọi hoạt động (sabbakiriyāsu 
avirodhitāpaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc mềm (mudurūpapadaṭṭhānā) 
vì  có sắc mềm mới tạo ra nhu tánh của bọn sắc (rūpassa mudutā). 

 
Thích tánh (kammaññatā) là trạng thái tương thích của sắc thực tính. 

Thích tánh có đặc tính là cách thích hợp trong hoạt động của thân 
(sarīrakiriyānukūlakammaññabhāvalakkhaṇā). Có nhiệm vụ là tiêu trừ tính 
không tương thích (akammaññatāvinodanarasā). Có biểu hiện là tính không 
yếu ớt (adubbalabhāvapaccupaṭṭhānā). Có nhân gần là sắc thích hợp 
(kammaññarūpapadaṭṭhānā) vì có sắc tương thích mới tạo ra thích tánh của 
bọn sắc (rūpassa kammaññatā). 

 



Thảo luận. Ngoài bầu khí quyển không có có sức hút của trái đất (hay các 
tinh cầu) thì không có trọng lượng như vậy sự nặng nhẹ có nên xem là một thứ 
sắc đặc biệt? 
 
 

Nhóm X. Sắc tướng trạng (lakkhaṇarūpa) là những đặc tướng, đặc tánh, hiện 
trạng của các sắc để nhận định “đây là khởi sanh, đây là diễn biến, đây là già cũ, đây 
là sự biến mất” … Sắc tướng trạng chỉ là tình trạng của sắc thực tính, sắc tướng trạng 
không phải là pháp thực tính. Có 4 hiện trạng sắc: sinh (upacaya), diễn (santati), dị 
(jāratā), diệt (aniccatā). 
 

Sinh (upacaya) là sự bắt đầu xuất hiện của bọn sắc. Thuật ngữ upacaya 
nghĩa là khởi sự chất chứa (ādito cayo), nên có chỗ dịch là sắc tích tập. Một 
bọn sắc sống còn kéo dài 17 sát na, mỗi sát na là 3 sát na tiểu sanh_trụ_diệt, 
như vậy tuổi thọ của một bọn sắc là 51 sát na tiểu (= 17 sát na đại); Bọn sắc 
bắt đầu khởi lên vào sát na tiểu thứ 1 gọi là sinh (hay tích tập); diễn tiến từ sát 
na tiểu thứ 2 đến sát na tiểu thứ 50 gọi là sắc diễn (hay kế thừa); Trong giai 
đoạn diễn tiến là hiện tượng sắc già (hay lão mại) tức là sắc dị; Đến sát na tiểu 
thứ 51 bọn sắc hoại mất gọi là sắc diệt (hay vô thường). Đặc tính của sắc sinh 
là sắc sơ sanh (ācayalakkhaṇo). Nhiệm vụ là làm cho sắc pháp nỗi dậy trước 
tiên (pubbantato rūpānaṃ ummujjāpanaraso). Có biểu hiện là tình trạng hoàn 
thành (paripuṇṇabhāvapaccupaṭṭhāno). Có nhân gần là sắc tập khởi 
(upacitarūpapadaṭṭhāno). 

 
Diễn (santati) hay còn gọi là tiến, thừa kế …v.v… là hiện tượng tiếp 

diễn của sắc sau khi khởi sanh, là giai đoạn từ sát na tiểu thứ hai đến sát na 
tiểu thứ 50. Đặc tính của sắc diễn là tiếp tục sanh (pavattilakkhaṇā). Nhiệm 
vụ là kế tục (anuppabandhanarasā). Biểu hiện là không gián đoạn 
(anupacchedapaccupaṭṭhānā). Nhân gần là có sắc nối tiếp nhau 
(anuppabandhakarūpapadaṭṭhānā). 

 
Dị (jaratā) hay lão mại, là tình trạng già nua của sắc. Sắc diễn tiến càng 

lúc càng già cỗi để đến điểm diệt mất, trong giai đoạn diễn tiến của sắc đã có 
hiện tượng già theo mỗi sát na. Sắc dị có đặc tính là sự chín muồi của sắc pháp 
(rūpaparipākalakkhaṇā). Nhiệm vụ là dẫn đến (upanayanarasā). Có biểu hiện 



là mất tính cách mới mẻ (navabhāvāpagamapaccupaṭṭhānā). Nhân gần là sắc 
đang hao mòn (paripaccamārarūpapadaṭṭhānā). 

 
Diệt (aniccatā) hay vô thường tánh, là tình trạng hư hoại của sắc pháp, 

vào thời điểm sát na tiểu thứ 51 bọn sắc đã đủ tuổi nên diệt đi. Đặc tính của 
sắc diệt là tan rã (paribhedalakkhaṇā). Nhiệm vụ là chìm xuống 
(saṃsīdanarasā). Biểu hiện là hoại diệt (khayavayapaccupaṭṭhānā). Nhân gần 
là sắc đang tiêu hoại (paribhijjamānarūpapadaṭṭhānā). 

 
Thảo luận: Có chăng một thứ sắc tạo nên sự lão hoá hay lão hoá chỉ là biến 

đổi tự nhiên của sắc? 
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Chương IV (tiếp theo) _ Phần 3 
Bài 34. Nhân sanh sắc pháp (Rūpasamuṭṭhāṇaṃ) 
 

Nhân sanh sắc pháp là sự trình bày về nhân cấu thành tất cả hiện tượng vật 
chất. Thắng Pháp nêu đích xác bốn nhân sanh vật chất là nghiệp, tâm, nhiệt độ và 
dưỡng tố. Trong lúc khoa học ngày nay đề cập rất rộng rãi về vai trò của nhiệt độ 
và dưỡng tố thì hoàn toàn không nói về hai nhân sanh nghiệp và tâm. Vật lý học có 
những khám phá quan trọng về nhiệt độ hay năng lượng trong lúc hoá học cho con 
người có những cái nhìn rất tinh xác về vai trò của dưỡng tố trong sự tồn tại của vật 
chất. Tất nhiên hai nhân sanh vật chất khác là nghiệp và tâm là điều ít khi khoa học 
đá động tới.  

 
Cũng cần lưu ý là mặc dù nêu bốn nhân sanh riêng biệt nhưng sự chồng lấn 

là điều cần ghi nhận. Nghiệp có liên hệ mật thiết tới tâm (dù ở đây sắc tâm và sắc 
nghiệp cần được phân biệt rõ) nhưng trong góc nhìn thuần lý thì người ta nói tất cả 
do tâm tạo trong lý luận tâm tạo nghiệp và quả của nghiệp tạo nên những hiện tượng 
vật lý khác bao gồm cả nhiệt lượng và dưỡng tố. Cách nói của Thắng Pháp là sự 
phân định rõ ràng bốn nhân sanh vật chất.  

 
Phật học cũng nói tới năm nguyên lý tự nhiên (niyama) mà trong đó những 

định lý về nhiệt lượng, về chủng tử, về nghiệp, về pháp, về tâm, cho thấy Đức Phật 
dạy có sự tồn tại độc lập của hiện tượng vật chất đối với nghiệp, tâm. Nói một cách 
khác không phải tất cả pháp đều do tâm hay do nghiệp nhưng một số tông phái Phật 
giáo chủ trương sau nầy. 

 
Cũng nên lưu ý là trên ý nghĩa tổng quát thì bốn nhân sanh sắc pháp mang ý 

nghĩa rộng lớn nhưng trong một số luận giải hậu thời thì mang ý nghĩa cục bộ đơn 
cử là giải thích về nhiệt lượng đối với vật chất. (Chữ quý tiết trong ngôn ngữ thường 
thức chỉ cho thời vụ mùa màng không chuyên chở chính xác ý nghĩa của của chữ utu 



ở đây mặc dù utu cũng có nghĩa là thời tiết. Ngày xưa Ngài Tịnh Sự dịch là “âm 
dương” chỉ cho nhiệt lượng nóng lạnh) 

 
Nghiệp (kamma), tâm (citta), quí tiết (utu), vật thực (āhāra), là bốn nhân sanh 

sắc pháp. 
 

(1) Nghiệp tạo sắc đây chỉ cho nghiệp dị thời bất thiện (phi phúc hành, tức là 
Tư bất thiện), và nghiệp dị thời thiện dục giới, thiện sắc giới (phúc hành, tức là Tư 
thiện dục giới và tư thiện sắc giới). Các nghiệp nầy thuộc đời trước tạo sắc nghiệp 
đời sau. 
 

Sắc do nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp (kammajarūpa), gồm có 18 thứ là 8 sắc 
bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và sắc giao giới. 4 sắc 
tướng không cần kể. 
 

Nghiệp quá khứ tạo ra sắc nghiệp khởi sanh vào thời điểm tái tục (paṭisandhi) 
trong cõi ngũ uẩn; Sắc nghiệp sanh thời bình nhật ở mỗi sát na. 
 

Thảo luận: Tại sao nhóm sắc đặc biệt không được liệt vào sắc nghiệp? 
 
 

(2) Tâm tạo sắc đây, là 107 thứ tâm trừ 5 cặp thức và 4 quả vô sắc. 
 

Sắc do tâm tạo gọi là sắc tâm (cittajarūpa), gồm có 15 thứ là 8 sắc bất ly, cảnh 
thinh, sắc giao giới, 3 sắc linh hoạt, 2 sắc biểu tri. 4 sắc tướng không cần kể vì tự 
nhiên có theo các sắc khác. 
 

Sắc tâm hành động do tâm khiến, có 7 cách là nói, cười, khóc, đại oai nghi, 
tiểu oai nghi, kềm vững oai nghi, cách bình thường (thở hô hấp). 
 

Sắc tâm hành động: 
 

“Nói” là do 32 tâm tạo: 29 đổng lực dục giới, 1 khai ý môn, 2 tâm thông. 
 



“Cười” là sắc tâm do 13 tâm tạo: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 
tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại tố thọ hỷ. 

 
“Khóc” là sắc tâm do hai tâm tạo: 2 tâm sân. 

 
“Tiểu oai nghi” là sắc tâm do 32 tâm khiến : 29 tâm đổng lực dục giới, 

tâm khai ý môn và 2 tâm thông. 
 

“Đại oai nghi” là sắc tâm do 32 tâm khiến: 29 đổng lực dục giới, tâm 
khai ý môn và 2 tâm thông. 

 
“Kềm vững oai nghi đi” là sắc tâm do 32 tâm khiến: 29 đổng lực dục 

giới, 1 tâm khai ý môn và 2 tâm thông. 
 

“Kềm vững oai nghi đứng_nằm_ngồi” là sắc tâm do 90 tâm khiến: 29 
đổng lực dục giới, 58 đổng lực kiên cố,  1 tâm khai ý môn và 2 tâm thông. 

 
“Cách bình thường” là sắc tâm do 107 tâm khiến, trừ ngũ song thức và 

4 quả vô sắc. 
 

Tâm trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên, thời hiện tại. Sắc tâm khởi sanh 
vào sát na hữu phần sau tái tục và trong thời bình nhật khởi lên vào mỗi sát na 
tâm ngoại trừ vào thời điểm thức tâm (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức). 

 
Thảo luận 2. Phải chăng theo Thắng Pháp thì tâm quả dị thục và sắc nghiệp 

không thể chuyển hoá? Nghiệp dị thục quá khứ có thể ảnh hưởng sắc tâm chăng? 
(Thí dụ tướng cách cao sang trong lúc đi đứng nằm ngồi có phải luôn luôn là sắc 
tâm mà không thể bị chi phối bởi nghiệp đời trước?) 
 
 

(3) Quí tiết tạo sắc đây là lửa nóng (uṇhatejo) và lửa lạnh (sītatejo) bên trong 
thân và bên ngoài thân. Quí tiết trong thân trợ tạo sắc pháp sanh ở mỗi sát na tâm, 
bắt đầu từ sát na trụ của tâm tái tục mãi đến về sau; Còn quí tiết bên ngoài do gió 
nắng thì tác động sắc nhiệt hoài hoài khi nào tiếp xúc. 



Sắc pháp do quí tiết tạo, gọi là sắc quí tiết (utujarūpa) gồm 13 thứ sắc là 8 sắc 
bất ly, 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc linh hoạt, 1 sắc giao giới. Cũng không cần kể 4 sắc 
tướng. 
 

Sắc quí tiết có 4 loại: 
 

- Sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ (kammajapaccayautujarūpa). 
- Sắc quí tiết do sắc tâm trợ (cittajapaccayautujarūpa). 
- Sắc quí tiết do sắc quí tiết trợ (utujapaccayautujarūpa). 
- Sắc quí tiết do sắc vật thực trợ (āhārajapaccayautujarūpa). 

 
Do nhân nầy, trong sắc thân của nhân loại và bàng sanh đều có sắc quí tiết 

luôn luôn, dù khi chúng sanh đó chết đi sắc quí tiết vẫn hiện bày. 
 

Thảo luận: Có những nhiệt lượng không do nghiệp cũng không do tâm như 
vậy có thể nói là có những hiện tượng vật chất tồn tại độc lập với tâm thức và 
nghiệp? 
 
 

(4) Vật thực tạo sắc đây, là chất dinh dưỡng (oja) của các loại thức ăn đã nhai 
nuốt vào bụng làm phát sanh gọi là sắc vật thực (āhārajarūpa). 
 

Sắc dinh dưỡng (oja) là một trong bọn tám sắc bất ly (avinibbhogarūpa).  
 

Do đó có 4 thứ sắc vật thực bất ly. 
 

- Sắc vật thực bất ly của sắc nghiệp (kammajaoja). 
- Sắc vật thực bất ly của sắc tâm (cittajaoja). 
- Sắc vật thực bất ly của sắc quí tiết (utujaoja). 
- Sắc vật thực bất ly của sắc vật thực (āhārajaoja). 

 
Chỉ có sắc vật thực bất ly của sắc vật thực là sắc dinh dưỡng do vật thực ăn 

uống tạo ra thôi; ba sắc vật thực bất ly khác là do nghiệp sanh, do tâm sanh và do 
quí tiết sanh. 
 



Sắc vật thực sanh có 12 thứ là 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc giao giới. 
 
Thảo luận . Dưỡng tố có nhất thiết là vật thực ăn uống nhai nuốt vào bụng? 

 
 
• Chia sắc pháp 4 loại theo chính và phụ: 
 

1. Sắc nghiệp (kammajarūpa) có 18 thứ. Trong đó có 9 sắc là chính, có 9 sắc 
là phụ. 
 

- Sắc nghiệp chính (ekantakammajarūpa) là 9 sắc: 5 sắc thần kinh, 2 sắc 
tính, 1 sắc ý vật và 1 sắc mạng quyền. 

 
- Sắc nghiệp phụ (anekantakammajarūpa) là 9 sắc: 8 sắc bất ly và một sắc 

giao giới. 
 

2. Sắc tâm (cittajarūpa) có 15 thứ là 2 sắc biểu tri, 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc 
biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. Trong đó chỉ có 2 sắc là chính, còn lại 13 sắc là 
phụ. 
 

- Sắc tâm chính (ekantacittajarūpa) có 2 sắc là 2 sắc biểu tri; tức thân biểu 
tri và khẩu biểu tri chỉ do tâm tạo ra. 
 

- Sắc tâm phụ (anekantacittajarūpa) có 13 sắc là 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc 
biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. Sắc cảnh thinh không phải chỉ riêng do 
tâm tạo mà còn do quí tiết tạo nữa; Khinh, nhu, thích tánh, 3 sắc đặc biệt 
(linh hoạt) nầy không phải chỉ do tâm tạo mà còn do quí tiết và vật thực 
tạo nữa; 8 sắc bất ly (đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng tố), với 
sắc giao giới, không phải chỉ riêng do tâm tạo mà còn do nghiệp, quí tiết, 
vật thực tạo nữa. 

 
3. Sắc quí tiết (utujarūpa) có 13 thứ là 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt, 8 sắc 

bất ly và 1 sắc giao giới. Trong 13 sắc ấy không có thứ sắc nào chỉ riêng do quí tiết 
tạo, bởi thế sắc quí tiết không có sắc chính thức mà chỉ là sắc phụ thôi 
(anekanta_utujarūpa). 



4. Sắc vật thực (āhāraja) có 12 thứ là 3 sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly, 1 sắc giao 
giới. Trong 12 sắc ấy không có thứ sắc nào chỉ riêng do vật thực tạo, bởi thế sắc vật 
thực cũng không có sắc chính thức mà chỉ là sắc phụ (anekanta _ āhārajarūpa) 
 
• Chia sắc pháp theo số lượng sở sanh: 
 

1. Sắc một sở sanh (ekasamuṭṭhānikarūpa) có 11 sắc là 5 sắc thần kinh, 2 sắc 
tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền (9 sắc nầy do nghiệp sở sanh); 2 sắc biểu tri (2 
sắc nầy do tâm sở sanh). 
 

2. Sắc hai sở sanh (dvisamuṭṭhānikarūpa) có một sắc cảnh thinh (sắc cảnh 
thinh do tâm sở sanh và quí tiết sở sanh). 
 

3. Sắc ba sở sanh (tisamuṭṭhānikarūpa) có 4 sắc đặc biệt (3 sắc nầy do tâm sở 
sanh, quí tiết sở sanh, vật thực sở sanh). 
 

4. Sắc bốn sở sanh (catusamuṭṭhānikarūpa) có 9 sắc là 8 sắc bất ly (đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng tố), 1 sắc giao giới (9 sắc nầy do nghiệp, tâm, quí tiết, 
vật thực làm sở sanh). 
 

5. Sắc không do gì làm sở sanh (nakutocisamuṭṭhānikarūpa) đó là 4 sắc tướng 
trạng. Bốn sắc nầy là hiện tượng tự nhiên của sắc thực tính (có sanh, có diễn, có già, 
có hoại) nên không thể nói 4 hiện tượng ấy là do nghiệp, hay do tâm, hay do quí tiết, 
hay do vật thực làm sở sanh. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 
 
 

 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma
Bài học ngày 31.10.2021

Chương IV (tiếp theo) _ Phần 2

Bài 33. Phân loại sắc pháp (Rūpavibhāgo)

Phần phân loại sắc pháp được Ngài Anuruddha liệt kê trong quyển Abhidhammasangaha là một sưu tập tìm 
thấy đó đây trong Thắng Pháp Tạng. Sau nầy trong Giáo Trình Siêu Lý Học Ngài Saddhammajotika có nêu 
chi tiết hơn với nhiều chú thích.
Sự phân chia sắc pháp thành từng nhóm - giống như sự phân chia các loại tâm - rất cần thiết để trình bày 
trong những phần khác sau nầy như diễn trình sắc pháp hay duyên hệ. Người học cần thuộc lòng để khi nói 
tới có thể nắm vững chi pháp. Sắc Pháp thường được đề cập theo nhóm.
Phần A. Sắc pháp một loại (Ekavidhaṃ) là cách nói chung về sắc pháp chứ không phải là phân loại tuy vậy 
cũng được liệt kê ở đây. Đây là cách trình bày như pháp số truyền thống.
Có một số chi tiết trong sự phân loại cần được lưu ý qua các câu thảo luận của từng phần.

A. Sắc pháp một loại (Ekavidhaṃ)

Tất cả sắc pháp đều gọi là vô nhân (ahetukaṃ) vì sắc pháp không có nhân tương ưng.
Tất cả sắc pháp đều gọi là hữu duyên (sappaccayaṃ) vì sắc pháp do duyên trợ sanh.
Tất cả sắc pháp đều gọi là cảnh lậu (sāsavaṃ) vì sắc pháp là cảnh của lậu hoặc.
Tất cả sắc pháp đều gọi là hữu vi (saṅkhataṃ) vì sắc pháp còn bị tạo tác bởi bốn sở sanh là nghiệp, tâm, quí 
tiết và vật thực.
Tất cả sắc pháp đều gọi là hiệp thế (lokiyaṃ) vì sắc pháp thuộc phạm trù luân hồi, thuộc về đời.
Tất cả cả sắc pháp đều gọi là dục giới (kāmāvacaraṃ) vì sắc pháp là đối tượng của dục ái.
Tất cả sắc pháp đều gọi là vô cảnh  (anārammaṇaṃ) vì sắc pháp là vô tri, không biết cảnh.
Tất cả sắc pháp đều gọi là phi ưng trừ (appahātabbaṃ) vì sắc pháp không phải phiền não, không đáng bị 
thánh đạo sát trừ.

Thảo luận 1. Tại sao nói “Tất cả cả sắc pháp đều gọi là dục giới (kāmāvacaraṃ)” vậy sắc thuộc sắc 
giới (rūpāvacaraṃ) thì sao?
Thảo luận 2. Có một số thực vật dường như có “cảm tính” như biết vươn cao khi chen chúc trong rừng; biết 
nghiêng theo thế huyền nhai khi gần dòng nước; virus biết thích nghi và biến thể theo vaccine; hay thậm chí 
phản ứng theo âm nhạc, thổ nhưỡng … thì có nên nói sắc pháp hoàn toàn vô tri?

B. Sắc pháp hai loại (Duvidhaṃ)

· Sắc pháp hai loại thứ nhất là sắc nội phần (ajjhattikarūpaṃ) và sắc ngoại phần  (bāhirarūpaṃ).
1. Sắc nội phần là sắc cơ quan bắt cảnh, gồm 5 sắc thanh triệt hay thần kinh.
2. Sắc ngoại phần là sắc không phải cơ quan bắt cảnh, gồm 23 sắc ngoài 5 sắc thần kinh.
· Sắc pháp hai loại thứ hai là sắc vật  (vatthurūpaṃ) và sắc phi vật (avatthurūpaṃ).
1. Sắc vật là sắc làm trú căn của tâm và tâm sở, có 6 sắc là 5 sắc thần kinh và sắc ý vật.
2. Sắc phi vật là sắc không phải trú căn của tâm pháp, gồm 22 sắc ngoài ra 6 vật.
· Sắc pháp hai loại thứ ba là sắc môn (dvārarūpaṃ) và sắc phi môn (advārarūpaṃ).
1. Sắc môn là sắc như cửa ngõ cho tâm nương sanh và nghiệp tác thành. Gồm 7 thứ sắc là 5 sắc thần kinh 
(cửa sanh lộ tâm ngũ môn), 2 sắc biểu tri (cửa sanh thân nghiệp và khẩu nghiệp).
2. Sắc phi môn là sắc pháp không thành cửa ngõ cho tâm sanh và nghiệp sanh. Gồm 21 sắc ngoài 7 sắc môn.
· Sắc pháp hai loại thứ tư là sắc quyền (indriyarūpaṃ) và sắc phi quyền (anindriyarūpaṃ).
1. Sắc quyền là sắc cai quản sự thấy, sự nghe …v.v… có 8 thứ sắc là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, 1 sắc mạng.
2. Sắc phi quyền là sắc không có chức năng cai quản. Gồm 20 sắc ngoài 8 sắc quyền.
· Sắc pháp hai loại thứ năm là sắc thô  (oḷārikarūpaṃ) và sắc tế (sukhumarūpaṃ).
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1. Sắc thô là sắc hiện bày rõ. Gồm 12 thứ sắc là 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới (sắc, thinh, khí, vị, xúc 
đất_lửa_gió).
2. Sắc tế là sắc không hiện bày rõ. Gồm 16 thứ sắc ngoài 12 sắc thô.
· Sắc pháp hai loại thứ sáu là sắc cận (santike rūpaṃ) và sắc viễn (dūre rūpaṃ).
1. Sắc cận là sắc gần, dễ biết. Chính là 12 sắc thô.
2. Sắc viễn là sắc xa, khó biết. Chính là 16 sắc tế.
· Sắc pháp hai loại thứ bảy là sắc hữu đối chiếu  (sappaṭigharūpaṃ) và sắc vô đối chiếu  (appaṭigharūpaṃ).
1. Sắc hữu đối chiếu là sắc đối chiếu nhau như thần kinh nhãn đối chiếu cảnh sắc …v.v… Chính là 12 sắc thô
(5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới).
2. Sắc vô đối chiếu là sắc không đối chiếu với nhau. Chính là 16 sắc tế.
· Sắc pháp hai loại thứ tám là sắc thủ  (upādinnarūpaṃ) và sắc phi thủ (anupādinnarūpaṃ).
1. Sắc thủ là sắc được nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc sanh từ nghiệp bất thiện và thiện hiệp thế. Gồm 18 thứ
sắc nghiệp (8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới).
2. Sắc phi thủ là sắc không do nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc tâm, sắc quí tiết và sắc vật thực tạo.
· Sắc pháp hai loại thứ chín là sắc hữu kiến (sanidassanarūpaṃ) và sắc vô kiến (anidassanarūpaṃ).
1. Sắc hữu kiến là sắc thấy được bằng mắt, đó là sắc cảnh sắc hay sắc xứ (rūpāyatanaṃ).
2. Sắc vô kiến là sắc không thấy được bằng mắt. Gồm 27 sắc ngoài cảnh sắc.
· Sắc pháp hai loại thứ mười là sắc bắt cảnh (gocaraggāhakarūpaṃ) và sắc không bắt cảnh  
(agocaraggāhakarūpaṃ).
1. Sắc bắt cảnh là sắc có vai trò thu bắt cảnh ngũ (sắc, thinh …v.v…). Đây là 5 sắc thần kinh. Nhưng thần 
kinh nhãn sắc thần kinh nhĩ là sắc bắt cảnh không chạm (asampattavasena); Còn 3 sắc thần kinh tỷ, thần 
kinh thiệt và thần kinh thân là những sắc bắt cảnh có chạm (sampattavasena).
2. Sắc không bắt cảnh là sắc không có chức năng thu bắt cảnh ngũ. Đây là 23 sắc ngoài ra 5 thần kinh.
· Sắc pháp hai loại thứ mười một là sắc bất ly (avinibbhogarūpaṃ) và sắc khả ly  (vinibbhogarūpaṃ).
1. Sắc bất ly là sắc sanh chung nhau, không thể tách rời nhau. Có 8 thứ sắc bất ly là màu, mùi, vị, dưỡng tố 
và 4 sắc đại hiển.
2. Sắc khả ly là sắc sanh riêng lẻ, có thể tách rời nhau. Ngoài 8 sắc bất ly, 20 sắc còn lại gọi là sắc khả ly.

Thảo luận 3. Theo Thắng Pháp thì phải chăng có những thứ vật chất sanh khởi và tồn tại hoàn toàn độc lập 
với nghiệp chúng sanh hay không liên hệ gì tới tâm thức (như quan niệm nhất thế pháp duy tâm tạo)?
Thảo luận 4. Ngày nay hình ảnh và âm thanh được số hoá và gởi đi rất xa để được nhận biết (như sinh hoạt 
trong paltalk chẳng hạn). Hiện tượng âm thanh và hình ảnh nầy có thể hiểu giống như cảnh sắc, cảnh thinh 
trong Thắng Pháp truyền thống chăng?

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu
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Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
 
Bài học ngày 7.11.2021 
 

Chương IV. TOÁT YẾU SẮC PHÁP (Rūpasaṅgaha) 
Phần IV 
Bài 35. XẾP LOẠI BỌN SẮC (Rūpakalāpayojanā) 

 
Phật học nói về vạn hữu đặc biệt đề cập pháp hành hay pháp hữu vi 

(saṅkhāra). Thắng Pháp đi xa hơn khi mô tả tất cả hiện tượng tâm pháp và sắc pháp 
đều mang đặc tính hỗn hợp dù trong một sát na cực vi. Một số lớn người học thường 
hiểu các pháp như những cá thể biệt lập nhất là khi đọc qua bảng nêu chi pháp (hay 
biểu đồ chư pháp). Trên thực tế thì dù là tâm pháp hay sắc pháp thì đều mang nhiều 
thuộc tánh mà ở đây, trong phần sắc pháp gọi là bọn sắc – rūpakalāpa. Phải nhận 
rõ mỗi trường hợp của các bọn sắc thì mới có thể nhận ra vai trò và sự tồn tại của 
vật chất theo Thắng Pháp. 

 
Cũng như tâm pháp, một tâm sanh (cittuppāda) là gồm có tâm và nhóm tâm 

sở đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nương vật. Cũng như vậy, Sắc pháp 
hiện khởi có từng tổng hợp, từng bọn (kalāpa) gồm nhiều thứ sắc đồng sanh 
(ekuppāda), đồng diệt (ekanirodha), đồng nương (ekanisssaya) tức là nương sắc tứ 
đại. 
 

Các thứ sắc sanh chung nhau với ba điểm đồng, gọi là bọn sắc (rūpakalāpa). 
 

Sắc pháp gồm có 23 bọn là 9 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quí tiết 
và 2 bọn sắc vật thực. 
 

Thảo luận. Trong sắc pháp sự tương quan giữa sắc tứ đại và sắc y sinh khác 
biệt thế nào so với sự tương quan giữa tâm và tâm sở trong danh pháp? 
 
 



• Chín bọn sắc nghiệp (kammajarūpakalāpa) 
 

1. Cakkhudasakakalāpa, bọn nhãn thập sắc. 
 

Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh nhãn làm chính, phụ hoạ có 8 sắc 
bất ly và sắc mạng quyền. 

 
2. Sotadasakakalāpa, bọn nhĩ thập sắc. 

 
Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh nhĩ làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất 

ly và sắc mạng quyền. 
 

3. Ghānadasakakalāpa, bọn tỷ thập sắc 
 

Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh tỷ làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất 
ly và sắc mạng quyền. 

 
4. Jivhādasakakalāpa, bọn thiệt thập sắc. 

 
Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc thần kinh thiệt làm chính, phụ hoạ có 8 sắc 

bất ly và sắc mạng quyền. 
 

5. Kāyadasakakalāpa, bọn thân thập sắc. 
 

Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh thân làm chính, phụ hoạ có 8 sắc 
bất ly và sắc mạng quyền. 

 
6. Itthibhāvadasakakalāpa, bọn nữ tính thập sắc. 

 
Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc nữ tính làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất ly và 

sắc mạng quyền. 
 
 
 
 



7. Pumabhāvadasakakalāpa, bọn nam tính thập sắc. 
 

Là bọn sắc có 10 thứ: sắc nam tính làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất ly 
và sắc mạng quyền. 

 
8. Hadayavatthudasakakalāpa, bọn ý vật thập sắc. 

 
Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc ý vật làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất ly và 

sắc mạng quyền. 
 

9. Jīvitanavakakalāpa, bọn mạng cửu sắc. 
 

Là bọn sắc có 9 thứ: Sắc mạng quyền làm chính, phụ hoạ có 8 sắc bất 
ly. 
Chín bọn sắc nghiệp nầy là sắc sanh ra từ nghiệp, nhưng chỉ lấy 17 sắc (trừ 

sắc giao giới). 
 
Chín bọn sắc nghiệp nầy chỉ sanh cho chúng hữu tình có mạng căn thôi. 
 
Trong mỗi con người chỉ có nhiều lắm là 8 bọn sắc nghiệp, bởi vì bọn sắc nữ 

tính và bọn sắc nam tính không thể cùng có cả hai trong một con người được. Nếu 
là người nữ thì có 8 bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nam tính; Nếu là người nam 
thì có 8 bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nữ tính. 
 

Thảo luận. Phải chăng trong tâm pháp thì không thể có hai sát na tâm đồng 
lúc hiện hữu ở một chúng sanh nhưng điều nầy không áp dụng ở sắc pháp? 

 
• Tám bọn sắc tâm (Cittajarūpakalāpa) 

 
1. Suddhaṭṭhakakakāla, bọn thuần bát sắc. 

 
 Là bọn sắc tâm thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do tâm tạo 
 
 



2. Saddanavakakalāpa, bọn thinh cửu sắc. 
 

Là bọn sắc có 9 thứ, là sắc cảnh thinh và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 
 

3. Kāyaviññattinavakakalāpa, bọn thân biểu cửu sắc. 
 
 Là bọn sắc có 9 thứ, là thân biểu tri và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 
 

4. Vacīviññattisaddadasakakalāpa, bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc. 
 
 Là bọn sắc có 10 thứ, là khẩu biểu tri, cảnh thinh và 8 sắc bất ly do tâm tạo. 
 

5. Lahutādi_ekādasakakalāpa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc. 
 
 Là bọn sắc có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly do tâm tạo, có thêm 3 sắc đặc biệt 
(khinh, nhu, thích tánh). 

 
6. Saddalahutādidvādasakakalāpa, bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc. 

 
Là bọn sắc tâm có 12 thứ: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc cảnh thinh 

do tâm tạo. 
 

7. Kāyaviññattilahutādidvādasakakalāpa, bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc. 
 
 Là bọn sắc tâm có 12 thứ: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc thân biểu tri. 
 

8. Vacīviññattisaddalahutāditerasakakalāpa, bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt 
thập tam sắc. 
 

Là bọn sắc tâm có 13 thứ sắc: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc khẩu 
biểu tri và 1 sắc cảnh thinh. 
 
Sắc tâm trình bày 8 bọn là theo Visuddhimagga. Còn trong 

Abhidhammatthasaṅgaha chỉ trình bày 6 bọn là không có bọn thinh cửu sắc và bọn 
thinh đặc biệt thập nhị sắc. 



Tám bọn sắc tâm nầy chỉ lấy 14 sắc tâm tạo trừ sắc giao giới. Do đó, 8 bọn 
sắc tâm chỉ sanh cho loài hữu tình ngũ uẩn thôi. 

 
Tám bọn sắc tâm nầy gồm 4 bọn gốc (mūlakalāpa) và 4 bọn ngọn 

(mūlikalāpa). 
 
Bốn bọn gốc là (1) Bọn thuần bát sắc, (2) Bọn thinh cửu sắc, (3) Bọn thân 

biểu cửu sắc, (4) Bọn khẩu thinh biểu thập sắc. 
 
Bốn bọn ngọn là (1) Bọn đặc biệt thập nhứt sắc, (2) Bọn thinh đặc biệt thập 

nhị sắc, (3) Bọn thuần biểu đặc biệt thập nhị sắc, (4) Bọn khẩu thinh biểu đặc biệt 
thập tam sắc.  

 
Bọn thuần bát sắc là sắc tâm sanh khi không biểu hiện bằng hành động, lời 

nói, hay tạo âm thanh, mà chỉ là kềm vững oai nghi, tạo hơi thở phồng xộp …v.v… 
nhưng không được thoải mái. Bọn sắc tâm thuần là bọn gốc, khi có 3 sắc đặc biệt 
(khinh, nhu, thích tánh) sanh cùng thì tạo nên sự linh hoạt thoải mái, đó gọi là bọn 
đặc biệt thập nhứt sắc, là bọn ngọn. 

 
Bọn thinh cửu sắc là bọn gốc, bọn thinh đặc biệt là bọn ngọn. Khi tâm tạo âm 

thanh không liên hệ miệng nói và âm thanh đó sanh từ tâm yếu ớt, phát ra theo hơi 
thở, hắc xì hơi, ợ hơi, ngáp …v.v… gọi là bọn thinh cửu pháp; Khi có 3 sắc đặc biệt 
đồng sanh thì âm thanh đó trong trẻo, linh động, êm tai …v.v… gọi là bọn thinh đặc 
biệt thập nhị sắc. 

 
Bọn thân biểu cửu sắc là bọn gốc, bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc là bọn 

ngọn. Khi tâm tạo đại oai nghi, tiểu oai nghi yếu ớt, không vững vàng không linh 
hoạt thì gọi là thân biểu cửu sắc; Khi có 3 sắc đặc biệt đồng sanh thì thân biểu tri ấy 
được mạnh mẽ, uyển chuyển, linh hoạt, thì gọi là bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc. 

 
Bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc là bọn gốc, bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt 

thập tam sắc là bọn ngọn. Khi miệng nói thành tiếng mà yếu ớt thều thào, không rõ 
ràng …v.v… gọi là bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc; Khi có 3 sắc đặc biệt đồng sanh 
thì khẩu thinh biểu tri ấy được mạnh mẽ, trong trẻo, lời nới dể cuốn hút …v.v… gọi 
là bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt thập tam sắc. 



Thảo luận. Sự biện tài là đặc điểm của khẩu biểu tri hay của tâm thức mẫn 
tiệp? 

 
• Bốn bọn sắc quí tiết (Utujarūpakalāpa) 

 
1. Suddhaṭṭhakalāpa, bọn thuần bát sắc 

 
Là bọn sắc quí tiết thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do quí tiết (hoả giới) tạo. 

 
2. Saddanavakakalāpa, bọn thinh cửu sắc 

 
Là bọn sắc quí tiết có 9 thứ, 1 sắc cảnh thinh làm chính và 8 sắc bất ly do 
quí tiết tạo. 

 
3. Lahutādi _ ekādasakakalāpa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc 

 
Là bọn sắc quí tiết có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. 

 
4. Saddalahutādidvādasakakalāpa, bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc 

 
Là bọn sắc quí tiết có 12 thứ, gồm 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt và 8 

sắc bất ly. 
 

Bốn bọn sắc quí tiết chỉ lấy 12 thứ trừ sắc giao giới. 
 

Hai bọn sắc quí tiết: bọn thuần bát sắc và bọn thinh cửu sắc, gọi là bọn 
gốc (mūlakalāpa); Hai bọn sắc quí tiết: bọn đặc biệt thập nhứt sắc và bọn 
thinh đặc biệt thập nhị sắc, gọi là bọn ngọn (mūlikalāpa). 
 

Bọn quí tiết thuần bát là thân nhiệt của tất cả chúng sanh, kể cả vật chất 
vô tri cũng đều có nóng hoặc lạnh do bọn quí tiết thuần bát; Nhưng quí tiết ấy 
không dễ chịu thoải mái. Khi có 3 sắc đặc biệt sanh chung thì tạo nên bọn quí 
tiết đặc biệt, chỉ riêng sanh trong thân chúng hữu tình, thân nhiệt thoải mái dễ 
chịu. 



Bọn quí tiết thinh cửu, là âm thanh phát sinh do hoả giới trong thân 
chúng sanh như tiếng sôi bụng, tiếng hơi thở nặng nề …v.v… Kể cả âm thanh 
phát sinh bên ngoài chúng sanh như tiếng lửa reo, tiếng sấm sét …v.v… Nhưng 
nơi thân chúng sanh khi có 3 sắc đặc biệt đồng sinh với âm thinh quí tiết, lúc 
thân nhiệt điều hoà, tiếng tim đập, tiếng hơi thở nhẹ nhàng, thì đó là bọn thinh 
đặc biệt. 
 

Trong chúng sanh có đủ 4 bọn sắc quí tiết. Ở ngoài chúng sanh chỉ có 
2 bọn sắc quí tiết là bọn thuần bát và bọn thinh cửu, không có sắc đặc biệt. 

 
Thảo luận. Sắc quý tíết có là biểu hiện của sức khoẻ khang kiện hay suy 

yếu ở chúng sanh? 
 

• Hai bọn sắc vật thực (Āhārajakalāpa) 
 

1. Saddhaṭṭhakakalāpa, bọn thuần bát sắc. 
 

Là bọn sắc vật thực thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do vật thực tạo… Đây 
là bọn gốc (mūlakalāpa). 

 
 

2. Lahutādi _ ekādasakakalāpa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc. 
 

Là bọn sắc vật thực có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. Đây 
là bọn ngọn (mūlikalāpa). 

 
Hai bọn sắc vật thực nầy chỉ lấy 11 thứ trừ sắc giao giới. Hai bọn sắc 

vật thực nầy chỉ sanh trong sắc thân chúng sanh thôi. 
 

Các loại thực vật phát triển cao lớn, kết hoa, trổ quả do nương nhờ đất,  
nước, phân bón …v.v… gọi chế định là thực vật ăn đất phân, uống nước. Kỳ 
thật đất nước, phân tưới cho cây không thành bọn sắc vật thực được mà thực 
vật cây cỏ chỉ hấp thu bằng rễ theo tự nhiên. Bọn sắc bất ly do nghiệp sanh, 



do tâm sanh, do quí tiết sanh đều có sắc dinh dưỡng (oja), sắc dinh dưỡng nầy 
không phải là bọn sắc vật thực. 
 

Bọn sắc vật thực là sắc dinh dưỡng trong các loại đồ ăn đoàn thực 
(kabaliṅkārāhāra). Do đó khi thân nầy chưa dung nạp đồ ăn từ bên ngoài thì 
chưa có bọn sắc vật thực. 

 
Khi đã nhai ăn và nuốt vào bụng, thức ăn đó tạo thành vật thực bát 

thuần, có thể làm cho thân không khoẻ, khó chịu …v.v… Nhưng nếu có 3 sắc 
đặc biệt phối hợp thì làm cho thân tráng kiện, khoẻ khoắn, dễ chịu, gọi đó là 
sắc vật thực đặc biệt thập nhứt sắc. 

 
Thảo luận. Sắc dưỡng tố hay sắc vật thực có bi chi phối bởi nghiệp quá 

khứ? 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
 
Bài học ngày 11.11.2021 
 

Chương IV. Toát yếu sắc pháp (Rūpasaṅgaha) 
Phần V 
Bài 36. SỰ DIỄN BIẾN SẮC PHÁP (Rūpapavattikhamo) 
 

Sự trình bày diễn biến của sắc pháp trong Thắng Pháp có ba điểm cần lưu ý: 
Thứ nhất,  nói về diễn biến của vật chất liên quan tới chúng sanh hơn là phạm trù 
vật lý rộng lớn như khoa học ngày nay. Thứ hai, khi nói về diễn trình sắc pháp của 
chúng sanh thì phần quan trọng là diễn trình sắc pháp liên quan tới diễn trình tâm 
pháp; có thể nói, đây là phần cần ghi nhớ nhất. Thứ ba, trong lúc chánh tạng đề cập 
tương đối cô đọng thì phần lớn những giải thích rộng y cứ trên lý giải của những 
học giả Thắng Pháp sau nầy; rất nhiều lời giải cục bộ vì kiến thức vật lý thời gian 
đó rất giới hạn cả phía người giảng cũng nhưng người học.  
 

• Những cõi có sắc pháp diễn biến: 
 

Trong 31 cõi, chỉ có 27 cõi là sắc pháp diễn biến _ 11 cõi dục, 15 cõi sắc hữu 
tưởng và 1 cõi sắc giới vô tưởng. 
 

Mười một cõi dục có đủ 28 sắc pháp. 
 

Mười lăm cõi sắc hữu tưởng có 23 sắc, không có sắc thần kinh tỷ, thần kinh 
thiệt, thần kinh thân và 2 sắc tính. Cõi sắc hữu tưởng là cõi phạm thiên không hưởng 
dục nên không có sắc tỷ thiệt, thân; Các phạm thiên không sanh ái dục nam nữ nên 
không có sắc nữ tính, nam tính. Chư phạm thiên vẫn có sắc nhãn, sắc nhĩ vì còn 
mong được thấy cao thượng (dassanānuttariyaguṇa) tức là diện kiến đức Toàn giác 
khi Ngài xuất hiện ở đời; được nghe cao thượng (savanānuttariyaguṇa) tức là nghe 
pháp khéo thuyết bởi đức Toàn giác. 
 



Cõi sắc giới vô tưởng chỉ có 17 thứ sắc là 8 sắc bất ly, 1 sắc giao giới, 1 sắc 
mạng quyền, 3 sắc đặc biệt và 4 sắc tướng trạng. Cõi vô tưởng do nguyện lực ngũ 
thiền nên phạm thiên vô tưởng chỉ có sắc uẩn mà không có bốn danh uẩn (vô tưởng, 
vô tâm). Và vì không có tâm nên dù có sắc pháp cũng hạn chế. 
 

Nói về cõi vô sắc không có sắc pháp diễn biến, vì các phạm thiên vô sắc sanh 
lên do mãnh lực tu tiến đề mục “ly tham sắc” (rūpavirāgabhāvana). 
 

• Chia sắc pháp trong các cõi theo bốn sở sanh: 
 

28 sắc pháp trong cõi dục chia theo sở sanh (samuṭṭhāna) có đủ bốn loại sắc 
là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quí tiết và sắc vật thực. 

 
- Sắc nghiệp 18 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 22 sắc nghiệp. 
- Sắc tâm 15 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 19 thứ. 
- Sắc quí tiết 13 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 17 thứ. 
- Sắc vật thực 12 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 16 thứ. 

 
Tính gồm tất cả có 74 sắc (22 + 19 + 17 + 16). Nhưng kể thông thường thì có 

28 sắc pháp. 
 

23 sắc pháp trong cõi sắc hữu tưởng chia theo sở sanh có ba loại sắc là sắc 
nghiệp, sắc tâm và sắc quí tiết. 

 
- Sắc nghiệp 13 thứ (trừ tỷ, thiệt, thân, 2 sắc tính) cộng thêm 4 sắc tướng thì 

có 17 sắc. 
- Sắc tâm 15 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 19 sắc. 
- Sắc quí tiết 13 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 17 sắc. 

 
Tính gồm tất cả có 53 sắc. Nhưng kể thông thường thì có 23 sắc. 

 
17 sắc pháp trong cõi vô tưởng chia theo sở sanh có hai loại là sắc nghiệp và 

sắc quí tiết. 
 



- Sắc nghiệp 10 thứ (8 sắc bất ly, sắc giao giới, 1 sắc mạng quyền) cộng 
thêm 4 sắc tướng thì có 14 sắc. 

- Sắc quí tiết 12 thứ (trừ thinh) cộng thêm 4 sắc tướng thì có 16 sắc. 
 

Tính gồm tất cả có 30 sắc. Nhưng kể thông thường thì có 17 sắc. 
 

• Các cõi với sanh loại (yoni) 
 

Chúng hữu tình có 3 sanh loại (yoni): 
 

a. Phúc sanh (gabbhaseyyaka) loài sanh trong bụng mẹ, có hai loại là thai 
sanh (jalābuja) loại sanh trong tử cung, noãn sanh (aṇḍaja) loại sanh trong 
võ trứng. Loài phúc sanh phải trải qua chu kỳ chuyển hoá mới trưởng thành 
sắc pháp. 
 

b. Thấp sanh (saṃsedaja) loài sanh ra nhờ môi trường ẩm thấp, ủ mốc, không 
cần nương mẹ. Loài thấp sanh, có loại trưởng thành nhanh, có loại chuyển 
hoá mới trưởng thành. 
 

c. Hoá sanh (opapātika) loài sanh ra tự nhiên xuất hiện và trưởng thành tức 
thì như chư thiên, phạm thiên, a tu la, ngạ quỷ …v.v…  

 
Cõi dục giới: sáu cõi trời chỉ có hoá sanh; cõi nhân loại thông thường là thai 

sanh, nhân loại thời sơ kiếp là hoá sanh, cũng có vài nhân loại noãn sanh và thấp 
sanh (theo chú giải pháp cú); cõi địa ngục, ngạ quỷ, a tu la chỉ là hoá sanh; cõi 
bàng sanh thì có đủ 4 sanh loại noãn, thai, thấp, hoá. 
 

Cõi sắc giới và vô sắc giới là hoá sanh. 
 
• Sự diễn biến sắc pháp trong đời sống. 

 
Cõi dục giới có đủ 4 loại sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do quí tiết sanh và 

do thức ăn sanh. 
 



Sắc nghiệp có từ sát na sanh của tâm tục sinh. Tuy nhiên, cần phải biết là đối 
với loài thai sanh và noãn sanh lúc tục sinh chỉ khởi lên ba bọn sắc nghiệp là bọn 
thân thập sắc, bọn tính thập sắc, bọn ý vật thập sắc; Khoảng 7 ngày sau khi tục sinh, 
bọn mạng quyền cửu sắc tiếp tục khởi lên; Đến khoảng 77 ngày sau khi tục sinh thì 
khởi lên 4 bọn sắc nghiệp còn lại là bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập 
sắc và bọn thiệt thập sắc. Đối với loài thấp sanh và hoá sanh cõi dục, lúc tục sinh 
khởi lên 7 bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn tính 
và bọn ý vật; vào sát na trụ của tâm tái tục (trễ hơn chút) khởi lên bọn mạng quyền. 
Sau khi tục sinh khởi lên tiếp tục đủ sắc nghiệp thì trong thời bình nhật chúng sanh 
cõi dục giới có đủ 8 bọn sắc nghiệp (bọn tính có nam tính hoặc có nữ tính thôi) và 
diễn tiến sanh diệt trong suốt đời sống. 
 

Sắc tâm xuất hiện vào sát na hữu phần đều tiên (sau tâm tục sinh), khởi lên 
trong 17 sát na kế tiếp rồi diễn tiến sanh diệt (trong thời bình nhật vào sát na ngũ 
song thức, sắc tâm không sanh, sau đó mới sanh và diệt). 
 

Sắc quí tiết xuất hiện từ sát na trụ của tâm tái tục do hoả giới của sắc nghiệp; 
Sắc quí tiết do hoả giới của sắc tâm thì khởi lên từ sát na trụ của tâm hữu phần đầu 
tiên; Sắc quí tiết do hoả giới của sắc tâm thì khởi lên từ sát na trụ của tâm hữu phần 
đầu tiên; Sắc quí tiết do sắc bọn vật thực thì khởi lên theo sắc vật thực sanh khởi mà 
trễ hơn một sát na tiểu. Suốt đời sống luôn luôn có sắc quí tiết. 
 

Sắc vật thực sanh (sắc bọn vật thực) xuất hiện từ khi nào cơ thể tiếp thu chất 
dinh dưỡng, tiếp tục diễn biến trong đời sống cõi dục giới cho đến khi mạng chung. 
 

Vào thời tử, đối với loài thai sanh và noãn sanh: Sắc nghiệp ngưng sanh khởi 
từ sát na trụ của tâm thứ 17 trước khi chết, các sắc nghiệp đã sanh tước sẽ diệt dần 
và chấm dứt đồng thời với sát na diệt của tâm tử; Đối với loài thấp sanh và hoá sanh 
cõi dục giới thì không có tiến trình diệt nầy. Sắc tâm, sắc quí tiết và sắc vật thực thì 
đối với loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh vẫn khởi lên vào sát na tử nên chúng 
sanh ấy chết rồi; 3 nhóm sắc nầy vẫn tồn tại một lát (khoảng 17 chập tâm) mới nhất 
hẵn; riêng về loài hoá sanh thì các nhóm sắc nầy đồng diệt mất với tâm tử vì loài hoá 
sanh chết không để lại xác. 
 



Cõi sắc giới hữu tưởng có 3 loại sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh và do quí 
tiết sanh. 
 

Sắc nghiệp cõi sắc giới hữu tưởng lúc tái tực khởi lên bốn bọn là bọn nhãn 
thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn ý vật thập sắc và bọn mạng quyền cửu sắc. 

 
Sắc tâm khởi lên vào sát na sanh của tâm hữu phần đầu tiên (sau tâm tái tục). 
 
Sắc quí tiết khởi lên vào sát na trụ của tâm tái tục, nếu là sắc quí tiết do sắc 

nghiệp; Khởi lên vào sát na trụ của tâm hữu phần đầu tiên nếu là sắc quí tiết do sắc 
tâm. 
 

Đến thời tử của các phạm thiên sắc giới hữu tưởng, vì là loài hoá sanh chết 
không để lại thân xác nên khi tâm tử diệt thì ba loại sắc cũng đồng thời diệt. 
 

Cõi vô tưởng chỉ có hai loại sắc do nghiệp sanh và do quí tiết sanh. 
 

Sắc nghiệp vô tưởng vào lúc tái tục chỉ khởi lên một bọn mạng quyền cửu sắc. 
 

Sắc quí tiết do sắc nghiệp trợ thì khởi lên vào thời bình nhật tức là sau sắc 
nghiệp sanh một sát na tiểu. 
 

Khi chết, 2 loại sắc đồng thời diệt với sự kết thúc thọ mạng. 
 

Kết luận sự diễn biến luân hồi của sắc pháp: 
 

Iccevaṃ matasattānaṃ 
Punadeva bhavantare 
Paṭisandhimupādāya 
Tathārūpaṃ pavattati. 
 
Chúng sanh chết như vậy, 
Tiếp tục sanh hữu mới, 
Bắt đầu từ kiết sanh, 
Diễn biến sắc cũng thế. 



Dứt phần: TOÁT YẾU SẮC PHÁP (Rūpasaṅgaha) 
Bài học tiếp theo: TOÁT YẾU NÍP BÀN (Nibbāna) 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
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Bài học bổ túc 
CHUNG QUANH SỰ TÌM HIỂU VỀ NIẾT BÀN 
 

Niết bàn – Nibbāna – là cứu cánh của người tu Phật. Có rất nhiều cái nhìn dị 
biệt về Niết bàn, đặc biệt là dựa theo quan điểm tông phái. Có thể nói là thà không 
bàn tới hơn là đưa ra một lập luận sai lạc rồi dẫn đến sự nhận thức sai lạc. 
 

Nên bắt đầu tìm hiểu Niết bàn bằng sự khiêm tốn thành thật thừa nhận giới 
hạn của sự hiểu biết. Chúng ta thường nghĩ rằng với lý luận và ngôn ngữ thì có thể 
hiểu biết mọi thức nếu được diễn tả đầy đủ. Sự thật thì có những điều không thể nói 
bằng ngôn từ. Trong Kinh Subha sutta, Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra thí dụ về một 
người khiếm thị bẩm sinh. Vì chưa bao giờ thấy được màu sắc nên nếu có ai dùng 
lời nói để mô tả sự khác biệt giữa các màu xanh, vàng, đỏ, trắng … thì càng nói càng 
khiến hiểu sai. Tương tự như vậy đối với phàm nhân chưa tự thân chứng ngộ giải 
thoát thì sự mô tả về Niết bàn rất dễ dẫn đến ngộ nhận. 
 
  

Hiểu Niết bàn qua vị thế nhận thức. Trong Tăng Chi Bộ, Phẩm 5 pháp, Đức 
Phật dạy về sự liễu chứng Niết bàn với với từ góc nhìn như sau: “Tự thân chứng ngộ, 
vượt ngoài thời gian, đến để thấy, tỏ ngộ từ nội tại, được cảm nhận bởi các bậc trí”.  
Phải hiểu rõ 5 điều nầy mới thấy được tại sao rất khó đối với người không thực tu, 
thực chứng có thể thấu đạt được Niết bàn là gì. 
 

Hiểu Niết bàn qua trạng thái đối lập là dukkha. Dukkha thường được dịch là 
đau khổ nhưng hàm nghĩa rất rộng. Đó là cái gì bất toàn, khó chịu, rỗng không. Bản 
chất của dukkha là là lẩn quẩn (saṁsāra vaṭṭa) không lối thoát. Không thể hiểu Niết 
bàn nếu không thật sự hiểu dukkha. Dukkha là cái gì gần gũi, dễ thấy, dễ biết nhưng 
không có nghĩa là phần đông có thể hiểu được. Thí dụ như bầy gà được cho ăn thì 
vui mừng nhưng không hiểu được thân phận là người ta nuôi để làm thịt. 
 

Hiểu Niết bàn qua từ ngữ phủ định. Một cách để nói về Niết bàn là dùng cách 
nói phủ định thí dụ như ái tận, diệt khổ, vô vi, vô sanh bất tử …v.v… 
 



Hiểu Niết bàn qua từ ngữ đồng nghĩa tương đối. Mặc dù không có từ ngữ nào 
tương đồng tuyệt đối nhưng cũng có thể dùng một số ý nghĩa tương tự để mô tả thí 
dụ như santa (an tịnh), paṇīta (cao cả), suddhi (thanh tịnh), and khema (an ổn). Tất 
nhiên phải dùng đúng với ngữ cảnh. 
 

Hiểu Niết bàn qua dụ ngôn. Một cách mà Đức Phật rất thường dùng để giải 
thích những điều khó hiểu là dùng dụ ngôn. Nói về Niết bàn thì có nhiều hình ảnh 
để minh hoạ. Như một vị A la hán như con bò đầu đàn dẫn cả bầy bò qua sông an 
toàn.  Hay một người vượt qua được trùng dương phong ba bão tố đến được bờ bến 
an ổn.  Hay sự chấm dứt sanh tử như ngọn lửa không tiếp tục cháy vì cạn nhiên liệu 
Là cảnh giới an ổn. Là hòn đảo giữa biển cả…. 
 
Một số từ ngữ mô tả về Niết bàn tìm thấy trong kinh điển 
 
Akaṇha-asukka: bất nhị 
 
Akata: vô vi 
 
Akiñcana: vô ưu 
 
Akuto-bhaya: vô sở uý 
 
Accuta: bất động 
 
Acchariya: tuyệt luân 
 
Ajara; ajajjara: không lão hoá 
 
Ajāta: không sanh 
 
Anata: không giao động 
 
Ananta: không hạn cuộc 
 
Anādāna: không chấp thủ 
 
Anāpara: cao tột 
 
Anālaya: vô cầu 
 



Anāsava: vô lậu 
 
Anidassana: vô tướng 
 
Anītika: không khổ nạn 
 
Anuttara: vô thượng 
 
Apalokita (-na): không huỷ hoại 
 
Abhaya: khôn nguy hiểm 
 
Abbhūta: “chưa từng có” 
 
Abyādhi: vô bệnh 
 
Abyāpajjha: không bị bức bách 
 
Abhūta: Không cấu thành 
 
Amata: bất tử 
 
Amosa-dhamma: không hư hoại 
 
Asaṅkiliṭṭha: vô nhiễm 
 
Asaṅkuppa: bất động 
 
Asaṅkhata: vô vi 
 
Asaṅhīra: không chuyển dịch 
 
Asoka: vô ưu 
 
Ārogya: vô bệnh 
 
Issariya: tự tại 
 
Khema: an ổn 
 



Taṇhakkhaya: ái tận 
 
Tāṇa: bảo vệ 
 
Dīpa: hải đảo, nơi nương tựa 
 
Dukkhakkhaya: diệt khổ 
 
Duddasa: khó thấy 
 
Dhuva: bền vững 
 
Nipuṇa: vi tế 
 
Nippapañca: chí thiện 
 
Nibbāna: tận diệt phiền não và đau khổ 
 
Nibbuti: thanh lương 
 
Nirodha: diệt đế 
 
Paṇīta: cao cả 
 
Paramattha: lợi lạc tối thượng 
 
Parama-sacca: chân lý tối hậu 
 
Pāra: bỉ ngạn 
 
Mutti: khai phóng 
 
Mokkha: cứu rỗi 
 
Yogakkhema: thoát ly khổ ách 
 
Leṇa: cảnh giới an toàn 
 
Vimutti: giải thoát 
 



Vimokkha: vượt thoát 
 
Viraja: vô lậu 
 
Virāga: ly tham 
 
Visuddhi: thuần tịnh 
 
Sacca: chân lý 
 
Santa: an tịnh 
 
Santi: tịnh mặc 
 
Saraṇa: nơi nương tựa 
 
Siva: vô thượng an ổn 
 
Suddhi: tinh khiết 
 
Sududdasa: không dễ để thấy 
 

Khi phải nói về Niết bàn Đức Phật đã nói thế nào? Trong kinh ghi lại có 
những lần Đức Phật dạy về niết bàn một cách trực tiếp qua pháp thoại. Dưới đây là 
một só trích dẫn. 
 
Trong Udāna, Tiểu Bộ: 
 

“Này chư tỳ kheo, có cảnh giới không có địa đại, thuỷ đại, phong đại, hoả đại. 
Không có không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng. Không 
có đời nầy, không có đời sau. Không có nhật, nguyệt. Như Lai không nói cảnh giới 
đó có đến, đi, sanh, diệt. Chính là sự diệt khổ”. 
 

“Quả thật Niết bàn không dễ thấy biết khi còn vô minh và ái chấp sanh hữu. 
Chỉ có nội tâm đoạn tận vô minh và ái mới có thể thật sự liễu ngộ”. 
 

Này chư tỳ kheo, có cái không sanh(ajāta) , không trở thành(abhūta) , không 
tạo(akata),  không bị tạo(asaṅkhata). Chính là sự giải thoát cái bị sanh, bị già, hữu 
vi. 
 



Còn lệ thuộc là còn dao động. Không lệ thuộc thì không dao động. Không 
giao động thì tịch tịnh. Không thiên chấp, không đến, không đi. Không đến, không 
đi thì không sanh không diệt. Không sanh không diệt thì không đời nầy không đời 
sau. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn khổ uẩn. 
 

Biên soạn : Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 



VÀILớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 14.11.2021 
 

Chương V 
Bài 37. TOÁT YẾU NÍP BÀN (Nibbāna) 
 

Niết Bàn là đề tài quan trọng trong Phật học nhưng lại được trình bày rất hạn 
chế trong kinh điển. Tất nhiên có những lý do mà Đức Phật và các bậc thánh đệ tử 
không dùng nhiều ngôn ngữ để nói về Niết bàn mà chỉ đạy nhiều về sự khổ và sự diệt 
khổ. Mặc dù trong giáo lý Tứ Đế sự diệt khổ chính là Niết bàn nhưng ý nghĩa thật 
sự của Niết bàn không đơn thuần chỉ là sự diệt khổ. Thắng pháp dạy rõ Niết bàn là 
một trong bốn pháp chân đế.  Cho dù muốn dù không thì người học Phật rất cần để 
có một sự hiểu biết tương đối về Niết bàn qua tứ đế, giáo lý duyên khởi và cứu cánh 
tối hậu của hành trình tu tập. 
 

Có kệ ngôn pāli trình bày năm danh gọi níp bàn: 
 

Padamaccutamaccantaṃ 
asaṅkhatamanuttaraṃ 
nibbānam_iti bhāsanti 
vānamuttā mahesayo 
 
Bậc Đại sĩ thoát ái 
Nói níp bàn Riêng biệt, 
Bất tử và Tuyệt đối, 
Vô vi và Vô Thượng. 

 
Níp bàn đọc âm tiếng pāli "nibbāna". Như Niết bàn đọc âm từ tiếng Saṃskrit 

"nirvāna". Cả hai "nibbāna và nirvāna" đều do cấu trúc "nir + vāna"; "nir" giản lược 
ni, nghĩa là "không", "vāna" một tên gọi của ái tham, nguồn cội hay tập khởi sanh 
khổ. Như vậy "nibbāna (níp bàn)" có nghĩa là không tham ái, hay "diệt tham ái", hay 
"tách khỏi tham ái". Như câu pāli giải thích: Vānasaṅkhātāya taṇhāya nikkhantattā 
nibbānaṃ 'ti pavuccati _ trạng thái tách rời tham ái xem như rừng rậm 
(vānasaṅkhata), được gọi là níp bàn. 
 

 



Lại nữa, níp bàn gọi là pháp siêu thế (lokuttarasaṅkhānaṃ nibbānaṃ); Níp 
bàn cần được chứng ngộ do bốn Đạo tuệ (catumaggañāṇena sacchikātabbaṃ 
nibbānaṃ); Níp bàn thành cảnh cho Đạo và Quả (maggaphalānaṃ 
ārammaṇabhūtaṃ nibbānaṃ). 
 

Phân loại níp bàn 
 

• Níp bàn có một, là nói theo thực tính (sabhāvato ekavidhaṃpi) tức là trạng 
thái an tịnh (santilakkhanaṃ). Níp bàn là trạng thái an tịnh, bình yên bởi 
không có sự khuấy động của phiền não, không còn liên quan đến ngũ uẩn luân 
hồi. 

 
• Níp bàn có hai, là nói theo trình tự (duvidhaṃ hoti kāraṇapariyāyena) tức là 

hữu dư y níp bàn (sa_upādisesanibbānaṃ) và vô dư y níp bàn 
(anupādisesanibbānaṃ). 

 
Nói theo trình tự (kāraṇapariyāyena) là có trước có sau, có hữu dư y níp bàn 

rồi mới có vô dư y níp bàn. 
 

Upādi (y) là cái gì chấp thủ bởi nghiệp phiền não mà thành, tức là tứ uẩn quả 
hiệp thế và sắc nghiệp (ngũ thủ uẩn). Sesa (dư sót). Sa (có, còn). Sa upādisesa (hữu 
dư y) còn sót lại ngũ thủ uẩn. Gọi là hữu dư y níp bàn (sa_upādisesanibbānaṃ), 
nghĩa là níp bàn mà được đắc chứng bởi bậc Dự lưu, bậc Nhất lai, bậc bất lai và bậc 
A la hán (Bậc hữu học chứng níp bàn nhưng còn tái diễn thân ngũ uẩn vài kiếp sống; 
Bậc A la hán chứng níp bàn không còn tái diễn thân ngũ uẩn mới nhưng hiện tại vẫn 
còn thân ngũ uẩn khi chưa viên tịch). 
 

Vô dư y níp bàn (anupādisesanibbāna) là nói đến sự viên tịch của vị A la hán, 
không còn dư y tương lai, không còn dư y hiện tại, thân ngũ uẩn nầy hoàn toàn tịch 
diệt. 
 

• Níp bàn có ba, là nói theo án xứ (tividhaṃ hoti ākārabhedena), tức là không 
tánh níp bàn (suññatānibbānaṃ), vô tướng níp bàn (animittanibbānaṃ), vô nguyện 
níp bàn (appaṇihitanibbāṇaṃ). 
 

Nói theo án xứ (ākārabhedena) là đề tài tu quán để chứng níp bàn. 
 

Không tánh níp bàn (suññatānibbānaṃ) là níp bàn được tỏ ngộ bởi hành giả 
tu tuỳ quán vô ngã, nhận thấy các pháp là rỗng không, không có thực ngã, dù là pháp 
hữu vi hay vô vi. 



Vô tướng níp bàn (animittanibbānaṃ) là níp bàn được tỏ ngộ bởi hành giả tu 
tuỳ quán vô thường, nhận thấy các hành, pháp hữu vi có tướng sanh diệt, có hiện 
tượng sanh rồi diệt, khi chứng níp bàn thấy pháp vô vi không có tướng sanh diệt đó. 
 

Vô nguyện níp bàn (appaṇihitanibbānaṃ) là níp bàn được tỏ ngộ bởi hành giả 
tu tuỳ quán khổ, nhận thấy các pháp hữu vi luôn bị bức xúc do diễn biến sanh diệt 
giới hạn, bị phong toả, khi chứng níp bàn thấy pháp vô vi không còn là tình trạng bị 
bao vây, bị phong toả nữa. 

Danh nghĩa níp bàn 
 

Dù có nói níp bàn một loại hay hai loại hay ba loại do theo khía cạnh nầy, khía 
cạnh khác… Níp bàn cũng chỉ là trạng thái an tịnh tinh lương. Để ám chỉ trạng thái 
đặc thù nầy, có năm tên gọi: 
 

1. Padaṃ, riêng biệt. Níp bàn có tên gọi là Riêng biệt, vì không có liên hệ với 
thế gian. 

 
2. Accantaṃ, bất tử. Níp bàn có tên gọi là Bất tử, vì không có sanh nên không 

có diệt. 
3. Accantaṃ, tuyệt đối. Níp bàn có tên gọi là Tuyệt đối, vì níp bàn là ngoại 

uẩn; Ngũ uẩn là tương đối vì có quá khứ, hiện tại, vị lai, tốt, xấu, thô, tế, xa, gần 
…v.v… níp bàn không có pháp tương đối như vậy. 

 
4. Asaṅkhataṃ, vô vi. Níp bàn có tên gọi là Vô vi, vì không bị tạo tác bởi 

duyên trợ; Pháp hữu vi còn bị duyên trợ sanh, níp bàn không có nhân sanh. 
 

5. Anuttaraṃ, vô vi. Níp bàn có tên gọi là Vô thượng, vì không thể đem so 
sánh, cũng như không thể đem cái vật thể so sánh với cái phi vật thể được. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 18.11.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
Bài 38. TỔNG QUAN 
 

Tương tập là sự liệt kê các pháp thành từng thể loại do có cùng đặc 
tính. Sau khi đã đi qua các chương nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, níp bàn 
thì chương tương tập sẽ cho thấy rõ hơn về vai trò, tác động và sự liên hệ 
của từng pháp đối với các pháp khác. Điều nầy giúp chúng ta hiểu rõ hơn 
về các pháp tương tự như khi nói về một người nào đó không phải chỉ nói 
về tên họ, chiều cao, màu tóc …v.v… mà có nói về giới tính, tuổi tác, nghề 
nghiệp, lợi tức …v.v…  như vậy có thể hình dung chính xác hơn về người 
đó. 
 

Liệt kê để hiểu phân loại 
 

Không có sự phân loại nào nói lên đầy đủ mọi ý nghĩa mà cần rất 
nhiều bảng liệt kê khác nhau. Thí dụ: tâm sở cần có thể là chi pháp của tà 
tinh tấn mà cũng là chi pháp của chánh tinh tấn, cần giác chi …v.v…  Điều 
nầy cho thấy rõ hơn bản chất “tợ tha”. Điều nầy tương tự như cách người 
ta làm thống kê dân số. Sự phân loại về tuổi tác, giới tính, lợi tức của dân 
chúng giúp chính quyền cũng như các công ty thương mại có định hướng 
chính xác hơn để phù hợp với tương lai.   
 

Từ vĩ mô đến quy mô 
 

Có lẽ một trong những khái niệm khó hiểu nhất của Thắng Pháp  đối 
người mới học là sự trình bày vĩ mô của các pháp thí dụ như những tâm 
sở tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân …v.v…  trong cách nói đại loại thì 
là những trạng thái riêng biệt nhưng trong cách nói vĩ mô thì lại có hỗn 
hợp cùng có mặt trong một sát na tâm tịnh hảo. Trong chương tương tập 
các pháp được trình bày với vai trò đặc biệt cho thấy ý nghĩa liên hệ giữa 



khái niệm vĩ mô và quy mô như tâm sở định trong bát chi đạo chính là 
chánh định.  
 

Đề pháp và chi pháp 
 

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc học Thắng Pháp là nêu rõ 
chi pháp của của đề pháp. Thí dụ như khi nói về dục ái tiềm miên hay hữu 
ái tiềm miên mặc dùng là hai thứ ái có ý nghĩa rất khác biệt khi nói về thất 
tiềm miên nhưng chi pháp đều là tâm sở tham. Tương tự như một dược sĩ 
khi nói về thuốc không phải chỉ nói về hiệu thuốc mà xem dược tánh của 
thứ thuốc đó để biết đích xác về công năng hay phản ứng nếu có. 
 

Nhịp cầu giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng 
 

Khi học những chương đầu của giáo trình nầy người học có thể cảm 
thấy đang đi vào một thế giới xa lạ với những từ vựng không quen, khái 
niệm chưng từng nghe. Nhưng trong chương nầy khi đề cập đến những đề 
tài như năm uẩn, tứ thủ, thất tiềm miên thì là những đề tài quen thuộc được 
nói nhiều ở Kinh Tạng mà ở đây được trình bày với chi pháp cụ thể. Có 
thể nói chương Tương Tập bắc nhịp cầu giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp 
Tạng. Chính điểm nầy cho thấy sự lợi ích đặc biệt của việc học Thắng 
Pháp khi nghiên cứu Phật học. 
 

Thắng Pháp và đời sống hằng ngày 
 

Một cảm giác mà người mới học Thắng Pháp thường có là môn học 
nầy dường như nói đến những điều không có liên hệ thực dụng trong đời 
sống hằng ngày. Trên thực tế thì những nơi Thắng Pháp được nghiên cứu 
sâu rộng thì thiền quán tứ niệm xứ cũng thịnh hành. Lý do dễ hiểu là 
Thắng Pháp có những phân tích rõ ràng về cảm thọ; về uẩn, xứ, giới, đế 
là những lãnh vực thiết yếu cho người tu tập thiền quán. Ngay cả với người 
bình thường nếu học kỹ chương tương tập nầy sẽ hiểu được vai trò của 
các pháp trong đời sống hằng ngày ra sao. 
 
 



Những gì được đề cập trong phần Tương Tập 
 

Tổng cộng 28 chủ đề phân thành bốn nhóm như sau: 
 

A. Toát yếu bất thiện (Akusalasaṅgaha) 
B. Toát yếu hổn hợp (Missakasaṅgaha) 
C. Toát yếu giác phần (Bodhipakkhiyasaṅgaha) 
D. Toát yếu hàm tận (Sabbasaṅgaha) 

 
A. Toát yếu bất thiện (Akusalasaṅgaha) 

 
1. Tứ lậu (cattāro āsavā) 
2. Tứ bộc (cattāro oghā) 
3. Tứ phối (cattāro yogā) 
4. Tứ phược (cattāro ganthā) 
5. Tứ thủ (cattāro upādānā) 
6. Lục cái (cha nīvaraṇāni) 
7. Thất tiềm miên (satta anusayā) 
8. Thập triền (dasa saṃyojanā) 
9. Thập phiền não (dasa kilesā) 

 
B. Toát yếu hỗn hợp (Missakasaṅgaha) 

 
1. Lục nhân (cha hetu) 
2. Thất chi thiền (satta jhānaṅgāni) 
3. Thập nhị chi đạo (dvādasa maggaṅgāni) 
4. Nhị thập nhị quyền (bāvīsatindriyāni) 
5. Cửu lực (nava balāni) 
6. Tứ trưởng (cattāro adhipatī) 
7. Tứ thực (cattāro āhārā) 

 
 



C. Toát yếu giác phần (Bodhipakkhiyasaṅgaha) 
 

1. Tứ niệm xứ (cattāro satipaṭṭhānā) 
2. Tứ chánh cần (cattāri sammappadhānāni)  
3. Tứ như ý túc (cattāro iddhipādā)  
4. Ngũ quyền (pañc' indriyāni)  
5. Ngũ lực (pañca balāni)  
6. Thất giác chi (satta bojjhaṅgā)  
7. Bát chi đạo (aṭṭha maggaṅgāni)  

 
D. Toát yếu hàm tận (Sabbasaṅgaha) 

 
1. Ngũ uẩn (pañcakkhandhā)  
2. Ngũ thủ uẩn (pañcupādānakkhandhā)  
3. Thập nhị xứ (dvādas'āyatanāni)  
4. Thập bát giới (aṭṭhārasa dhātuyo)  
5. Tứ thánh đế (cattāri ariyasaccāni)  

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 

 
 
 



 

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 

Dẫn nhập: Tỳ kheo Giác Đẳng - Giảng sư: Tỳ kheo Tuệ Siêu 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
Bài 40. TOÁT YẾU BẤT THIỆN (Akusalasaṅgaha) 
Về Lục cái (cha nīvaraṇāni) & Thất tiềm miên (satt’ānusayā)



P hiền não mang nhiều hình thái và tác động. 
Hai liệt kê sau đây đề cập hai hiện tượng: 
ngăn che và “trèo cao lặn sâu”. Chính 

những lúc phiền não khó nhận mặt là lúc chúng sanh dễ 
rơi vào hệ luỵ. Sáu pháp cái trong Thắng Pháp có phần 
sai biệt so với năm pháp cái trong Kinh Tạng. Riêng 7 
pháp tiềm miên thì cả hai tạng đều giống nhau. Cả hai đề 
tài nầy của phiền não đều là những pháp phải được thấu 
hiểu và đối trị bởi hành giả tu thiền cho dù chỉ hay quán.  

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



 6. Lục cái (cha nīvaraṇāni) 

 Cái _ nīvaraṇa, là che lấp, ngăn trở; Pháp cái ngăn che định và tuệ, không 
tu chứng được thiền và đạo quả. Có 6 pháp cái: 

1/ Dục dục cái (kāmachandanīvaraṇaṃ). Dục _ kāma, là ngũ dục sắc thinh 
hương vị xúc. Dục _ chanda, là sự mong muốn, khao khát. Dục dục _ 
kāmachanda, là sự khao khát hưởng ngũ dục, lòng ham muốn dục lạc ngăn che 
sự tu chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp dục dục cái là tâm sở tham. 

2/ Sân độc cái (byāpādanīvaraṇaṃ). Lòng hận thù, căm phẫn ngăn che sự tu 
chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp của sân độc cái là tâm sở sân. 

3/ Hôn thuỵ cái (thīnamiddhanīvaraṇaṃ). Hôn thuỵ _ thīnamiddha là sự 
hôn trầm thuỵ miên. Sự dã dượi, buồn ngủ là tình trạng thụ động của tâm, ngăn 
che sự tu chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp của hôn thuỵ cái là 2 tâm sở: hôn 
trầm và thuỵ miên. 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



4/ Trạo hối cái (uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ). Trạo là trạo cử (uddhacca), 
một trạng thái phóng dật, bồn chồn; Hối là hối hận (kukkucca) một trạng thái ân 
hận, ray rức. Gọi chung là trạo hối, tình trạng bồn chồn ray rức, tâm không yên, 
ngăn che sự tu chứng thiền định đạo quả. Chi pháp của trạo hối cái là 2 tâm sở: 
phóng dật và hối hận. 

5/ Hoài nghi cái (vicikicchānīvaraṇaṃ). một trạng thái lưỡng lự, phân vân, 
hoang mang, không quyết tin, ngăn che sự tu chứng thiền định đạo quả. Chi 
pháp hoài nghi là tâm sở hoài nghi. 

6/ Vô minh cái (avijjānīvaraṇaṃ). sự si mê, ngu muội, không biết pháp 
đáng biết như uẩn, xứ, giới, đế …v.v… là điều ngăn che tuệ quán để tỏ ngộ thực 
tướng chứng đắc đạo quả. Chi pháp là tâm sở si. 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



7.  Thất tiềm miên (satt'ānusayā) 

Tiềm miên _ anusaya, là ngũ ngầm, tức là những tánh bất thiện sâu nặng trở 
thành tập khí, cố tật, thói nết …v.v… Khi có nhân thích hợp thì bộc phát sanh 
khởi; Cũng gọi là tuỳ miên, tiềm thuỳ. Pháp tiềm miên có 7 thứ: 

1/ Dục ái tiềm miên (kāmarāgānusayo), thói đam mê ngũ trần dục lạc, khi 
gặp cảnh khả ái thì trỗi dậy. Chi pháp của dục ái tiềm miên là tâm sở tham. 

2/ Hữu ái tiềm miên (bhavarāgānusayo), thói ham muốn sắc hữu và vô sắc 
hữu, hay ham muốn tái sanh ba cõi, khi tạo phước, hoặc tu thiền, hoặc chán 
cảnh ngộ hiện tại thì khởi tâm muốn đời sau. Chi pháp của hữu ái tiềm miên 
cũng là tâm sở tham. 

3/ Phẫn nộ tiềm miên (paṭighānusayo), thói sân giận, hận thù thành tập khí 
nên khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì tâm sân sanh khởi liền. Chi pháp là tâm 
sở sân. 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



4/ Mạn tiềm miên (mānānusayo), thói kiêu ngạo, kiêu hảnh, so sánh mình 
với người khác …v.v… thành quen nết, khi thấy người thua mình hoặc bằng 
mình hoặc hơn mình thì mạn khởi lên. Chi pháp mạn tiềm miên là tâm sở mạn. 

5/ Tà kiến tiềm miên (diṭṭhānusayo), thói tà kiến, chấp sai theo thường kiến 
hay đoạn kiến …v.v… thành cố tật khi nghĩ đến sự kiện gì cũng chấp sai. Chi 
pháp kiến tiềm miên là tâm sở tà kiến. 

6/ Hoài nghi tiềm miên (vicikicchāsusayo), thói nghi đời, hoang mang, 
không quyết tin điều đáng tin …v.v… thành cố tật, gặp điều tốt đẹp cũng sanh 
ngờ vực. Chi pháp của hoài nghi tiềm miên là tâm sở hoài nghi. 

7/ Vô minh tiềm miên (avijjānusayo), bản chất si mê, ngu muội, không biết 
cái đáng biết …v.v… là tính cố hữu của chúng sanh phàm phu. Chi pháp vô 
minh tiềm miên là tâm sở si. 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



 

Bài học trước là: Bài 39. Toát yếu bất thiện (Akusalasaṅgaha) 
                            Về Tứ lậu - Tứ bộc - Tứ phối - Tứ phược & Tứ thủ 

Bài học tiếp theo: Bài 41. Toát yếu bất thiện (Akusalasaṅgaha) 
                             Về Thập triền (dasa saṃyojanāni, saññojanāni)            

Thứ sáu 26.11.2021: Môn học _ Phạm ngữ Pāli 

   
	 	 	 	 	 	 Do Tỳ kheo Giác Đẳng điều hợp.

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 27.11.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 41. TOÁT YẾU BẤT THIỆN (Akusalasaṅgaha)  
Về Thập triền (dasa saṃyojanāni, saññojanāni) 
 

Đối lập với ý nghĩa giải thoát, Phật học có nhiều từ vựng chỉ cho sự hệ luỵ mà 
sự cột buộc minh hoạ. Yoga là cột chung như cái ách liên kết con bò nầy với con bò 
kia được dịch là phối, kết, ách. Gantha là cột trói khiến tứ chi khó lay động được 
dịch là phược. Saṃyojana là cột vào dây như trâu, bò, chó bị cột vào dây nên sự đi 
lại nằm trong giới hạn. Ba từ vựng thoạt nghe mang ý nghĩa tương tự nhưng trên 
phương diện tinh nghĩa thì rất khác biệt. Thập triền nói lên mười phiền não mà hệ 
quả là khiến chúng sanh quanh quẫn trong hạn cuộc, khó vượt thoát ra ngoài. Người 
học phần “tương tập” nên có sự phân biệt tinh tế hơn là chỉ nhìn vào chi pháp nghĩ 
là đã nắm được ý rồi đi qua. 
 

8. Thập triền (dasa saṃyojanāni, saññojanāni). Triền _ saṃyojana, cũng dịch 
là kiết sử hay thằng thúc, là cột dính, buộc ràng, cột buộc. Nên hiểu phân biệt ba 
pháp: phối hay ách (yoga), phược (gantha), triền (saṃyojana). 
 

Phối, hay kết, hay ách (yoga), kết dính lại với nhau, ráp lại, liên kết lại, hoặc hiểu 
yoga như cái ách máng cổ trâu bò. 
 

Phược (gantha) hay thân phược (kāyagantha) là trói chặc, như người ta trói tay 
chân phạm nhân, hoặc thói con vật không cho chạy thoát. 
 

Triền hay kiết sử, thằng thúc (saṃyojana, saññojana) là buộc ràng, như cột giữ 
con vật vào cái cọc hoặc thân cây không cho đi rong. 
 

Triền nói theo thắng pháp tạng, có 10 thứ: 
 

1/ Dục ái triền (kāmarāgasaṃyojanaṃ), sự tham đắm dục lạc ngũ trần là 
dây ràng buộc chúng sanh. Chi pháp dục ái triền là tâm sở tham. 

 



2/ Hữu ái triền (bhavarāgasaṃyojanaṃ), sự ái luyến sắc hữu và vô sắc 
hữu, hay tham muốn tái sanh là dây ràng buộc chúng sanh khó giải thoát. Chi 
pháp hữu ái triền là tâm sở tham. 

 
3/ Phẫn nộ triền (paṭighasaṃyojanaṃ), sự sân giận thù hiềm là dây ràng 

buộc chúng sanh khó giải toả. Chi pháp phẫn nộ triền là tâm sở sân. 
 

4/ Mạn triền (mānasaṃyojanaṃ), sự ngạo mạn, kiêu hảnh, là dây ràng 
buộc tâm chúng sanh khó giải toả. Chi pháp mạn triền là tâm sở mạn. 

 
5/ Kiến triền (diṭṭhisaṃyojanaṃ), tà kiến, chấp sai, là dây cột buộc chúng 

sanh khó giải toả. Chi pháp kiến triền là tâm sở tà kiến. 
 

6/ Giới chấp triền (sīlabbataparāmāsasaṃyojanaṃ) sự chấp hành theo các 
giới cấm tà giáo cũng là dây cột buộc chúng sanh. Chi pháp giới chấp triền cũng 
là tâm sở tà kiến. 

 
7/ Hoài nghi triền (vicikicchāsaṃyojanaṃ), sự nghi ngờ, hoang mang, 

không quyết tin điều đáng tin, cũng là dây cột buộc chúng. Chi pháp hoài nghi 
triền là tâm sở hoài nghi. 

 
8/ Tật triền (issāsaṃyojanaṃ), thói ganh tỵ, ghen tức với người khác, cũng 

là dây cột buộc chúng sanh. Chi pháp tật triền là tâm sở tật đố. 
 

9/ Lận triền (macchariyasaṃyojanaṃ), thói keo kiết, bủn xỉn, không thích 
chia sẽ, cũng là dây cột buộc chúng sanh.Chi pháp lận triền là tâm sở xan lận. 

 
10/ Vô minh triền (avijjāsaṃyojanaṃ), sự si mê ngu muội cũng là dây cột 

buộc chúng sanh. Chi pháp vô minh triền là tâm sở si. 
 

Theo kinh tạng thì cũng có 10 thứ triền hay gọi là 10 kiết sử (saṃyojana), 
nhưng có khác hơn Thắng pháp. Kinh Tạng không có hữu ái triền 
(bhavarāgasaṃyojana) thay vào đó là sắc ái triền (rūparāgasaṃyojana) và vô 
sắc ái triền (arūparāgasaṃyojana); Không có tật triền  (issāsaṃyojana) và lận 
triền (macchariyasaṃyojana) nhưng thay vào đó có phóng dật triền 



(uddhaccasaṃyojana); kiến triền (diṭṭhisaṃyojana) trong thắng pháp, thì trong 
kinh tạng là thân kiến triền (sakkāyadiṭṭhisaṃyojana). 

 
Mười kiết sử hay thập triền theo kinh tạng như sau: 

 
1/ Dục ái kiết sử (kāmarāgasaṃyojana). 

 
2/ Sắc ái kiết sử (rūparāgasaṃyojana) sự tham luyến sắc hữu hay thiền 

hữu sắc. 
3/ Vô sắc ái kiết sử (arūparāgasaṃyojana) sự tham luyến vô sắc hữu 

hay thiền vô sắc. 
4/ Phẫn nộ kiết sử (paṭighasaṃyojana) 
5/ Mạn kiết sử (mānasaṃyojana) 
6/ Thân kiến kiết sử (sakkāyadiṭṭhisaṃyojana) 
7/ Giới chấp kiết sử (sīlabbataparāmāsasaṃyojana) hay giới cấm thủ. 
8/ Hoài nghi kiết sử (vicikicchāsaṃyojana). 
9/ Phóng dật kiết sử (uddhaccasaṃyojana) sự phóng tâm, tán loạn, lao 

chao. 
10/ Vô minh kiết sử (avijjāsaṃyojana). 

 
Mười kiết sử trong kinh tạng phân ra hai phần: 

 
a. 5 hạ phần kiết sử (orambhāgiyasaṃyojana) là thân kiến, hoài nghi, giới 

cấm thủ, dục ái và phẫn nộ (sân). Những kiết sử nầy do ba thánh hữu học 
đoạn trừ. 

 
b. 5 thượng phần kiết sử (uddhambhāgiyasaṃyojana) là sắc ái, vô sắc ái, 

mạn, phóng dật và vô minh. Những kiết sử nầy do thánh vô học đoạn trừ. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bài đã học: BÀI 40. TOÁT YẾU BẤT THIỆN (Akusalasaṅgaha) “tiếp theo” 
                   Về Lục cái (cha nīvaraṇāni) và Thất tiềm miên (satt'ānusayā) 

 
Bài học tiếp theo: Bài 42. Toát yếu bất thiện (Akusalasaṅgaha) “tiếp theo” 

                   Về Thập phiền não (dosa kilesā) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 5.12.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 43. TOÁT YẾU HỖN HỢP (Missakasaṅgaha) 
Về Lục nhân (cha hetu) và Thất chi thiền (satta jhānaṅgāni) 
 

Một trong những đặc điểm của Thắng Pháp nói riêng và Phật học nói chung 
là có những đề tài bao gồm cả thiện, bất thiện hay nằm ngoài cả hai. Điều nầy vượt 
khỏi tín lý tôn giáo và mở ra cánh cửa của tri thức vốn là nền tảng của khoa học 
ngày nay. 
 

Riêng hai đề tài trong bài học nầy: mội nói về 6 căn cội của bất thiện và tịnh 
hảo; hai là 7 chi thiền có thể lạ lẫm với một số người không quen với cách nói về 
bản thể pháp. Mặc dù hai thiền chi cuối thường không năm trong bản liệt kê caủ 5 
chi thiền nhưng được đề cập nhiều qua những kinh văn liên hệ (…)  
 

Tập hợp những pháp có lẫn lộn tính chất thiện, bất thiện và vô ký, gọi là toát 
yếu hỗn hợp. Có bảy pháp như sau: 
 

1. Lục nhân (cha hetu) 
2. Thất chi thiền (satta jhānaṅgāni) 
3. Thập nhị chi đạo (dvādasa maggaṅgāni) 
4. Nhị thập nhị quyền (bāvīsatindriyāni) 
5. Cửu lực (nava balāni) 
6. Tứ trưởng (cattāro adhipatī) 
7. Tứ thực (cattāro āhārā) 

 
Giải thích:  

 
1. Lục nhân (cha hetu) là sáu nhân tương ưng của tâm. Nhân _ hetu, là yếu 

tố làm cho tâm sanh mạnh mẽ, vững vàng, ví như cây mọc cứng cáp, vững mạnh do 
rễ khoẻ vậy. Sáu nhân là: 
 



1/ Nhân tham (lobhahetu) là căn bất thiện có tính chất đeo dính cảnh; 
Nhân tham tương ưng đối với tâm nào thì gọi đó tâm tham. Đây chính là tâm 
sở tham. 

 
2/ Nhân sân (dosahetu) là căn bất thiện có tính chất nóng nãy dị ứng 

với cảnh; Nhân sân tương ưng với tâm nào thì tâm đó gọi là tâm sân. Đây 
chính là tâm sở sân. 

 
3/ Nhân si (mohahetu) là căn bất thiện có tính chất tối tăm, che đậy trí 

tuệ; Nhân si tương ưng với tâm nào thì tâm đó gọi là tâm bất thiện; Nhân si đi 
cùng nhân tham tạo ra tâm tham; Nhân si đi cùng một nhân sân tạo ra tâm sân; 
Nhân si đi đơn lẻ tạo ra tâm si. 

 
4/ Nhân vô tham (alobhahetu) là căn tịnh hảo có tính chất tốt đẹp, đặc 

tính của vô tham là không nhiễm cảnh, không luyến cảnh. Nhân vô tham tương 
ưng với những tâm tịnh hảo (tâm thiện và tâm vô ký tịnh hảo). Đây chính là 
tâm sở vô tham. 

 
5/  Nhân vô sân (adosahetu) là căn tịnh hảo có tính chất tốt đẹp, đặc 

tính của vô sân là không nóng bức, không đối kháng cảnh. Nhân vô sân tương 
ứng với các tâm tịnh hảo, đồng sanh với nhân vô tham, hai nhân nầy là tịnh 
hảo biến hành. Nhân vô sân chính là tâm sở vô sân. 

 
6/ Nhân vô si (amohahetu) chính là tâm sở trí tuệ, là căn tịnh hảo có 

tính chất tốt đẹp, đặc tính của vô si là sáng suốt, hiểu biết. Nhân vô si có mặt 
trong các tâm tịnh hảo tương ưng trí. Nhân vô si nhất định đi chung với vô 
tham và vô sân. 

 
2. Thất chi thiền (satta jhānaṅgāni). Thiền _ jhāna có hai ý nghĩa, chú ý vào 

đối tượng (ārammaṇupanijjhānaṃ) và thiêu huỷ  nghịch pháp 
(paccanikajhāpanaṃ). Bảy chi thiền là: 
 

1/ Tầm (vitakka) hướng tâm vào cảnh. Chi pháp là tâm sở tầm hiệp 55 
tâm hữu tầm. 

 



2/ Tứ (vicāra) khắn khít với cảnh. Chi pháp là tâm sở tứ hiệp 61 tâm 
hữu tứ. 

 
3/ Hỷ (pīti) phấn khích với cảnh. Chi pháp là tâm sở hỷ hiệp 51 tâm hữu 

hỷ. 
 

4/ Nhất hành (ekaggatā) nhứt tâm trên đối tượng. Thiền chi nầy chi 
pháp là tâm sở nhất hành hiệp 111 tâm trừ ngũ song thức; Tâm sở nhất hành 
trong ngũ song thức không thành chi thiền. 

 
5/ Hỷ thọ (somassa) cảm giác vui trong cảnh. Thiền chi nầy chi pháp là 

tâm sở thọ hỷ hiệp 61 tâm hỷ thọ. 
 

6/ Ưu thọ (domanassa) cảm giác buồn phiền với cảnh. Thiền chi nầy 
chi pháp là tâm sở thọ ưu hiệp 2 tâm sân. 

 
7/ Xả thọ (upekkhā) cảm giác bình thản với cảnh. Thiền chi nầy chi 

pháp là tâm sở thọ xả hiệp trong 45 tâm xả thọ trừ 8 tâm xả thọ ngũ song thức; 
tâm sở thọ xả trong ngũ song thức không thành chi thiền. 

 
Bảy chi thiền hợp với tâm dục giới có ý nghĩa là chú ý vào đối tượng, 

chớ không có nghĩa thiêu đốt pháp nghịch, nghĩa thứ nhất rõ hơn. 
 

Sáu chi thiền (trừ ưu) hợp với các tâm thiền (jhānacitta) thì có hai 
nghĩa: 

 
Chú tâm trên đối tượng và thiêu đốt nghịch pháp. Thiêu đốt ở đây có 

nghĩa là làm suy yếu sức mạnh của nghịch pháp hoặc làm cho nghịch pháp 
không phát sanh. 

 
Nghịch pháp của thiền chi là: 

 
- Hôn thuỵ (thīnamiddha) đối nghịch với chi tầm (vitakka). 
- Hoài nghi (vicikicchā) đối nghịch với chi tứ (vicāra). 
- Sân độc (paṭigha) đối nghịch với chi hỷ (pīti). 



- Dục dục (kāmachanda) đối nghịch với chi nhất hành (ekaggatā). 
- Trạo hối và ưu (uddhaccakukkuccadomanassa) đối nghịch với chi hỷ 

thọ (somanassa) và chi xả thọ (upekkhā). 
 

Thất chi thiền xuất xứ từ 6 chi pháp là tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở 
hỷ, tâm sở nhất hành và tâm sở thọ. 
 

 
 

Bài đã học: Bài 42. TOÁT YẾU BẤT THIỆN (Akusalasaṅgaha) 
                                Về Thập phiền não (dosa kilesā) 

 
Bài học tiếp theo: Bài 44. Toát yếu hỗn hợp (Missakasaṅgaha) 
                              Về Thập nhị chi đạo (dvādasa maggaṅgāni) 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 

 

 
 



12 Chi Đạo

1.Chánh Kiến (sammādiṭṭhi):
Tâm sở Trí (paññā) trong
•8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
•8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
•26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

2.Chánh Tư Duy (sammāsaṅkappa):
Tâm sở Tầm (vitakka) trong
•8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
•8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
•26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

3.Chánh Ngữ (sammāvācā):
Tâm sở Chánh Ngữ (sammāvācā) trong
•8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta) và
•40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

4.Chánh Nghiệp (sammākammanta):
Tâm sở Chánh Nghiệp (sammākammanta) trong
•8 Đại thiện (mahākusalacitta) và
•40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

5.Chánh Mạng (sammā-ājīva):
Tâm sở Chánh Mạng (sammā-ājīva) trong
•8 Đại thiện (mahākusalacitta) và
•40 tâm Siêu thế (lokuttaracitta).

6.Chánh Tinh Tấn (sammāvāyāma):
Tâm sở Cần (viriya) trong
•8 tâm Đại thiện (mahākusalacitta),
•8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
•26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

7.Chánh Niệm (sammāsati):
Tâm sở Niệm (sati) trong
•8 Đại thiện (mahākusalacitta),
•8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
•26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

8.Chánh Định (sammāsamādhi):
Tâm sở Định (ekaggatā) trong
•8 Đại thiện (mahākusalacitta),
•8 tâm Đại tố (mahākiriyacitta) và
•26 tâm Đổng lực Kiên cố (appanājavana).

9.Tà Kiến (micchādiṭṭhi):
Tâm sở Tà Kiến (micchādiṭṭhi) trong
•4 tham hợp tà (lobhamūladiṭṭhisampayuttacitta).

10.Tà Tư Duy (micchāsaṅkappa):
Tâm sở Tầm (vitakka) trong
•12 tâm bất thiện (akusalacitta).

11.Tà Tinh Tấn hay Tà Cần (micchāvāyāma):
Tâm sở Cần (viriya) trong
•12 tâm bất thiện (akusalacitta).

12.Tà Định (micchāsamādhi):
Tâm sở Định (ekaggatā) trong
•12 tâm bất thiện (akusalacitta).



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 12.12.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 45. TOÁT YẾU HỖN HỢP (Missakasaṅgaha)  
              Về Nhị thập nhị quyền (bāvīsatindriyāni)  
 
 Indriya là một thuật ngữ Phật học cần trình bày rõ cả hai phương diện ngữ 
lẫn nghĩa.  Riêng trong Thắng Pháp đề tài nầy bao gồm lãnh vực rộng lớn mà người 
học cần có cái nhìn tổng quan để nắm vững đề tài nầy. Có thể nói đây là góc nhìn 
đặc biệt đối với cả hai tâm thức và vật chất. Một học giả nói câu dí dỏm nầy: Khi ở 
một chúng sanh có nhiều quyền thì trở thành vô chủ, vô quyền. Giáo lý vô ngã đôi 
khi có thể hiểu qua những đề tài gây ngạc nhiên cho người học Phật. 
 

4. Nhị thập nhị quyền (bāvīsatindriyāni), là hai mươi hai quyền. Gọi là 
quyền (indriya) là những pháp có chức năng đặc biệt, cai quản một lãnh vực riêng, 
có tác dụng riêng. 
 

Hai mươi hai quyền là:  
 

1/ Nhãn quyền (cakkhundriyaṃ), có chức năng cai quản việc thấy. Chi 
pháp là sắc thần kinh nhãn. 

 
2/ Nhĩ quyền (sotindriyaṃ), có chức năng cai quản việc nghe. Chi pháp 

là sắc thần kinh nhĩ. 
 

3/ Tỷ quyền (ghānindriyaṃ), có chức năng cai quản việc ngửi. Chi pháp 
là sắc thần kinh tỷ. 

 
4/ Thiệt quyền (jivhindriyaṃ), có chức năng cai quản việc nếm. Chi 

pháp là sắc thần kinh thiệt. 
 



5/ Thân quyền (kāyindriyaṃ), có chức năng cai quản việc đụng chạm. 
Chi pháp là sắc thần kinh thân. 

 
6/ Nữ quyền (itthindriyaṃ), chức năng biểu hiện tánh cách nữ. Chi pháp 

là sắc nữ tính. 
 

7/ Nam quyền (purisindriyaṃ), chức năng biểu hiện tánh cách nam. Chi 
pháp là sắc nam tính. 

     
8/ Mạng quyền (jīvitindriyaṃ), chức năng duy trì sự sống còn của danh 

và sắc. Chi pháp là tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền. 
 

9/ Ý quyền (manindriyaṃ), chức năng biết cảnh. Chi pháp là tất cả tâm. 
 

10/ Lạc quyền (sukhindriyaṃ), chức năng hưởng cảnh thân lạc. Chi 
pháp là tâm sở thọ trong tâm thân thức câu hành lạc. 

 
11/ Khổ quyền (dukkhindriyaṃ), chức năng hưởng cảnh thân khổ. Chi 

pháp là tâm sở thọ trong tâm thân thức câu hành khổ. 
 

12/ Hỷ quyền (somanassindriyaṃ), chức năng hưởng cảnh vui lòng. 
Chi pháp là tâm sở thọ trong 62 tâm câu hành hỷ. 

 
13/ Ưu quyền (domanassindriyaṃ), chức năng hưởng cảnh buồn lòng. 

Chi pháp là tâm sở thọ trong 2 tâm sân câu hành ưu. 
 

14/ Xả quyền (upekkhindriyaṃ), chức năng hưởng cảnh bình thản. Chi 
pháp là tâm sở thọ trong 55 tâm câu hành xả. 

 
15/ Tín quyền (saddhindriyaṃ), chức năng thanh lọc cho tâm trong 

sáng. Chi pháp là tâm sở tín trong 91 tâm tịnh hảo. 
 

16/ Tấn quyền (viriyindriyaṃ), chức năng thôi thúc cho tâm năng động. 
Chi pháp là tâm sở cần trong 105 tâm tương ưng cần (tức trừ 15 tâm quả vô 
nhân và 11 tâm khai ngũ môn). 



 
17/ Niệm quyền (satindriyaṃ), chức năng ghi nhớ cho tâm biết cảnh 

xác thực.Chi pháp là tâm sở niệm trong 91 tâm tịnh hảo. 
 

18/ Định quyền (samādhindriyaṃ), chức năng tập trung cho tâm trụ 
vững vào cảnh. Chi pháp là tâm sở nhất hành trong 104 tâm trừ 16 tâm vô cần 
và tâm si hoài nghi. 

 
19/ Tuệ Quyền (paññindriyaṃ), chức năng soi sáng cho tâm hiểu biết 

cảnh tỏ tường. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong 79 tâm tương ưng trí. 
 

20/ Tri vị tri quyền (anaññātaññassāmītindriyaṃ), chức năng biết điều 
chưa từng biết, tức là tỏ ngộ tứ thánh đế mà trước giờ chưa từng tỏ ngộ. Chi 
pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm sơ đạo. 

 
21/ Tri dĩ tri quyền (aññindriyaṃ), chức năng biết điều đã biết, tức là 

tỏ ngộ tứ thánh đế mà đã biết rồi. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm sơ quả 
_ nhị đạo _ nhị quả _ tam đạo _ tam quả _ tứ đạo. 

 
22/ Tri cụ tri quyền (aññātāvindriyaṃ), chức năng biết hoàn toàn, liễu 

tri tứ thánh đế. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm tứ quả (A la hán). 
 

Hai mươi hai quyền phân theo sắc quyền và danh quyền: 
 

Sắc quyền có 8 thứ là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, nữ quyền, nam quyền và mạng quyền. Tám sắc quyền nầy có 8 
chi pháp là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính và sắc mạng quyền. 

 
Danh quyền có 15 thứ, gồm có 8 chi pháp là 121 tâm là ý quyền; Tâm 

sở mạng quyền là danh mạng quyền; Tâm sở thọ là lạc quyền, khổ quyền, hỷ 
quyền, ưu quyền và xả quyền; Tâm sở tín là tín quyền; Tâm sở cần là tấn 
quyền; Tâm sở niệm là niệm quyền; Tâm sở nhất hành là định quyền; Tâm sở 
trí tuệ là tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền và tri cụ tri quyền. 

 



Tám sắc quyền với mười lăm danh quyền, nhưng nói là hai mươi hai 
quyền bởi vì sắc mạng quyền và danh mạng quyền kể chung một tên gọi là 
mạng quyền. 

 

 
 
Bài đã học: Bài 44. TOÁT YẾU HỖN HỢP (Missakasaṅgaha) 
                                     Về Thập nhị chi đạo (dvādasa maggaṅgāni) 
 
Bài học tiếp theo: Bài 46. Toát yếu hỗn hợp (Missakasaṅgaha) “tiếp theo” 
Về Cửu lực (nava balāni) _ Tứ trưởng (cattāro ahipatī) và Tứ thực (cattāro 
āhārā) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 16.12.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 46. TOÁT YẾU HỖN HỢP (Missakasaṅgaha) “tiếp theo” 
                Về Cửu lực (nava balāni) _ Tứ trưởng (cattāro ahipatī)  
                & Tứ thực (cattāro āhārā) 
 
 Cả ba đề tài cửu lực, tứ trưởng, tứ thực đều là đề tài quan trọng trong Phật 
học. Riêng hai đề tài cửu lực và tứ trưởng ít khi được đề cập như là pháp hỗn hợp 
có cá thiện, bất thiện, và vô ký. Có thể nói đây là khía cạnh đặc biệt của Thắng Pháp 
Tạng. Sự hiểu biết rộng những đề tài nầy cũng thật sự lợi lạc cho người tu tập thiền 
tứ niệm xứ nói riêng và theo đuổi pháp hành nói chung. Trong lúc hai đề tài cửu lực 
và tứ trưởng soi sáng lãnh vực tâm lý thì đề tài tứ thực là một đề tài lớn trong Phật 
pháp nói về nhân duyên cấu tạo và tồn tại của thế giới.  
 

5. Cửu lực (nava balāni), là chín sức mạnh. Lực _ balaṃ, là pháp có sức mạnh 
lấn lướt áp chế được những pháp đối lập; hay có ý nghĩa là không rung động. Lực 
nói theo pháp hỗn hợp (missaka) là nói gồm chung những pháp có sức mạnh đặc biệt 
dù là bất thiện, thiện hay vô ký. Chín lực là: 
 

1/ Tín lực (saddhābala), chi pháp đây là tâm sở tín trong 91 tâm tịnh hảo; 
Là sức mạnh ức chế thái độ do dự không quyết đoán. 

 
2/ Tấn lực (viriyabala), chi pháp đây là tâm sở cần trong 105 tâm tương 

ưng cần; Là sức mạnh ức chế thái độ tiêu cực thụ động không năng nỗ. 
 

3/ Niệm lực (satibala), chi pháp đây là tâm sở niệm trong 91 tâm tịnh hảo; 
Là sức mạnh ức chế trạng thái lơ đãng thơ thẩn. 

 
4/ Định lực (samādhibala), chi pháp đây là tâm sở nhất hành trong 104 

tâm trừ 16 tâm vô cần và tâm si hoài nghi; Là sức mạnh ức chế tình trạng lao 
chao tán loạn. 

 



5/ Tuệ lực (paññābala), chi pháp đây là tâm sở trí tuệ trong 79 tâm tương 
ưng trí; Là sức mạnh ức chế tình trạng không thấu đáo, làm cho rõ biết. 

 
6/ Tàm lực (hiribala), chi pháp đây là tâm sở tàm trong 91 tâm tịnh hảo; 

Là sức mạnh của tính hổ thẹn cái xấu, giúp miễn nhiễm cấu uế. 
 

7/ Quý lực (ottappabala), chi pháp đây là tâm sở quý trong 91 tâm tịnh 
hảo; Là sức mạnh của tính khiếp sợ với cái xấu, giúp miễn nhiễm cấu uế. 

 
8/ Vô tàm lực (ahirikabala), chi pháp đây là tâm sở vô tàm trong 12 tâm 

bất thiện; Là sức mạnh của tính không thẹn với cái xấu, tác động gây tội lỗi. 
 

9/ Vô quý lực (anottappabala), chi pháp đây là tâm sở vô quý trong 12 
tâm bất thiện; Là sức mạnh của tính không sợ với cái xấu, tác động gây tội lỗi. 

 
6. Tứ trưởng (cattāro ahipatī), là bốn pháp chủ lực của các pháp đồng sanh, 

làm trưởng duyên cho các pháp đồng sanh, ví như một hiệp hội hay một đoàn lữ 
hành, có người sẽ là trưởng đoàn, nổi trội hơn mọi người, để lãnh đạo dẫn dắt các 
người trong đoàn vậy. Bốn pháp trưởng là: 
 

1/ Dục trưởng (chandādhipati), chi pháp đây là tâm sở dục trong 84 tâm 
đổng lực đa nhân (tức 18 đổng lực nhị nhân và 66 đổng lực tam nhân); Là sự 
mong muốn, hoài vọng, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 

 
2/ Cần trưởng (viriyādhipati), chi pháp đây là tâm sở cần trong 84 tâm 

đổng lực đa nhân; Là sự năng nổ, nhiệt tâm, thành yếu tố chủ lực trợ cho các 
pháp đồng sanh. 

 
3/ Tâm trưởng (cittādhipati), chi pháp đây là 84 tâm đổng lực đa nhân; Là 

sự biết cảnh, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 
 

4/ Thẩm trưởng (vimaṃsādhipati), chi pháp đây là tâm sở trí tuệ trong 66 
tâm đổng lực tam nhân; Sự hiểu biết sáng suốt, thành yếu tố chủ lực trợ cho các 
pháp đồng sanh. 

 



Có 4 pháp trưởng nhưng trong cùng một sát na thì chỉ có một pháp làm trưởng, 
ba pháp khác thì phụ thuộc, không thể trong cùng một sát na tâm sanh mà có hai 
hoặc ba hoặc bốn pháp (dục, cần, tâm, thẩm) đồng làm trưởng. Cũng như trong một 
nước chỉ có một vị vua. Điều nầy khác với pháp quyền trong một sát na tâm có được 
nhiều Quyền, vì mỗi pháp quyền cai quản một lĩnh vực không lấn cấn nhau, như tâm 
đại thiện thứ nhất có 8 quyền đồng sanh: ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. 
 

7. Tứ thực (cattāro āhārā) là bốn thứ thức ăn: Thực _ āhāra, là đồ ăn, thứ dẫn 
đến sự trưởng thành hay hình thành; Danh sắc được hình thành nhờ pháp nào, pháp 
đó gọi là thực hay thức ăn. Có bốn loại thức ăn: 
 

1/ Đoàn thực (kabalīkārāhāra) là thức nhai nuốt, hình thành chất dinh 
dưỡng (oja) nuôi thân sắc. Chi pháp là sắc vật thực ngoại. 

 
2/ Xúc thực (phassāhāra) là thức ăn cho thọ, xúc duyên thọ. Chi pháp đây 

là tâm sở xúc trong tất cả tâm. 
 

3/ Tư thực (manosañcetanāhāra) là thức ăn cho tâm quả hiệp thế và sắc 
nghiệp. Chi pháp đây là tâm sở tư trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. 

 
4/ Thức thực (viññānāhāra) là thức ăn cho danh sắc (danh là tâm sở, sắc 

là sắc nghiệp tái tục). Chi pháp đây là thức tái tục (paṭisandhiviññānaṃ); 15 quả 
thức tái tục ngũ uẩn thì duyên cho danh và sắc, riêng về 4 quả thức tái tục cõi tứ 
uẩn thì chỉ duyên cho danh. 

 

 
 
Bài đã học: BÀI 45. TOÁT YẾU HỖN HỢP (Missakasaṅgaha) “tiếp theo” 
                                  Về Nhị thập nhị quyền (bhāvīsatindriyāni)  
 
Bài học tiếp theo: BÀI 47. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 19.12.2021 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 47. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  
Tứ Niệm Xứ 
 
 Phật Pháp không phải chỉ dạy về thiện, ác mà còn nhấn mạnh con đường vượt 
thoát khổ đau, thành tựu chánh trí. Mặc dù căn tánh tu tập của chúng sanh có dị 
biệt nhưng không phải vì vậy mà sự tu không có phương pháp cụ thể. Cũng như đi 
đường cần có bản đồ nhưng chọn đi đường nào tuỳ thuộc vào kỷ năng của mỗi cá 
nhân. Ba mươi bảy pháp trợ bồ đề được giảng trong Thắng Pháp với “toát yếu giác 
phần”. Một lần nữa khi đi vào những đề tài nầy cần lưu ý về pháp bản thể của mỗi 
đề tài.   
 
 Tứ niệm xứ ở đây có pháp bản thể là sở hữu niệm. Từ trạng thái vĩ mô của 
tâm sở được huân tu trở thành chánh niệm của hành giả là chìa khoá quan trọng 
cho sự học và thực hành Phật pháp. 
 

Tập hợp những pháp có tính chất tốt đẹp, thuộc thành phần pháp đưa đến sự 
giác ngộ, gọi là toát yếu giác phần. Giác phần _ bodhipakkhiya, cũng còn gọi là “bồ 
đề phần” hay “đảng giác”. 
 

Giác phần có 37 pháp, gồm 7 nhóm: 
 

1. Tứ niệm xứ (cattāro satipaṭṭhānā) gồm 4 pháp là Thân quán niệm xứ 
(kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ), Thọ quán niệm xứ 
(vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ), Tâm quán niệm xứ 
(cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ) và Pháp quán niệm xứ 
(dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ). 

 
2. Tứ chánh cần (cattāri sammappadhānāni) gồm 4 pháp là thận cần 

(saṃvārapadhānaṃ), trừ cần (pahānapadhānaṃ), tu cần (bhāvanāpadhānaṃ) và 
bảo cần (anurakkhāpadhānaṃ). 



3. Tứ như ý túc (cattāro iddhipādā) gồm 4 pháp là dục như ý túc 
(chandiddhipādo), cần như ý túc (viriyiddhipādo), tâm như ý túc (cittiddhipādo) và 
thẩm như ý túc (vīmaṃsiddhipādo). 

 
4. Ngũ quyền (pañc' indriyāni) gồm 5 pháp là tín quyền (saddhindriyaṃ), tấn 

quyền (viriyindriyaṃ), niệm quyền (satindriyaṃ), định quyền (samādhindriyaṃ) và 
tuệ quyền (paññindriyaṃ). 

 
5. Ngũ lực (pañca balāni) gồm bốn pháp là tín lực (saddhābalaṃ), tấn lực 

(viriyabalaṃ), niệm lực (satibalaṃ), định lực (samādhibalaṃ) và tuệ lực 
(paññābalaṃ). 

 
6.  Thất giác chi (satta bojjhaṅgā) gồm 7 pháp là niệm giác chi 

(satisambojjhaṅgo), trạch pháp giác chi (satisambojjhaṅgo), cần giác chi 
(viriyasambojjhaṅgo), hỷ giác chi (pītisambojjhaṅgo), định giác chi 
(samādhisambojjhaṅgo) và xả giác chi (upekkhāsambojjhaṅgo). 

 
7. Bát chi đạo (aṭṭha maggaṅgāni) gồm 8 pháp là chánh kiến (sammādiṭṭhi), 

chánh tư duy (sammāsaṅkappo), chánh ngữ (sammāvācā), chánh nghiệp 
(sammākammanto), chánh mạng (sammā_ājīvo), chánh tinh tấn (sammāvāyāmo), 
chánh niệm (sammāsati) và chánh định (sammāsamādhi). 

 
Ba mươi bảy pháp Giác phần nầy tính chi pháp thì có 15 chi là tâm thiện, tâm sở 

nhất hành, tâm sở tầm, tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục, tâm sở tín, tâm sở niệm, 
tâm sở trung hoà, tâm sở tịnh thân, tâm sở tịnh tâm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh 
nghiệp, tâm sở chánh mạng và tâm sở trí tuệ. Những chi pháp thuộc giác phần nầy 
vì là yếu tố giác ngộ nên chỉ là pháp hiệp thế. 
 

Chia 15 chi pháp theo vai trò giác phần: 
 

• Tâm sở cần giữ 9 vai trò trong giác phần là 4 chánh cần, cần như ý túc, tấn 
quyền, tấn lực, cần giác chi, chánh tinh tấn chi đạo. 

• Tâm sở niệm giữ 8 vai trò trong giác phần là 4 niệm xứ, niệm quyền, niệm 
lực, niệm giác chi, chánh niệm chi đạo. 



• Tâm sở trí tuệ, giữ 5 vai trò trong giác phần là thẩm như ý túc, tuệ quyền, tuệ 
lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến chi đạo 

• Tâm sở nhất hành giữ 4 vai trò trong giác phần là định quyền, định lực, định 
giác chi, chánh định chi đạo. 

• Tâm sở tín giữ 2 vai trò trong giác phần là tín quyền, tín lực. 
• Tâm đổng lực thiện giữ 1 vai trò trong giác phần là tâm như ý túc. 
• Tâm sở tầm giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh tư duy chi đạo. 
• Tâm sở hỷ giữ 1 vai trò trong giác phần là hỷ giác chi. 
• Tâm sở dục giữ 1 vai trò trong giác phần là dục như ý túc. 
• Tâm sở trung hoà giữ 1 vai trò trong giác phần là xả giác chi. 
• Tâm sở tịnh thân và tâm sở tịnh tâm giữ chung 1 vai trò trong giác phần là 

tịnh giác chi. 
• Tâm sở chánh ngữ giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh ngữ chi đạo. 
• Tâm sở chánh nghiệp giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh nghiệp chi đạo. 
• Tâm sở chánh mạng giữ 1 vài vai trò trong giác phần là chánh mạng chi đạo. 

 
Giải ý nghĩa bảy nhóm giác phần: 
 

1. Tứ niệm xứ, danh từ satipaṭṭhāna nghĩa là niệm có cơ sở, một chánh niệm 
hoàn thiện, một cách chánh niệm để phát triển minh sát (vipassanā). Có 4 niệm xứ: 
 

1/ Thân quán niệm xứ (kāyānupassanāsatipaṭṭhāna), là niệm đặt trên đối 
tượng sắc thân (kāya), là sắc uẩn; ghi nhận sự hiện hữu của sắc uẩn như hơi thở, 
đại oai nghi, tiểu oai nghi, thể trược, bốn nguyên tố, tử thi. Quán niệm thân để 
thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của thân nầy. 

 
2/ Thọ quán niệm xứ (vedanānupassanāsatipaṭṭhāna), là niệm đặt trên đối 

tượng cảm thọ (vedanā), tức là thọ uẩn; ghi nhận sự sanh khởi của thọ uẩn: đây 
là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là thọ 
liên hệ vật chất, đây là thọ không liên hệ vật chất. Niệm cảm thọ để thấy tính 
chất vô thường, khổ, vô ngã của thọ uẩn.  

 
3/ Tâm quán niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhāna), là niệm đặt trên đối 

tượng tâm sanh (cittuppāda); ghi nhận sự sanh khởi của thức uẩn, như tâm có 



tham biết đây là tâm có tham, tâm không tham biết đây là tâm không tham, tâm 
có sân biết đây là tâm có sân …v.v… Quán niệm tâm để thấy rõ tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã của thức uẩn (bao gồm cả bốn danh uẩn vì là tâm sanh). 

 
4/ Pháp quán niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhāna), là niệm đặt trên 

đối tượng pháp thực tính (dhamma); Pháp trong pháp quán thường được cho là 
tưởng uẩn (saññā) và hành uẩn (saṅkhāra), là hai uẩn còn lại, vì thân quán là sắc 
uẩn, thọ quán là thọ uẩn, tâm quán là thức uẩn, tổng cộng là năm uẩn quá rõ ! 
Tuy nhiên nếu xét theo kinh niệm xứ thì pháp quán niệm xứ còn nhiều hơn tưởng 
uẩn và hành uẩn. Trong kinh niệm xứ, pháp quán được đức Phật dạy là quán 
niệm năm triền cái, năm thủ uẩn, mười hai xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế; Như 
vậy sự quán niệm danh sắc hay bất kỳ pháp thực tính nào thuộc năm đề tài trên 
đều gọi là pháp quán niệm xứ. Quán niệm Pháp để thấy rõ tam tướng, không 
phải chỉ tỏ ngộ tính vô ngã như thường được nói bởi vài vị tiền bối. 

 
Lại nữa, các Ngài nói sở dĩ có bốn (4) niệm xứ vì để từ bỏ bốn kiến điên 

đảo (vipallāsadiṭṭhi) là chấp thường, lạc, ngã, tịnh … Điều nầy cần phải xét lại 
!!! 

 
Chi pháp của bốn niệm xứ là tâm sở niệm trong tâm đại thiện khi tu tập 

thiền quán. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
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Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
 
BÀI 48. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  
Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc  
 
 Phần toát yếu về giác phần đề cập những năng lực nội tâm được tu tập một 
cách có phương pháp để dẫn đến sự thành tựu tuệ giác tối hậu. Giá trị của những 
pháp nầy không dễ dàng để phân biệt vì rất tinh tế. 
 
 Tứ chánh cần là bốn nỗ lực của hành giả do ý thức rõ sự tai hại của pháp bất 
thiện và sự lợi ích của pháp thiện. Hơn thế nữa, ngoài sự phân biệt còn thấy được 
cái gì cấp thiết phải làm. Khi tứ chánh cần sung mãn thì hành giả cần rất ít sự khích 
lệ từ bên ngoài mà tự mình vươn tới cánh cửa giác ngộ giải thoát. 
 
 Tứ như ý túc là bốn lợi thế giúp hành giả đạt được mục đích giống như điểm 
tựa đối với đòn bẩy. Những pháp nầy nếu biết khai dụng sẽ khiến hành giả thoải mái 
hơn, mạnh mẽ hơn và có sức bật to lớn hơn trong sự chuyển hoá nội tại để thành tựu 
những gì hướng tới. 
 

2. Tứ chánh cần, danh từ sammappadhāna có hai từ tố “sammā” (chân chánh 
đúng đắn) và “padhāna” (siêng năng, gắng sức, tính tấn). Sammappadhāna _ chánh 
cần, nghĩa là sự gắng sức có mục đích đúng đắn , một sự nỗ lực để thành tựu cứu 
cánh tu tập, chứ không phải là siêng năng hoạt động bình thường. Có bốn chánh cần: 
 

1/ Thận cần (saṃvarapadhāna), là tinh tấn phòng ngăn không cho sanh 
các ác bất thiện pháp chưa sanh (anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ 
dhammānaṃ anuppādāya padahati), đó là ý nghĩa tổng quát. Nếu nói ý nghĩa 
đặc biệt trong ý nghĩa giác phần thì thận cần (saṃvarapadhāna) là phòng hộ sáu 
căn khi thấy, nghe …v.v… (cakkhundriyādīsu saṃvaraṃ āpajjati) A.II, 16. 

 



2/ Trừ cần (pahānapadhāna), là sự tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp 
đã sanh (uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya 
padahati). Hoặc ý nghĩa đặc biệt thì trừ cần (pahānapadhāna) là từ bỏ dục tầm 
đã sanh, từ bỏ sân tầm đã sanh, từ bỏ hại tầm đã sanh (uppannaṃ kāmavitakkaṃ 
pajahati uppannaṃ byāpādavitakkaṃ pajahati uppannaṃ vihiṃsāvitakkaṃ 
pajahati) A II, 17. 

 
3/ Tu cần (bhāvanāpadhāna), là sự tinh tấn làm cho sanh khởi những thiện 

pháp chưa sanh (anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upādāya padahati). 
Hoặc có ý nghĩa đặc biệt, tu cần là nỗ lực tu tập bảy giác chi như niệm giác chi 
…v.v… (satta satisambojjhaṅgādayo bhāveti) A II, 17. 

 
4/ Bảo cần (anurakkhaṇāpadhāna), là sự tinh tấn duy trì và phát triển lớn 

mạnh những thiện pháp đã sanh (uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā 
bhiyyobhāvāya padahati). Hoặc có ý nghĩa đặc biệt, bảo cần là gìn giữ ấn chứng 
định tốt đẹp đã sanh khởi (uppannaṃ bhaddakaṃ samādhinimittaṃ anurakkhati) 
A II, 17. 

 
Chi pháp bốn chánh cần nầy là tâm sở cần trong tâm đại thiện khi tiến 

hành thiền định. 
 

3. Tứ Như ý túc, danh từ iddhipāda gồm hai từ tố: “iddhi” (sự thành tựu, thành 
đạt, thành công) và “pāda” (bàn chân; nền tảng, yếu tố). Iddhipāda _ Như ý túc, 
nghĩa là yếu tố thành tựu, nền tảng cho thành công. Có bốn như ý túc: 
 

1/ Dục như ý túc (chandiddhipāda), sự ước muốn hay hoài bảo là yếu tố 
thành tựu việc làm. Một người thành công hay thành đạt có thể do người ấy nuôi 
hoài bảo, nhờ vậy làm động lực cho anh ta thực hiện; Một hành giả tu tập cũng 
vậy, nhờ ước muốn đắc thiền, thông, đạo quả, ước muốn mạnh mẽ (dục làm 
trưởng) nên nỗ lực phấn đấu đễ rồi thành tựu. Đó gọi là dục như ý túc. Chi pháp 
dục như ý túc là tâm sở dục hợp tâm thiện dục giới. 

 
2/ Cần như ý túc (viriyiddhipāda), sự siêng năng, tinh tấn là yếu tố thành 

tựu. Nếu không có ước muốn mạnh mẽ thì sự cần mẫn cố gắng làm hoài cũng 
không thành công; Một hành giả tu tập nếu nỗ lực hành trì không lui sụt (lấy cần 



làm trưởng) cũng sẽ thành tựu thiền thông, đạo quả. Đó gọi là cần như ý túc. Chi 
pháp cần như ý túc là tâm sở cần hợp tâm thiện dục giới. 

 
3/ Tâm Như ý túc (cittiddhipāda), tâm mạnh mẽ, sự chú tâm, quyết tâm, 

là nền tảng cho thành tựu, là yếu tố giúp thành công. Hành giả nếu không nhờ 
dục trưởng, cần trưởng thì do nhờ tâm làm trưởng cũng sẽ đạt đến mục đích, đây 
gọi là tâm như ý túc. Chi pháp tâm như ý túc là tâm thiện dục giới đang tu tập. 

 
4/ Thẩm như ý túc (vimaṃsiddhipāda) là sự thẩm sát, suy xét chu đáo, 

hiểu biết tường tận, thẩm trưởng nầy cũng là yếu tố thành công. Hành giả có thể 
nhờ trí tuệ quán triệt làm nền tảng thành tựu mục đích tu tập, đây gọi là thẩm 
như ý túc. Chi pháp thẩm như ý túc là tâm sở trí tuệ trong tâm thiện dục giới. 

Bốn pháp Như ý túc là dục, cần, tâm, thẩm cũng giống như bốn pháp 
Trưởng (adhipati), nhưng khác ở điểm, bốn trưởng gồm cả bất thiện, thiện và vô 
ký, còn bốn Như ý túc thì chỉ là thiện. 

 

 
 
Bài đã học: Bài 47. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  
                                Tứ Niệm Xứ 

 
Bài học tiếp theo: Bài 49. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  
                             Ngũ Quyền và Ngũ Lực 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
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Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 49. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  
Ngũ Quyền và Ngũ Lực 
 
 Giống như trong giao tế xã hội, một người hiểu việc cần biết chỗ nào để gõ 
cửa và ai là người thật sự có ảnh hưởng ở phương diện gì. Quyền và lực là hai đề 
tài có chi pháp và pháp bản thể giống nhau nhưng một nói về căn cơ cần thiết cho 
sự tu chứng trong lúc đề tài kia nói về sức mạnh mà hành giả có thể vận dụng như 
nội lực trong sự tu tập. Do sự ứng dụng trong pháp hành khác biệt nên ngũ quyền 
và và ngũ lực được nêu thành hai thể tài riêng biệt trong giác phần. 
 

4. Ngũ quyền (pañc' indriyāni), Quyền _ indriya đã định nghĩa trong hai mươi 
hai quyền, phần B Toát yếu hỗn hợp. 
 

1/ Tín quyền (saddhindriyaṃ) là chức năng của lòng tin, chính niềm tin 
lôi kéo các pháp đồng sanh xác tín đối tượng (Phật, Pháp, Tăng …v.v…) không 
có nghi ngờ. Chi pháp tín quyền là tâm sở tín trong tâm thiện. 

 
2/ Tấn quyền (viriyindriyaṃ) là chức năng tinh tấn, chính sự chuyên cần 

lôi kéo các pháp đồng sanh năng động, trỗi dậy, không lui sụt thối thất. Chi pháp 
tấn quyền là tâm sở cần trong tâm thiện. 

 
3/ Niệm quyền (satindriyaṃ) là chức năng chánh niệm, chính sự nhớ biết 

bén nhạy lôi kéo các pháp đồng sanh tỉnh táo, không lơ đễnh. Chi pháp niệm 
quyền là tâm sở niệm trong tâm thiện. 

 
4/ Định quyền (samādhindriyaṃ) là chức năng tập trung, chính sự tập 

trung lôi kéo các pháp đồng sanh trự vững vàng, không phân tán phóng dật. Chi 
pháp định quyền là tâm sở nhất hành trong tâm thiện. 

 



5/ Tuệ quyền (paññindriyaṃ) là chức năng quán triệt, chính sự sáng suốt 
lôi kéo các pháp đồng sanh biết cảnh một cách xác thực không mê lầm. Chi pháp 
tuệ quyền là tâm sở trí tuệ trong tâm thiện tương ưng trí. 

 
5. Ngũ lực (pañca balāni), cũng có năm chi pháp như ngũ quyền nhưng nói ở 

khía cạnh sức mạnh, không rung động. Năm lực là:  
 

1/ Tín lực (saddhābalaṃ), lòng tin là sức mạnh áp chế thái độ do dự không 
xác tín. 

 
2/ Tấn lực (viriyabalaṃ), sự tinh tấn là sức mạnh áp chế trạng thái biếng 

nhác. 
 

3/ Niệm lực (satibalaṃ), chánh niệm là sức mạnh áp chế trạng thái lơ 
đãng, không tỉnh táo. 

 
4/ Định lực (samādhibalaṃ), định tâm là sức mạnh áp chế trạng thái tán 

loạn lao chao. 
 

5/ Tuệ lực (paññābalaṃ), trí tuệ là sức mạnh áp chế trạng thái mê mờ, 
không thông hiểu. 

 
Năm lực nầy cũng nằm trong chín lực (nava balāni) đã nói ở phần B _ 

Toát yếu hỗn hợp nhưng đây chỉ lấy có năm vì là những pháp trợ giúp sự giác 
ngộ. 

 
Trong việc tu tiến, pháp quyền lực phải được quân bình với nhau, nếu 

chênh lệch sẽ dẫn đến tác dụng nghịch. 
 

Tín (saddhā) và trí (paññā) phải quân bình với nhau. Nếu tín vượt trội hơn 
tuệ sẽ dẫn đến niềm tin mù quáng; nếu trí vượt trội hơn tín thì dẫn đến cuồng tri 
thức hay hoài nghi đủ điều. 

 



Cần (viriya) và định (samādhi) phải quân bình với nhau. Nếu cần vượt trội 
hơn định thì dẫn đến phóng dật, tâm lao chao; Nếu định vượt trội hơn cần thì dẫn 
đến thuỵ miên, ngũ gục. 

 
Niệm (sati) thì không có tác hại khi vượt trội, không có chuyện “niệm bị 

dư thừa”, vì niệm (sati) giám sát sự phát triển của những pháp quyền khác và 
đảm bảo bốn quyền ấy được giữ ở mức quân bình. 

 

 
 
Bài đã học: Bài 48. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha) 
                   Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc  
 
Bài học tiếp theo: Bài 50. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha) 
                             Thất Giác Chi  
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
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BÀI 50. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha)  

 
Thất Giác Chi 

 
 Ngày nay người ta nói nhiều về tuệ giác nhưng ít khi nêu rõ tuệ giác là gì. 
Trong Phật Pháp, tuệ giác được định nghĩa là khả năng quán triệt tự tánh cố nhiên 
của vạn hữu với 7 thành tố là niệm, trạch pháp, cần, hỷ, tịnh, định và xả. Giống như 
những pháp trong toát yếu giác phần, thất giác cần được hiểu theo cả hai phương 
diện pháp học và pháp hành. Tất nhiên trong Thắng Pháp, thất giác chi còn được 
trình bày với pháp bản thể, điều nầy có lợi ích lớn với người học Phật.  
 

6. Thất giác chi (satta bojhaṅgā), danh từ bojjhaṅga gồm hai từ tố “bojjha” 
(xuất phát từ động từ bujjhati: tỉnh thức hay giác ngộ), và “aṅga” (chi phần, thành 
phần), như vậy bojjhaṅga _ giác chi, là chi phần của sự giác ngộ, viết một dạng khác 
là sambojjhaṅga cũng không biến nghĩa. Có bảy giác chi là: 
 

1/ Niệm giác chi (satisambojjhaṅgo), chánh niệm là một yếu tố giác ngộ, 
sự ghi nhận đề mục một cách sát sao, gọi là chánh niệm. Chánh niệm trong phạm 
trù giác phần có nhiều vai trò như niệm xứ, niệm quyền, niệm lực đã được nói 
đến. Chi pháp niệm giác chi là tâm sở niệm trong tâm thiện đang tu tiến thiền 
quán. 

 
2/ Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhaṅgo), Tuệ thẩm sát danh 

sắc là một yếu tố giác ngộ, trí thấu triệt ngũ uẩn có đặc tính vô thường, khổ, vô 
ngã, gọi là tuệ thẩm sát. Trí tuệ trong thiền minh sát mới gọi là trạch pháp giác 
chi; chữ pháp (dhamma) ở đây là đối tượng của thiền minh sát (vipassanā) là 
danh uẩn và sắc uẩn; chữ trạch (vicaya) có nghĩa là quán triệt, tức là hiểu tận 
tường thực tướng của danh sắc. Chi pháp của trạch pháp giác chi là tâm sở trí 
tuệ hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 

 



3/ Cần giác chi (viriyasambojjhaṅgo), chánh tinh tấn là một yếu tố giác 
ngộ, nhưng lại có ý nghĩa sát sao hơn, tức là sự chuyên tâm hành niệm và trạch 
pháp một cách tích cực không xao lãng, tuy vậy sự tinh cần nầy cũng phải quân 
bình, không quá dư, không quá thiếu. Chi pháp cần giác chi là tâm sở cần hợp 
tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 

 
4/ Hỷ giác chi (patisambojjhaṅgo), phỉ lạc sanh lên trong quá trình hành 

thiền cũng là một yếu tố hỗ trợ cho giác ngộ; Hỷ pīti không phải là cảm thọ hỷ 
somanassa, mà là sự no vui, phỉ lạc (pīṇetī 'ti pīti), sự no vui nỗi gai ốc …v.v… 
Nhưng cũng không phải no vui như thấy nghe điều gì mình thích thú, mà là sự 
no vui khi quá an bình do hành thiền. Chi pháp hỷ giác chi là tâm sở hỷ hợp trong 
tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 

 
5/ Tịnh giác chi (passaddhisamsambojjhaṅgo), sự yên tĩnh thân tâm _ 

kāyapassadhi cittapassaddhi, trong khi hành thiền cũng là một yếu tố trợ cho 
giác ngộ; Tịnh thân _ kāyapassaddhi là sự tĩnh lặng của các tâm sở; Tịnh tâm _ 
cittapassaddhi là sự tĩnh lặng của tâm thức; nói chung là sự tĩnh lặng của bốn 
danh uẩn. Hai tâm sở tịnh thân và tịnh tâm chính là chi pháp của tịnh giác chi, 
khi chúng hợp tâm thiện và tu quán. 

 
6/ Định giác chi (samādhisambojjhaṅgo), sự nhất tâm bất loạn, an trụ kiên 

cố trên đề mục thiền quán, là yếu tố đến giác ngộ. Định còn được biết qua nhiều 
vai trò như định quyền, định lực, chánh định, định giác chi, chỉ khi định tâm vào 
đối tượng thiền minh sát mới thật là định giác chi. Chi pháp của định giác chi là 
tâm sở nhất hành hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 

 
7/ Xả giác chi (upekkhāsambojjhaṅgo), sự quân bình hay trung hoà của 

tâm đối với cảnh đề mục, là một yếu tố cho sự giác ngộ. Xả giác chi không phải 
là thọ xả (upekkhāvedanā) mà là trạng thái trung hoà (tatramajjhattatā), kềm 
tâm ở mức độ vừa phải, cân bằng tâm lý. Chi pháp của xả giác chi là tâm sở trung 
hoà trong tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 
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Bát Chi Đạo 
 
 Tám đạo chi đưa đến sự chứng ngộ níp bàn nhưng níp bàn không 
phải là sở tạo của đạo chi. Trong lúc năm thiền chi thành tố tác thành 
thiền chứng và bảy giác chi là thành tố tác thành tuệ giác. Đạo chi không 
mang tính năng sở như vậy. Hiểu được ý nghĩa nầy thì nhận ra được khái 
niệm magga - đạo. 
 
 Bát chi đạo gọi chung là đạo đế, một sự thật về con đường dẫn đển 
sự giải thoát tối thượng mà chư Phật đã khám phá và truyền dạy. Sự trình 
bày bát chi đạo trong Thắng Pháp trong phạm trù vĩ mô  cho thấy nhiều 
sự tế nhị không tìm thấy ở Kinh Tạng. Cũng như tất cả đề tài khác trong 
toát yếu giác phần, bát chi đạo cần hiểu rõ trên cả hai phương diện pháp 
học và pháp hành. 
 

6. Bát chi đạo (aṭṭha maggaṅgāni), danh từ maggaṅga gồm hai từ tố 
“magga” và “aṅga” trong phần trước đã có đề cập thập nhị chi đạo rồi. Ở 
đây chi đạo trong giác phần thì có nghĩa là chi phần về con đường đưa đến 
giác ngộ níp bàn. Tám chi đạo là: 
 

1/ Chánh kiến (sammādiṭṭhi) chi pháp là tâm sở trí tuệ trong 
tâm thiện dục giới và tâm thiện siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, 
chánh kiến là thấy đúng hiểu biết tứ đế, hiểu biết nghiệp báo nhân 
quả, hiểu biết tam tướng pháp hữu vi. Còn trong tâm siêu thế, chánh 
kiến có mãnh lực trừ tà kiến và các pháp phiền não hợp với tà kiến. 

 



2/ Chánh tư duy (sammāsaṅkappo). Chi pháp là tâm sở tầm 
trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, 
chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, tư duy ly dục, tư duy vô sân và tư 
duy bất hại. Còn trong tâm siêu thế thì chánh tư duy có mãnh lực trừ 
tà tư duy và các pháp phiền não hợp với tà tư duy. 

 
3/ Chánh ngữ (sammāvācā) chi pháp là tâm sở chánh ngữ trong 

tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh 
ngữ là kiêng tránh bốn khẩu ác: nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói 
nhãm nhí. Trong tâm siêu thế, thì chánh ngữ là mãnh lực trừ tà ngữ 
và các pháp phiền não, hợp với tà ngữ. 

 
4/ Chánh nghiệp (sammākammanto) chi pháp là tâm sở chánh 

nghiệp trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục 
giới, chánh nghiệp là sự kiêng tránh ba thân hành ác: sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm. Trong tâm siêu thế thì chánh nghiệp là mãnh lực trừ tà 
nghiệp và các pháp phiền não hợp tà nghiệp. 

 
5/ Chánh mạng (sammā _ ājīvo) chi pháp là tâm sở chánh 

mạng trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục 
giới, chánh mạng là sự kiêng tránh nuôi mạng bằng nghề nghiệp với 
thân khẩu ý ác. Trong tâm siêu thế thì chánh mạng là mãnh lực trừ 
tà mạng và các phiền não hợp tà mạng. 

 
6/ Chánh tinh tấn (sammāvāyāmo) chi pháp là tâm sở cần trong 

tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh 
tinh tấn có chức năng ngăn trừ ác pháp và tu trì thiện pháp. Trong 
tâm siêu thế thì chánh tinh tấn có mãnh lực trừ tà tinh tấn và các 
phiền não hợp với tà tinh tấn. 

 



7/ Chánh niệm (sammāsati) chi pháp là tâm sở niệm trong tâm 
thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới, chánh niệm 
là tu tập niệm xứ, ghi nhận sự hiện khởi và biến hoại của danh sắc. 
Trong tâm siêu thế thì chánh niệm có mãnh lực trừ tà niệm và các 
phiền não tương ưng tà niệm. 

 
8/ Chánh định (sammāsamādhi) chi pháp là tâm sở nhất hành 

trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục giới 
chánh định có chức năng trụ tâm vững chắc trên đề mục thiền để 
quán triệt chân tướng các hành mà trợ đắc đạo quả. Còn trong tâm 
siêu thế thì chánh định có mãnh lực trừ tà định và các phiền não 
tương ưng tà định. 

 
Bát chi đạo gồm tám tâm sở là trí, tầm, chánh ngữ, chánh 

nghiệp, chánh mạng, cần, niệm và nhất hành. Các tâm sở trí, tầm, 
cần, niệm và nhất hành mặc dù cũng có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo 
không phải trường hợp nào chúng cũng có vai trò đối phó với ác bất 
thiện pháp; Chúng được gọi là chi đạo trong các tâm tịnh hảo chỉ vì 
chúng dẫn dắt các pháp đồng sanh theo đường lối của mình. Chỉ có 
trường hợp, 8 chi đạo trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế mới 
có chức năng đối phó với các bất thiện pháp; Tuy nhiên, bát chi đạo 
trong tâm siêu thế chỉ là án ngữ cho có mặt, kỳ thật tâm siêu thế lấy 
níp bàn làm đối tượng chứ không phải lấy phiền não hay ngũ uẩn 
làm cảnh để tuỳ quán. Như vậy chỉ có bát chi đạo trong tâm thiện 
dục giới tu tập theo giới định tuệ mới thật là bát chi đạo giác phần.  

 
Trong bát chi đạo, chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 

được sắp xếp thành Giới học: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định được xếp thành Định học; chánh kiến, chánh tư duy được xếp 
thành Tuệ học. 
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Tổng quan 
 
 Toát yếu hàm tận là phần nói về uẩn, xứ, giới, đế. Chương nầy mang nội dung 
phổ quát bao gồm toàn diện vạn hữu; tứ đế lại nói luôn cả chân đế vô vi.  
 
 Nếu Thắng Pháp được biết đến qua những trình bày điểm cực vi của vạn hữu 
như từng sát na thì uẩn. xứ, giới, đế là một tầm nhìn đại quan về các pháp. Cũng 
như trong âm nhạc không phải chỉ giải thích về các nốt nhạc mà còn cần đến sự phô 
diễn toàn bộ qua các thể loại. 
 
 Sự trình bày toàn diện sẽ giúp cho người học Phật, đặc biệt là là hành giả tu 
tập thiền quán, không nuôi ảo giác về một thực thể chân ngã ẩn khuất đâu đó ngoài 
thế giới của hữu vi sanh diệt. 
 
 Ở đây có sự gặp gỡ quan trọng của cả hai Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. 
Trong Kinh Tạng Đức Phật dạy: chính trong tấm thân dài một sải tay nầy Như Lai 
tuyên bố sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ, và con đường đưa dến sự diệt 
khổ. Khi đi sâu vào Thắng Pháp Tạng thì Phật ngôn trên lại càng rõ nét. Uẩn. xứ, 
giới, đế vừa là cá thể vừa là đại thể. Không có sự phân lập giữa nhận thức về thế 
giới chủ quan và khách quan. Thấu triệt tự thể cũng là thấu triệt thế giới.  
 
 Cũng cần nói thêm là mặc dù các tông phái Phật giáo ngày nay mang nhiền 
sắc thái dị biệt nhưng cả ba hệ Nguyên Thuỷ, Đại thừa, Kim cang thừa đều nhấn 
mạnh sự quán triệt năm uẩn, mười hai xứ và mười tám giới. Ba phạm trù về pháp 
giới nầy tự nhiên tôn lên ý nghĩa siêu tuyệt của tứ đế. Học Thắng Pháp, nói một cách 
không sợ sai lầm, là đào sâu uẩn, xứ, giới, đế. Hiểu được điều nầy là nhận ra được 
giá trị của Thắng Pháp, của Phật Pháp và của hành trình giác ngộ giải thoát của 
người con Phật. 
 

 
 



Tập hợp những đề tài bao gồm tất cả pháp chân đế (paramattha dhamma) đồng 
thể loại, gọi là toát yếu hàm tận. Có 5 đề tài là: 
 

1. Ngũ uẩn (pañcakhandhā) gồm 5 uẩn là sắc uẩn (rūpakkhandho), thọ uẩn 
(vedanākkhandho), tưởng uẩn (saññākkhandho), hành uẩn (saṅkhārakkhandho) và 
thức uẩn (viññāṇakkhandho). 
 

2. Ngũ thủ uẩn (pañcupādānakkhandhā) gồm 5 thủ uẩn là sắc thủ uẩn 
(rūpupādānakkhandho), thọ thủ uẩn (vedanupādānakkhandho), tưởng thủ uẩn 
(saññupādānakkhandho), hành thủ uẩn (saṅkhārupādānakkhandho) và thức thủ uẩn 
(viññāṇupādānakkhandho). 

 
3. Thập nhị xứ (dvādas'āyatanāni) gồm 12 xứ là nhãn xứ (cakkhāyatanaṃ), nhĩ 

xứ (sotāyatanaṃ), tỷ xứ (ghānāyatanaṃ), thiệt xứ (jivhāyatanaṃ), thân xứ 
(kāyāyatanaṃ), ý xứ (manāyatanaṃ), sắc xứ (rūpāyatanaṃ), thinh xứ 
(saddāyatanaṃ), khí xứ (gandhāyatanaṃ), vị xứ (rasāyatanaṃ), xúc xứ 
(phoṭṭhabbāyatanaṃ) và pháp xứ (dhammāyatanaṃ). 

 
4. Thập bát giới (aṭṭhārasa dhātuyo) gồm 18 giới là nhãn giới (cakkhudhātu), 

nhĩ giới (sotadhātu), tỷ giới (ghānadhātu), thiệt giới (jivhādhātu), thân giới 
(kāyadhātu), sắc giới (rūpadhātu), thinh giới (saddadhātu), khí giới (gandhadhātu), 
vị giới (rasadhātu), xúc giới (phoṭṭhabbadhātu), nhãn thức giới 
(cakkhuviññāṇadhātu), nhĩ thức giới (sotaviññāṇadhātu), tỷ thức giới 
(ghānaviññāṇadhātu), thiệt thức giới (jivhāviññāṇadhātu), thân thức giới 
(kāyaviññāṇadhātu), ý giới (manodhātu), pháp giới (dhammadhātu) và ý thức giới 
(manoviññāṇadhātu). 
 

5. Tứ thánh đế (cattāri ariyasaccāni) có 4 thánh đế là khổ thánh đế (dukkhaṃ 
ariyasaccaṃ), khổ tập thánh đế (dukkhasamudayo ariyasaccaṃ), khổ diệt thánh đế 
(dukkhanirodho ariyasaccaṃ) và khổ diệt hành lộ thánh đế 
(dukkhanirodhagāminīpatipadā ariyasaccaṃ). 
 
 
 
 
 



 
 
Bài đã học: Bài 51. TOÁT YẾU GIÁC PHẦN (Bodhipakkhiyasaṅgaha) 
                   Bát Chi Đạo 
 
Bài học tiếp theo: Bài 53. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha) 
                             Ngũ Uẩn và Ngũ Thủ Uẩn 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 20.1.2022 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 53. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)  
Ngũ Uẩn và Ngũ Thủ Uẩn 
 
 Ngũ uẩn là sự mô tả của Phật Pháp về cái gọi là con người hoặc chúng sanh. 
Thay vì chỉ nói thân và tâm, hoặc theo người đời là thể xác và linh hồn, thì chúng 
sanh là sự tổng hợp của năm uẩn. Mỗi uẩn, có nghĩa là khối, được kết cấu bởi nhiều 
thành tố nhỏ hơn. Chính tâm thức được biết quan 4 danh uẩn cho chúng ta hiểu thêm 
về bản chất đa dạng, sanh diệt không giống như chủ thuyết về linh hồn bất biến. Hơn 
thế nữa, trong Thắng Pháp, thức uẩn là tâm, còn thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là 
thuộc tánh của tâm hay tâm sở lại mở ra cái nhìn tinh tế khác về thé giới nội tại. 
Không hiểu hiểu về năm uẩn thì không bao giờ hiểu về bản chất vô thường, khổ não, 
vô ngã. Ở cách nói khác là không liễu tri năm uẩn thì không thỉ chứng ngộ giải thoát 
niết bàn. 
 

1. Ngũ uẩn (pañcakkhandhā), là năm thành tố, tức là năm thành phần cấu tạo 
vạn vật hữu tình. Danh từ khandha dịch là uẩn, chùm, khối đống …v.v… Ngũ uẩn 
chỉ là pháp hữu vi (saṅkhatadhamma), níp bàn là pháp vô vi (asaṅkhatadhamma) 
nên níp bàn là ngoại uẩn. Năm uẩn đó là: 

 
1/ Sắc uẩn (rūpakkhandha) là thành phần vật chất, gồm 28 thứ sắc pháp 

(bốn sắc đại hiển và 24 sắc y sinh). 
 

2/ Thọ uẩn (vedanākkhandha), là thành phần cảm thọ lạc, khổ, hỷ, ưu và 
xả. Thọ uẩn đây chính là tâm sở thọ đồng sanh với 121 tâm. 

 
3/ Tưởng uẩn (saññakkhandha), là thành phần ký ức, nhớ biết …v.v… có 

sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng uẩn 
đây chính là tâm sở tưởng đồng sanh với 121 tâm. 

 



4/ Hành uẩn (saṅkhārakkhandha) là thành phần chủ trương hành vi tâm 
tốt hay xấu. Hành uẩn đây là 50 tâm sở (trừ thọ và tưởng) đồng sanh với 121 
tâm. Trong 50 tâm sở ấy có Tư (cetanā) cầm đầu. 

 
5/ Thức uẩn (viññāṇakkhandha) là thành phần biết cảnh; nhãn thức, nhĩ 

thức, tỷ thức, thiệt thức, ý giới và ý thức giới. Thức uẩn là 121 tâm. 
 

2. Ngũ thủ uẩn (pañcupādānakkhandha) cũng là năm thành tố cấu tạo vạn vật 
hữu tình, nhưng là những thành phần bị thủ biết được, thủ (upādāna) đây là tham 
(dục thủ) và tà kiến (kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ). Có năm thủ uẩn là: 

 
1/ Sắc thủ uẩn (rūpupādānakkhandha) cũng là 28 sắc pháp nhưng gọi theo 

phương diện sắc uẩn mà bị chấp thủ, bị tham và tà kiến nắm bắt, là đối tượng 
của tham và tà kiến. 

 
2/ Thọ thủ uẩn (vedanupādānakkhandha), chi pháp là tâm sở thọ hợp 81 

tâm hiệp thế; Vì thọ uẩn hiệp thế còn bị thủ biết được, nằm trong tầm nắm bắt 
của tham và tà kiến nên gọi là thọ thủ uẩn. 

 
3/ Tưởng thủ uẩn (saññupādānakkhandha), chi pháp là tâm sở tưởng hợp 

81 tâm hiệp thế là tưởng uẩn mà còn bị pháp thủ tham và tà kiến biết được, nên 
gọi là tưởng thủ uẩn. 

 
4/ Hành thủ uẩn (saṅkhārupādānakkhandha), chi pháp là 50 tâm sở ngoài 

thọ tưởng, cũng là những tâm sở hợp tâm hiệp thế; Hành uẩn nầy nằm nằm trong 
tầm nắm bắt của thủ, nên gọi là hành thủ uẩn. 

 
5/ Thức thủ uẩn (viññāṇupādānakkhandha), chi pháp là 81 tâm hiệp thế, 

là thức uẩn mà thành cảnh thủ, còn bị thủ biết được, do đó mới gọi là thức thủ 
uẩn. 

 
Đức phật thuyết về uẩn có hai cách: ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. Ngài thuyết 

năm uẩn là nói theo khía cạnh thực tính của pháp hữu vi một cách chung chung; 
Ngài thuyết năm thủ uẩn cũng là pháp hữu vi nhưng nói theo khía cạnh pháp 
thực tính bị hạn cuộc, nằm trong tầm nắm bắt của thủ (bị tham và tà kiến biết 



được) và bởi thủ uẩn ấy làm đối tượng quán cho thiền minh sát. Hành giả tu tập 
minh sát thì không thể lấy uẩn siêu thế làm đề tài quán vì khi ấy hành giả chưa 
chứng đắc đạo quả 

 

 
 
Bài đã học: Bài 52. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)                    
          Tổng Quan 
 
Bài học tiếp theo: Bài 54. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha) 
                             Thập Nhị Xứ  
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 23.1.2022 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 54. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha) 
Thập Nhị Xứ 
 
 Tâm thức là trọng điểm của Phật học. Không thể hiểu về tâm thức mà không 
hiểu về 12 xứ trong đó gồm sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Không thể hiểu giáo lý duyên 
khởi nếu không hiểu về xứ. Cả ba Luật Tạng, Kinh Tạng, Thắng Pháp Tạng đều 
nhấn mạnh ý nghĩa của sáu nội xứ và sáu ngoại xứ.  Từ điểm nầy chúng ta có thể 
hiểu sự chi phối của nghiệp quá khứ đối với quả hiện tại và những tác động dây 
chuyền đối với thọ, ái, thủ, hữu… trong tương lai.  
 

3. Thập nhị xứ (dvādas' āyatanāni) là mười hai xứ, gồm sáu nội xứ 
(ajjhattikāyatana) và sáu ngoại xứ (bahiddhāyatana). Danh từ āyatana dịch là Xứ 
hay Nhập, nghĩa là tụ điểm, nơi hội tụ, chỗ hội nhập, tức là điều kiện giúp cho lộ 
tâm sanh khởi. 
 

Sáu nội xứ là: 
 

1/ Nhãn xứ (cakkhāyatana) là thần kinh nhãn.  
2/ Nhĩ xứ (sotāyatana) là thần kinh nhĩ. 
3/ Tỷ xứ (ghānāyatana) là thần kinh tỷ. 
4/ Thiệt xứ (jivhāyatana) là thần kinh thiệt. 
5/ Thân xứ (kāyāyatana) thần kinh thân. 
6/ Ý xứ (manāyatana) là tất cả tâm. 

 
Sáu ngoại xứ là:  

 
1/ Sắc xứ (rūpāyatana) là cảnh sắc. 
2/ Thinh xứ (saddāyatana) là cảnh thinh. 
3/ Khí xứ (gandhāyatana) là cảnh khí. 
4/ Vị xứ (rasāyatana) là cảnh vị.                 
5/ Xúc xứ (phoṭṭhabbāyatana) là cảnh xúc gồm tánh đất, tánh lửa và tánh 
gió. 
6/ Pháp xứ (dhammāyatana) là 69 thực thể gồm 52 tâm sở, 16 sắc tế và 1 
níp bàn. 



 Mười hai xứ ấy thành sáu cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau: 
 

a/ Nhãn xứ và sắc xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội 
cho lộ nhãn thức sanh khởi. 

 
b/ Nhĩ xứ và thinh xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội 

cho lộ nhĩ thức sanh khởi. 
 

c/ Tỷ xứ và khí xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho 
lộ tỷ thức sanh khởi. 

 
d/ Thiệt xứ và vị xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ cơ hội 

cho lộ thiệt thức sanh khởi. 
 

e/ Thân xứ và vị xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm cơ hội cho 
lộ thân thức sanh khởi. 

 
f/ Ý xứ và pháp xứ là cặp nội ngoại xứ có chút vấn đề lấn cấn, cần phân 

phân tích để hiểu: 
 

Trước hết mười hai xứ nhận định theo môn (dvāra) và đối tượng 
(ārammaṇa): Nhãn xứ là nhãn môn, sắc xứ là cảnh sắc; Nhĩ xứ là nhĩ môn; 
Thinh xứ là cảnh thinh; Tỷ xứ là tỷ môn; Khí xứ là cảnh khí; Thiệt xứ là thiệt 
môn; Vị xứ là cảnh vị; Thân xứ là thân môn; Xúc xứ là cảnh xúc; Ý xứ là ý 
môn, Pháp xứ là cảnh pháp. Nhận xét như vậy thì thấy dường như suông sẽ ! 
Nhưng vấn đề ở chỗ: ý xứ với ý môn, pháp xứ với cảnh pháp. 

 
Trong khi, ý xứ có chi pháp là tất cả 121 tâm, còn ý môn chi pháp là 19 

tâm hữu phần. Như vậy tại sao nói ý xứ là ý môn (vì ý xứ là đối chiếu với 
pháp xứ)? 

Lại nữa, pháp xứ chỉ có 52 tâm sở, 16 sắc tế, 1 níp bàn, trong khi đó 
cảnh pháp là tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, níp bàn, cùng chế định. Như 
vậy, tại sao nói pháp xứ là cảnh pháp? 

 
 Lý giải vấn đề thứ nhất, ý xứ (manāyatana) là ý môn (manodvāra): 

 
Một cách lý giải, nói ngược lại nhãn môn (cửa ngõ cho sanh lộ nhãn 

thức) chính là nhãn xứ; nhĩ môn (cửa ngõ cho sanh lộ nhĩ thức) chính là nhĩ 
xứ …v.v…; vậy thì ý môn (cửa ngõ cho sanh lộ ý thức) chính là ý xứ, cũng 



đúng vì 19 tâm hữu phần (ý môn) nằm trong 121 tâm (ý xứ). Nếu thế, nhãn 
xứ là nhãn môn …v.v… ý xứ (riêng trường hợp nầy) là ý môn. 

 
Một cách lý giải khác, nói ý xứ (121 tâm) là ý môn, mỗi tâm là một ý 

môn dẫn lối cho tâm khác sanh lên. Thí dụ: tâm Hữu phần dứt dòng vừa diệt 
trợ cho tâm khai môn sanh, tâm khai ngũ môn vừa diệt trợ cho tâm nhãn thức 
sanh lên, tâm nhãn thức vừa diệt trợ cho tâm tiếp thâu sanh lên …v.v… Theo 
suy diễn ấy thì mỗi thứ tâm (121 ý xứ) là một ý môn (manodvāra) cho một 
tâm khác tiếp nối. Bởi thế, nói ý xứ là ý môn. 

 
 Hai lý giải nầy chỉ là tính cách tham khảo. 

 
Lý giải vấn đề thứ hai, pháp xứ (dhammāyatana) là cảnh pháp 

(dhammārammaṇa): Cảnh pháp bao gồm tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, 
níp bàn và chế định; Còn pháp xứ thì gồm có tâm sở, sắc tế, níp bàn thôi. Như 
vậy, pháp xứ nằm trong cảnh pháp, có những thành phần như tâm (citta), năm 
sắc thần kinh (pasādarūpa), chế định (paññatti) thuộc cảnh pháp nhưng không 
thuộc pháp xứ. Tại sao? Tại vì năm sắc thần kinh đã là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ và thân xứ; Còn tâm đã là ý xứ; Chế định không phải là pháp thực 
tính (sabhāva) nó chỉ là cảnh pháp nhưng không thể là pháp xứ. 

 

 
 
Bài đã học: Bài 53. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)                    
          Ngũ Uẩn và Ngũ Thủ Uẩn 
 
Bài học tiếp theo: Bài 55. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha) 
                             Thập Bát Giới  
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 27.1.2022 
 
Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP (Samuccayasaṅgaha) 
BÀI 55. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)  
Thập Bát Giới 
 
 Cũng như ngũ uẩn, thập nhị xứ, đề tài nầy - thập bát giới - gồm trọn (hàm 
tận) pháp chân đế hữu vi nhưng lại nhìn từ phạm trù khác. Giới - dhātu - ở đây có 
nghĩa là nguyên tố hay nguyên chất. Điều nầy đồng nghĩa với sự phân định rạch ròi 
không có chồng lấn. Ba pháp ý giới, ý thức giới, pháp giới thường không được định 
rõ trong Kinh Tạng như ở đây. Chính vì thế sự liệt kê bản thể pháp của thập bát giới 
trong Thắng Pháp cho chúng ta cái nhìn đặc biệt lợi ích trong việc học Phật. 

 
4. Thập bát giới (aṭṭhārasa dhātuyo), là mười tám giới. Danh từ dhātu dịch là 

giới, nghĩa là bản chất, pháp có thực tính riêng và pháp thực tính ấy không phải là 
chúng sanh hay linh hồn chi cả. Có 18 giới: 
 

1/ Nhãn giới (cakkhudhātu) là thần kinh nhãn. 
2/ Nhĩ giới (sotadhātu) là thần kinh nhĩ. 
3/ Tỷ giới (ghānadhātu) là thần kinh tỷ. 
4/ Thiệt giới (jivhādhātu) là thần kinh thân. 
5/ Thân giới (kāyadhātu) là thần kinh thân. 
6/ Sắc giới (rūpadhātu) là sắc cảnh sắc. 
7/ Thinh giới (saddadhātu) là sắc cảnh thinh. 
8/ Khí giới (gandhadhātu) là sắc cảnh khí. 
9/ Vị giới (rasadhātu) là sắc cảnh vị. 
10/ Xúc giới (phoṭṭhabbadhātu) là cảnh xúc gồm tánh đất, tánh lửa, tánh gió. 
11/ Nhãn thức giới (cakkhuviññāṇadhātu) là hai tâm nhãn thức. 
12/ Nhĩ thức giới (sotaviññāṇadhātu) là hai tâm nhĩ thức. 
13/ Tỷ thức giới (ghānaviññāṇadhātu) là hai tâm tỷ thức. 
14/ Thiệt thức giới (jivhāviññāṇadhātu) là hai tâm thiệt thức. 
15/ Thân thức giới (kāyaviññāṇadhātu) là hai tâm thân thức. 



16/ Ý giới (manodhātu) là 2 tâm tiếp thâu và 1 tâm khai ngũ môn. 
17/ Ý thức giới (manoviññāṇadhātu) là 76 hoặc 108 tâm ngoài năm cặp thức 

và 3 ý giới. 
18/ Pháp giới (dhammadhātu) là 52 tâm sở, 16 sắc tế và 1 níp bàn. 

 
Đức Phật thuyết 18 giới là triển khai rộng ý xứ trong mười hai xứ, nhằm gỡ 

bỏ ngã chấp của chúng sanh cho rằng tâm là linh hồn đơn thuần. 
 
Có chỗ nói sở dĩ trình bày 18 giới vì phân sáu nhóm theo môn (dvāra), cảnh 

(ārammaṇa) và thức (viññāṇa), hay căn, cảnh và thức. Nói như vậy có chỗ không 
ổn. 
 

Nhóm nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; Nhóm nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức 
giới; Nhóm tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới; Nhóm thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; 
Nhóm thân giới, xúc giới, thân thức giới. Năm nhóm nầy trình bày theo 
môn_cảnh_thức thì ổn. 
 

Nhưng ý giới, pháp giới, ý thức giới, cho thành nhóm thứ sáu là không ổn, vì 
ý giới không phải là môn đối chiếu cảnh pháp và không phải liên quan gì đến ý thức 
giới. 
 

Nhãn xứ là nhãn giới. 
Nhĩ xứ là nhĩ giới. 
Thiệt xứ là thiệt giới. 
Thân xứ là thân giới. 
Ý xứ là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thân thức giới, ý giới và ý 

thức giới. Như trong Abhidhammatthasaṅgaha có nói: Manāyatanam'eva 
sattaviññāṇadhātuvasena bhijjati. Chính ý xứ được phân thành bảy thức giới: 
 

 
 
 
 
 
 



Sắc xứ là sắc giới. 
Thinh xứ là thinh giới. 
Khí xứ là khí giới. 
Vị xứ là vị giới. 
Xúc xứ là xúc giới.  
Pháp xứ là pháp giới. Như trong Abhidhammatthasaṅgaha có nói: 

Cetasikasukhumarūpanibbānavasena ekūnasattati dhammā 
dhammāyatanadhammadhātū 'ti saṅkhaṃ gacchati, sáu mươi chín thực thể _ 52 tâm 
sở, 16 sắc tế, 1 níp bàn , gọi là pháp xứ và pháp giới. 
 

 
 
Bài đã học: Bài 54. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)                    
          Thập Nhị Xứ 
 
Bài học tiếp theo: Bài 56. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha) 
                             Tứ Thánh Đế 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng 
 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma

Bài học ngày 30.1.2022

Chương VI. TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP 

(Samuccayasaṅgaha)

BÀI 56. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)

Tứ Thánh Đế
Giáo nghĩa tứ diệu đế trong cái nhìn tổng quan thì bao phủ tất cả lời Phật 
dạy. Riêng trong Thắng Pháp thì tứ đế có pháp bản thể bao gồm tất cả 
pháp chân đế hữu vi và vô vi - một đề tài hàm tận đúng nghĩa. Mặc dù thể 
tài và tên gọi giống với Kinh Tạng nhưng tứ thánh đế ở đây cho thấy 
những ý nghĩa tế nhị khác. Quan niệm về khổ đau và hạnh phúc trong cái 
nhìn thường thức hoàn toàn không thể áp dụng ở đây khi nói về sự khổ và 
con đường thoát khổ. Chính điểm nầy cho chúng ta sự nhận thức rất đặc 
thù của Phật học nói chung và Thắng Pháp nói riêng.

5. Tứ thánh đế (cattāri ariyasaccāni) hay tứ diệu đế. Danh từ ariyasacca 
gồm hai từ tố: ariya _ cao thượng; bậc cao quý, bậc thánh; sacca _ sự thật, 
chân lý. Ariyasacca dịch là thánh đế hay diệu đế, có nghĩa là chân lý chỉ có
bậc thượng nhân mới thắng tri được, hay là chân lý khi liễu tri được sẽ trở 
thành bậc thánh, hoặc có nghĩa là chân lý do đức Phật khám phá và giảng 
dạy … Ở đây không có nghĩa là những chân lý cao thượng như một vài 
người dịch, bởi chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sanh khổ … đâu có gì 
là cao thượng !!!

Có 4 chân lý được đức Phật giác ngộ:

1/ Khổ thánh đế (dukkhaṃ ariyasaccaṃ), gọi tắt là khổ đế (dukkhasacca), 
là chân lý về sự khổ, chính năm thủ uẩn là khổ. Chi pháp của khổ đế là 81 
tâm hiệp thế, 51 tâm sở ngoài tham và 28 sắc pháp, đó là năm thủ uẩn.



2/ Khổ tập thánh đế (dukkhasamudayo ariyasaccaṃ), gọi tắt là tập 
đế (samudayasacca), là chân lý về nguyên nhân sanh khổ, đó là dục ái, hữu
ái, phi hữu ái. Chi pháp của tập đế là tâm sở tham hợp tâm tham.

3/ Khổ diệt thánh đế (dukkhanirodho ariyasaccaṃ), gọi tắt là diệt 
đế (nirodhasacca), là chân lý về sự diệt khổ, tức là sự đoạn diệt hoàn toàn 
tham ái khổ tập, chấm dứt khổ đau luân hồi. Chi pháp của diệt đế là níp 
bàn, vô vi giới.

4/ Khổ diệt hành lộ thánh đế (dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ),
gọi tắt là đạo đế (maggasacca), là chân lý về đạo lộ dẫn đến khổ diệt, tức là
phương pháp tu tập đưa đến níp bàn diệt khổ, đó. là thánh đạo tám nhánh. 
Chi pháp của đạo đế là 8 chi đạo (trí, tầm, ba giới phần, cần, niệm, nhất 
hành) hiệp trong tâm thiện dục giới và thiện siêu thế.

Trong bốn thánh đế, khổ đế cần phải biến tri (pariññeyyaṃ), tập đế cần 
phải đoạn trừ (pahātabbaṃ), diệt đế cần phải chứng ngộ (sacchikātabbaṃ),
đạo đế cần phải tu tập (bhāvetabbaṃ).

Bát chi đạo trong tâm thiện dục giới là pháp cần phải tu tập; do tu tập như 
vậy mới đắc chứng thiện siêu thế (tâm đạo); thiện siêu thế mới thành tựu 
quả siêu thế giải thoát. Bởi thế, đạo đế gồm bát chi đạo trong thiện dục 
giới và thiện siêu thế.

Một vấn đề khác, nói rằng trong tứ đế có hai phạm trù nhân quả, (1) Tập 
đế là nhân khổ đế là quả, (2) Đạo đế là nhân, diệt đế là quả.

Phạm trù thứ hai (2) không chấp nhận được. Tại sao? Vì níp bàn không là 
sở duyên, không phải do năng duyên trợ tạo, níp bàn là vô vi (asaṅkhata), 
là vô duyên (appaccaya). Níp bàn hay diệt đế chỉ là đích điểm mà sự tu tập
bát chánh đạo là con đường dẫn tới đích điểm ấy thôi. Như con đường đi 
lên đỉnh núi, không có nghĩa con đường ấy là nhân, đỉnh núi là quả. Cần 
phải hiểu như vậy.

Bài đã học: 56. TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)
Thập Bát Giới
Bài học tiếp theo: Bài 58. TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ 
(Vīthimuttacittasaṅgaha)



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 6.2.2022 
 
BÀI 57. 
 
CHƯƠNG VII.  
TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ (Vīthimuttacittasaṅgaha) 
 
Tổng Quan  
  
 Hầu hết những khía cạnh tâm lý đã được đề cập trong giáo trình nầy nói về 
hoạt thức. Điều nầy không có nghĩa là tiềm thức – bhavaṅga – không quan trọng. 
Phải nói rằng một người học Thắng Pháp không thể không biết về vai trò của tiềm 
thức trong cuộc sống. Để hiểu rõ cần phải nói về ba lãnh vực: người, cõi, và nghiệp. 
Ba lãnh vực nầy trực tiếp nói lên vai trò của các tâm quả – những thứ tâm đóng vai 
trò tục sinh, tiềm thức, và mệnh chung. Tiềm thức còn nói lên cá tính trong hiện kiếp 
và ảnh hưởng đối với hoạt thức. Rất thú vị là trong Luận Tạng của Phật giáo Bắc 
Truyền lại đề cập đến hoạt thức qua “tàng thức” hay a lại da thức.  
 
 Cả ba lãnh vực người, cõi, và nghiệp đều được nói tới trong Kinh Tạng nhưng 
chính Thắng Pháp Tạng trình bày một cách tế nhị hơn. Cụ thể mà nói thì Kinh Tạng 
không nói về bhavaṅga – tiềm thức vì thuộc về bản thể vi tế.  
 
 Cũng chính khi nói về người, cõi, nghiệp sẽ “hoá giải” một số dị biệt giữa 
Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng như khi nói về bốn thiền chứng và năm thiền chứng; 
hoặc giải thích tại sao có những chúng sanh ưu việt về thần lực như long chủng lại 
không thể chứng đắc thiền định, đạo quả (…) 
 
 Tất nhiên dù nói thế nào thì qua những trình bày về cả hai hiện tượng vật chất 
cũng như tâm lý thì Phật Pháp dạy rõ tại sao “tam giới như hoả trạch” vì sự hiện 
hữu của tất cả pháp hữu vi đều mang cả ba đặc tính: sanh diệt, bất toàn, không nằm 
trong bất cứ chủ quyền hằng hữu nào. 
 



 Trong chương IV đã đề cập đến tiến trình tâm lộ. Nay sẽ nói đến những tâm 
ngoại lộ (Vīthimuttacitta) là những tâm làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho chúng 
sanh trong các cõi. 
  
 Các tâm ngoại lộ này là 19 tâm tục sinh, gồm: 2 tâm quả vô nhân ý thức giới 
thọ xả, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới, và 4 tâm quả vô sắc giới. 
Tuy nhiên, 2 tâm quả vô nhân ý thức giới thọ xả (tức 2 tâm quan sát thọ xả) đôi khi 
là tâm lộ (vīthicitta), lúc làm việc quan sát trong lộ ngũ môn, làm việc mót cảnh 
trong lộ ngũ môn và lộ ý môn; 8 tâm quả dục giới hữu nhân (tức 8 tâm đại quả) đôi 
khi là tâm lộ (vīthicitta), lúc làm việc mót cảnh trong lộ ngũ và lộ ý. 
  
 Mười chín tâm ngoại lộ này làm việc tục sinh cho các chúng sinh sanh vào 
những cõi tương ứng, rồi sau đó làm việc hữu phần (bhavaṅga) và việc tử (cuti) luôn 
cho các chúng sanh ấy. 
  
 Tâm quả bất thiện ý thức giới thọ xả (tâm quan sát quả bất thiện) là tâm làm 
việc tục sinh cho người khổ vô nhân (duggati ahetukapuggala) trong cõi bất hạnh 
(apāyabhūmi). 
  
 Tâm quả bất thiện vô nhân ý thức giới thọ xả (âm quan sát quả thiện thọ xả) 
là tâm làm việc tục sinh cho người lạc vô nhân (sugati ahetukapuggala) trong cõi 
vui dục giới thấp (kāmasugatibhūmi) là cõi Nhân loại và cõi Tứ đại thiên vương. 
  
 Bốn tâm đại quả ly trí là tâm làm việc tục sinh cho người nhị nhân 
(dvihetukapuggala) trong bảy cõi vui dục giới (kāmasugatibhūmi) là cõi Nhân loại, 
cõi Tứ đại thiên vương, cõi Đao lợi, Cõi Dạ ma, cõi Đâu suất, cõi Hóa lạc, và cõi 
Tha hóa tự tại. 
 
 Bốn tâm đại quả hợp trí là tâm làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong bảy cõi vui dục giới (kāmasugatibhūmi) là cõi nhân loại, 
..vv.. 
 
 Tâm quả sơ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong ba cõi sắc giới sơ thiền (paṭhamajjhānarūpabhūmi) là cõi: 
Phạm chúng thiên, cõi Phạm phụ Thiên, cõi Đại phạm thiên. 
  
 Tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người 
tam nhân (tihetukapuggala) trong ba cõi sắc giới nhị thiền (dutiyajjhānarūpabhūmi) 
là cõi: Thiểu quang thiên, cõi Vô lượng quang thiên, cõi Biến quang thiên. 
  



 Tâm quả tứ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong ba cõi sắc giới tam thiền (tatiyajjhānarūpabhūmi) là: cõi 
Thiểu tịnh thiên, cõi Vô lượng tịnh thiên, Cõi biến tịnh thiên. 
 
 Tâm quả ngũ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong sáu cõi sắc giới tứ thiền (catutthajjhānarūpabhūmi) không 
kể cõi vô tưởng, sáu cõi tứ thiền hữu tưởng là: cõi Quảng quả thiên và năm cõi Tịnh 
cư: Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu 
cánh thiên. 
 
 Tâm quả Không vô biên xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong cõi Vô sắc Không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatana – 
arūpabhūmi). 
 
 Tâm quả Thức vô biên xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong cõi vô sắc thức vô biên xứ (viññāṇañcāyatana – 
arūpabhūmi). 
 
 Tâm quả Vô sở hữu xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) trong cõi vô sắc vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatana – arūpabhūmi). 
 
 Tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân 
(tihetukapuggala) cõi vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatana-
arūpabhūmi). 
 
 Chú thích: Người nhị nhân và người tam nhân trong cõi trời dục giới gọi là 
Thiên tiên (deva hay devatā), người tam nhân trong cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới 
gọi là Phạm thiên (Brahma) 
  
 Liên quan đến tâm ngoại lộ cần phải biết về Người (puggala), cõi (bhūmi), 
nghiệp (kamma) và tử (maraṇa). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bài đã học:  
Bài 56.  
TOÁT YẾU HÀM TẬN (Sabbasaṅgaha)                    
Tứ Thánh Đế 
 
Bài học tiếp theo:  
Bài 58. 
Chương VII. TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ (Vīthimuttacittasaṅgaha) 
GIẢI VỀ 12 HẠNG NGƯỜI (Puggalabheda) 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 13.2.2022 
 
Bài 59. 
Chương VII. TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ (Vīthimuttacittasaṅgaha) 
Giải Về 31 Cõi (Bhūmibheda) 
 
 Tổng quát có bốn cõi: cõi bất hạnh (āpāyabhūmi), cõi vui dục giới 
(kāmasugatibhūmi), cõi sắc giới (rūpāvacarabhūmi), cõi vô sắc giới 
(arūpāvacarabhūmi). Hoặc có ba cõi: cõi dục giới (kāmāvacarabhūmi), cõi sắc giới 
(rūpāvacarabhūmi) và cõi vô sắc giới (arūpāvacarabhūmi). 
 

• Cõi bất hạnh (āpāyabhūmi) hay cõi khổ (duggati) có 4 là: 
 

1. Địa ngục (nirayo) 
2. Bàng sanh (tiracchānayoni) 
3. Ngạ quỉ (pettivisayo) 
4. A tu la (Asurakāyo) 

 
• Cõi vui dục giới (kāmāsugatibhūmi) có 7 cõi là: 

 
1. Nhân loại (manussā) 
2. Tứ đại thiên vương (Cātummahārāgikā) 
3. Tam thập tam thiên (Tāvatiṃsā) 
4. Dạ ma thiên (yāmā) 
5. Đâu suất đà thiên (Tusitā) 
6. Hóa lạc thiên (Nimmānarati) 
7. Tha hóa tự tại thiên (Paranimmitavasavattī) 

 
 Bốn cõi bất hạnh và bảy cõi vui dục giới, gom chung là mười một cõi dục 
giới. 
 
 
 



• Cõi sắc giới (rūpāvacarabhūmi) có 16 cõi gồm 3 cõi sơ thiền, ba cõi  nhị 
thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền. 
 

- Ba cõi Sơ thiền (paṭhamajjhābhūmi) 
 

1. Phạm chúng thiên (Brahmapārisajjā) 
2. Phạm phụ thiên (Brahmapurohitā) 
3. Đại phạm thiên (Mahābrahmā) 

 
- Ba cõi Nhị thiền (dutiyajjhānabhūmi) 

 
1. Thiểu quang thiên (parittābhā) 
2. Vô lượng quang thiên (Appamāṇābhā) 
3. Quang âm thiên (Ābhassarā) 

 
- Ba cõi Tam thiền (tatiyajjhānabhūmi) 

 
1. Thiểu tịnh thiên (parittasubhā) 
2. Vô lượng tịnh thiên (Appamāṇasubhā) 
3. Biến tịnh thiên (Subhakiṇhā) 

 
- Bảy cõi Tứ thiền (catutthajjhānabhūmi) 

 
1. Quảng quả thiên (Vehapphalā) 
2. Vô tưởng thiên (Asaññasattā) 
3. Vô Phiền thiên (Avihā) 
4. Vô Nhiệt thiên (Atappā) 
5. Thiện hiện thiên (Sudassā) 
6. Thiện kiến thiên (Sudassī) 
7. Sắc cứu cánh thiên (Akaniṭṭhā) 

  
 Năm cõi tứ thiền: Vô phiền, Vô nhiệt, Thiện hiện, Thiện kiến và sắc 
cứu cánh, gọi chung là ngũ tịnh cư thiên (pañcasuddhāvāsabhūmi). 

 
• Cõi vô sắc giới (Arūpāvacarabhūmi) có 4 cõi là: 

 
1. Cõi không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatanabhūmi) 
2. Cõi Thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatanabhūmi) 
3. Cõi vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatanabhūmi) 
4. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi) 



 Như vậy 11 cõi dục giới; 11 cõi dục giới, với 16 cõi sắc giới, với 4 cõi 
vô sắc giới, gồm có 31 cõi. 

 
• Giải mười một cõi dục giới (kāmāvacarabhūmi) 

 
- Bốn cõi bất hạnh: 
 
Apāyabhūmi, cõi bất hạnh. “Apa + aya = apāya” mất đi hạnh phúc trời, người 

và hạnh phúc níp bàn, nên gọi là cõi bất hạnh; cõi bất hạnh cũng còn gọi là duggati 
“du + gati = duggati” khổ cảnh, khổ thú. 
 
 Niraya, địa ngục: “nir + aya = niraya - chổ không bao giờ có an vui, gọi là địa 
ngục” (Nhưng chữ “địa ngục” – ngục giam dưới lòng đất – từ này mượn xài chứ 
không phải nghĩa của chữ niraya). Có rất nhiều cõi địa ngục được mô tả trong kinh, 
chúng sanh tùy theo ác nghiệp kiểu gì sẽ sanh trong cõi địa ngục tương xứng. 
 
 Tiracchānayoni, chủng loại bàng sanh. Gồm hai từ: Tiracchāna “đi ngang” 
(tiro añjantī’ti tirachānā); yoni “sanh loại, chủng loại”. Hợp từ tiracchāna yoni 
nghĩa là sanh loại thân nằm ngang khi di chuyển, thú vật, côn trùng. Có bốn loài 
bàng sanh: (1) bàng sanh không chân (apadaticchāna), (2) bàng sanh hai chân 
(dvipadatiracchāna), (3) bàng sanh bốn chân (catuppadatiracchāna), (4) bàng sanh 
nhiều chân (bahuppadatiracchāna). Hoặc, có hai loài bàng sanh: loài sanh trên đất 
(thalajatiracchāna), loài sanh trong nước (odakatiracchāna). 
 
 Pettivisayo, gồm 2 từ petti và visaya. “Petti hay petānaṃ samūho: bọn ma đói, 
ngạ quỉ”; “visaya: cảnh giới, phạm vi”. Hợp từ pettivisāya có nghĩa là cảnh giới của 
bọn ngạ quỉ. Những chúng sanh trong cảnh giới này lãnh chịu quả ác nghiệp dư sót 
sống đói khát trôi nổi ở những nơi tăm tối dơ bẩn, có rất nhiều lọai ngạ quỉ được mô 
tả trong kinh. Chú giải Petavatthu đề cập tiêu biểu có bốn loại ngạ quỉ: (1) Ngạ quỉ 
sống nhờ người khác hồi hướng (paradattūpajīvikapeta), (2) Ngạ quỉ bị hành hạ bởi 
đói khát (khuppipāsikapeta), (3) Ngạ quỉ bị lửa thiêu đốt mọi lúc 
(nijjhāmataṇhikapeta), (4) Ngạ quỉ có tên của Atula (Kālakañcikapeta). 
 
 Asurakāyo, gồm hai từ asura và kāya. Asura được giải rằng Na suranti 
issariyakīlādīhī’ti asurā, hạng phi nhân không tươi sáng về sự tự do, lạc thú ..vv.. 
gọi là Atula. Kāya là nhóm, bọn. Vậy hợp từ asurakāyo nghĩa là chúng Atula. Chúng 
Atula khổ cảnh này là một loài ngạ quỉ có tên Kālakañcikapeta thường di chuyển ở 
những nơi hoang vắng như rừng, núi, vực thẳm, biển, hải đảo ..vv.. Chúng Atula khổ 
cảnh này không phải là hạng Atula đối địch với chư thiên. 
  



 Chúng sanh trong bốn cõi bất hạnh là hạng người khổ vô nhân (duggati 
ahetukapuggala) tục sinh bằng tâm quả bất thiện ý thức giới (tâm quan sát quả bất 
thiện). 
 

- Bảy cõi vui dục giới (Kāmasugatibhūmi) 
 
Sugatibhūmi – cõi vui: bao gồm cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới; 

nên mới gọi cõi vui dục giới để phân biệt, và cũng để tách biệt với cõi khổ, vì dục 
giới có cõi vui và cõi khổ. 
 
 Kāmasugatibhūmi – cõi vui dục giới, là những cõi mà chúng sanh thường 
thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, xúc lạc thọ. Có bảy cõi 
vui dục giới là cõi nhơn loại và sáu cõi thiên tiên. Bảy cõi này chúng sanh được sanh 
ra do quả của tâm đại thiện, do đời trước làm việc lành như bố thí, trì giới, tu tiến 
..vv.. 
 
 Manussā hay manussabhūmi, cõi nhơn loại. Manussa: loài người; bhūmi: 
cõi, phạm vi; Manussānaṃ bhūmī’ti manussabhūmi, địa hạt của loài người gọi là cõi 
nhơn loại; hoặc manussānaṃ nivāsā’ti manussā, chổ ở của loài người gọi là cõi nhơn 
loại. Giải tiếng manussa – nhơn loại nghĩa là loài có tâm ý phong phú (mano 
ussannaṃ etesan’ti manussā); Loài suy nghĩ, hiểu biết điều lợi ích và không lợi ích, 
gọi là nhơn loại (atthānatthaṃ manati jānātī’ti manusso); Loài suy nghĩ, hiểu biết 
điều thiện và bất thiện, gọi là nhơn loại (kusalākusalaṃ manati jānātī’ti manusso); 
loài suy nghĩ, hiểu biết nguyên nhân và không phải nguyên nhân gọi là nhơn loại 
(kāraṇākāraṇaṃ manati jānātī’ti manusso). 
 
 Cõi nhơn loại có 11 hạng người nương ở (trừ người khổ) gồm ba hạng phàm 
nhân và 8 hạng thánh nhân, các hạng người này tục sinh bằng 9 tâm quả là: 8 tâm 
đại quả và 1 tâm quả thiện vô nhân ý thức giới thọ xả (tâm quan sát quả thiện thọ 
xả). 
 
 Sáu cõi thiên tiên (devabhūmi). Gọi là thiên tiên (deva), là những chúng sanh 
chỉ vui chơi với năm dục lạc (pañcahi kāmaguṇehi dibbanti kilantī’ti devā). 
 
 Cātummahārājikabhūmi – có tứ đại thiên vương, cõi do bốn vị đại thiên 
vương cai quản. Bốn vị đại Thiên vương là: Trì Quốc Thiên Vương (Dhataraṭṭha), 
Tăng Trưởng Thiên Vương (Viruḷhaka), Quảng Mục Thiên Vương (Virūpakkha), 
Đa Văn Thiên Vương (Kuvera). 
 

- Thiên vương Dhataraṭṭha cai quản chúng càn thát bà (gandhabba). 



- Thiên vương Viruḷhaka cai quản chúng Cưu bàn trà (Kumbhaṇḍa). 
- Thiên vương Virūpakkha cai quản loài rồng, rắn (nāga). 
- Thiên vương Kuvera cai quản loài dạ xoa (yakkha) 

 
Cõi Tứ đại thiên vương cũng có 11 hạng người nương (trừ người khổ) và 

chúng sanh ở đây tục sinh bằng 9 tâm quả là: 8 tâm đại quả và 1 tâm quả thiện vô 
nhân ý thức giới thọ xả. 
 
 Tāvatiṃsā – cõi Tam thập tam thiên hay Đạo lợi. 
 
 Tāvatiṃsā đọc âm là Đạo lợi, biến dạng từ chữ tettiṃsā dịch nghĩa là tam thập 
tam, ba mươi ba. Cõi trời này có tên như vậy vì là nơi mà ba mươi ba vị thiên tử uy 
lực ngự trị, đứng đầu là Thiên chủ Đế Thích (sakko devindo). Chính tại cõi trời này 
là nơi Đức Phật đã thuyết tạng Vi Diệu Pháp; Thiên chủ Đế Thích là vị thánh đệ tử 
của Đức Phật, đã chứng Sơ quả khi Đế Thích đến hỏi pháp và được Đức Phật trả lời 
(kinh Trường Bộ - Đế Thích sở vấn – Sakkapañhāsutta). Tại cõi trời Đạo lợi có bảo 
tháp ngọc bích tên Cūḷamaṇī tôn trí thờ xá lợi răng nhọn của Đức Phật và tóc của 
Ngài đã cắt bỏ lúc xuất gia. 
  
 Yāmā – Cõi Dạ ma thiên. Yāmā là đọc âm Yāma. 
 
 Cõi Dạ ma là trú xứ của những vị trời Yāma (Yāmānaṃ nivāsā’ti yāmā). Trời 
Yāma là những chúng sanh tách biệt sự đau khổ (Dukkhato yātā apagatā’ti yāma); 
Chư thiên cõi Yāma chỉ có thiên lạc thôi, không có những phiền toái như chư thiên 
cõi Đạo lợi và cõi Tứ Đại thiên vương. Thiên tử cai quản cõi trời Dạ ma là thiên tử 
Sugāma. 
 
 Tusitā – Cõi Đâu Suất thiên. Đâu suất là đọc âm của chữ Tusita. 
 
 Cõi Đâu Suất là trú xứ của những vị trời Tusita (Tusitānaṃ nivāsā’ti tusitā). 
Vị trời Tusita là những chúng sanh thường có tâm hoan hỷ thỏa mãn không hề có sự 
thất vọng (niccaṃ tusanti ettha nibbattā devā’ti Tusitā). Cõi Đâu Suất luôn có sự 
tươi vui hoan hỷ; Chư vị bồ tát trước khi giáng sanh cõi nhơn loại để chứng ngộ quả 
Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, kiếp áp chót đều sanh vào cõi Đâu Suất chờ đúng 
thời giáng trần. Đây là lý do mà cõi Đâu Suất được gọi là cõi siêu việt hơn các cõi 
trời khác. 
 
 
 
 



 Nimmānaratī – cõi Hóa lạc thiên 
 
 Cõi Hóa lạc thiên là trú xứ của các vị trời hóa lạc (Nimmānaratīnaṃ nivāsā’ti 
nimmānaratī). Chư thiên hóa lạc là những vị trời có khả năng tự biến hóa ngũ dục 
theo ý thích rồi vui hưởng (yathā rucite bhoge sayameva nimminitvā ramanti etthā’ti 
nimimmānaratī); Ở cõi Hóa lạc thiên không có sẵn thiên lạc, không có sẵn thiên nữ 
hay thiên nam để hoan lạc, mà vị trời ấy muốn hưởng lạc gì thì tự biến hóa ra mà 
thỏa mãn. 
 
 Paranimmitavasavattī – Cõi Tha hóa tự tại thiên. 
 
 Cõi Tha hóa tự tại thiên là trú xứ của các thiên tiên tha hóa tự tại 
(paranimmitavasavattīnaṃ nivāsā’ti paranimmitavasavattī). Chư thiên tha hóa là 
những vị trời có uy lực đặc biệt, vừa khởi ý thích thiên lạc gì thì tức khắc có các 
thiên tiên khác biến hóa cho hưởng thụ, thích gì được nấy (Attano ruciṃ ñatvā parehi 
nimmitesu bhogesu vasaṃ vattanti etthā’ti paranimmitavasavattī); Ở cõi Tha hóa tự 
tại thiên, không có sẵn thiên lạc bày ra đó, cũng như ở cõi Hóa lạc thiên, mà các 
thiên nam hay thiên nữ cõi này khởi lên ý thích muốn hưởng lạc gì thì có người khác 
hiện hóa ra cho thỏa mãn. 
  
 Năm cõi trời dục giới cao: Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, 
Hóa lạc thiên và Tha hóa tự tại thiên đều có 10 hạng người nương trú là phàm nhị 
nhân, phàm tam nhân, và 8 hạng thánh. Tâm tái tục của chư thiên trong các cõi này 
là 8 tâm đại quả. 
 

• Giải mười sáu cõi sắc giới (rūpāvacarabhūmi) 
 
Rūpāvacarabhūmi – cõi sắc giới. Có hai nghĩa: 
 

- Rūpāvacarānaṃ bhūmī’ti rūpāvacarabhūmi, địa vức của các tâm quả 
sắc giới sanh khởi làm việc tục sinh, hữu phần và tử, gọi là cõi sắc giới 

 
- Rūpabrahmānaṃ bhūmī’ti Rūpāvacarabhūmi, nơi cư trú của các 

phạm thiên hữu sắc gọi là cõi sắc giới. 
 
 Tiếng brahma – phạm thiên, có pāli chú giải rằng: Brūhanti vaddhanti 
atipaṇītehi jhānādiguṇehī’ti brahmāno - những chúng sanh tu tiến tăng trưởng với 
các đức tính tuyệt hảo, như thiền định ..v.v.. gọi là những phạm thiên. 
 



 Những chúng sanh tục sinh do quả của thiền chứng sắc giới, gọi là phạm thiên 
hữu sắc. Cõi sống của các phạm thiên ấy, gọi là cõi sắc giới. 
 
 Cõi phạm thiên tất nhiên rực rỡ huy hoàng hơn cõi thiên tiên dục giới về thiên 
cung, về dung sắc, về tuổi thọ. 
 
 Mười sáu cõi sắc giới gồm có ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam 
thiền, bảy cõi tứ thiền. 
  
 Ba cõi sơ thiền (paṭhamajjhānabhūmi) là ba cõi phạm thiên tục sinh bằng 
tâm quả sắc giới sơ thiền; do sự tu chứng sơ thiền thiện đắc chủng khác nhau nên 
sanh lên cõi sơ thiền có 3 bậc: 
 

1. Cõi Phạm chúng thiên (Brahmapārisajjabhūmi) là địa hạt của những 
vị phạm thiên hội chúng của Đại phạm thiên. Những vị trước đây tu tiến sơ 
thiền đắc chủng hy thiểu (parittaṃ bhāveti) nên sanh tương xứng vào hạng 
phạm chúng thiên (Vbh. 603). 
 

2. Cõi Phạm phụ thiên (Brahmapurohitabhūmi) là địa hạt của những vị 
phạm thiên phò tá cho Đại phạm thiên. Những người trước đây tu tiến sơ thiền 
đắc chủng trung bình (majjhimaṃ bhāveti) nên sanh tương xứng vào hạng 
phạm phụ thiên (Vbn 603). 

 
3. Cõi Đại phạm thiên (Mahābrahmabhūmi), là địa hạt của vị phạm 

thiên quyền lực nhất, cai quản cõi sơ thiền. Những người trước đây tu tiến sơ 
thiền đắc chủng tuyệt hảo (paṇītaṃ bhāveti) nên sanh tương xứng vào hạng 
Đại phạm thiên. 
 
Ba cõi sơ thiền thực ra không phải là ba địa phận nằm theo thứ tự, mà cùng 

một khu vực nhưng các phạm thiên do uy lực nên ở địa hạt nào thì gọi là cõi ấy, như 
phạm thiên ở địa hạt hội chúng thì gọi là cõi phạm chúng thiên… Cũng như trong 
xã hội loài người, phân ra có giới thượng lưu, trung lưu, hạ lưu nhưng cũng cùng 
trong một lãnh thổ. 

 
Cõi sơ thiền xuất hiện 9 hạng người đều là hạng tam nhân, gồm 1 hạng phàm 

tam nhân và hạng thánh. 
 
 



 Ba cõi nhị thiền (dutiyayajjhānabhūmi) là ba cõi phạm thiên tục sinh bằng 
tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền; Do sự tu chứng nhị thiền thiện 
và tam thiền thiện đắc chủng khác nhau nên sanh lên cõi nhị thiền có 3 bậc: 
 

1. Cõi Thiểu quang thiên (parittābhābhūmi) là địa hạt của những vị 
phạm thiên có hào quang kém hơn các vị phạm thiên địa vị cận thần và địa vị 
phạm chủ trong cõi nhị thiền. Đó là những phạm thiên do trước đây tu tiến nhị 
thiền, tam thiền đắc chủng hy thiểu nên sanh tương xứng vào cõi Thiểu quang 
thiên có địa vị như dân chúng trong cõi nhị thiền. 

 
2. Cõi Vô lượng quang thiên (appamāṇābhābhūmi) là địa hạt của những 

vị phạm thiên có hào quang thù diệu hơn các vị thiểu quang thiên, các phạm 
thiên này có địa vị cận thần trong cõi nhị thiền, gọi là phạm phụ vô lượng 
quang thiên; Do trước đây những vị ấy tu tiến nhị tam thiền đắc chủng trung 
bình nên sanh tương xứng và vô lượng quang thiên. 

 
3. Cõi Quang âm thiên (Ābhassarābhūmi) là địa hạt của vị phạm chủ 

trong cõi nhị thiền, phạm thiên này có hào quang chói lòa rực rỡ hơn các phạm 
thiên thiểu quang và vô lượng quang; Do trước đây tu tiến nhị-tam thiền đắc 
chủng tuyệt hảo nên sanh tương xứng vào địa hạt Quang âm thiên. 

 
Ba cõi nhị thiền là cõi sanh của những vị đắc nhị thiền (định vô tầm vô tứ) 

theo kinh tạng; của những vị đắc nhị thiền (định vô tầm hữu tứ) và đắc tam thiền 
(định vô tầm vô tứ) theo thắng pháp. Chính vì vậy mà nói cõi nhị thiền tái tục bằng 
tâm quả nhị thiền và quả tam thiền sắc giới. 

  
Ba cõi nhị thiền cũng chung một địa phận nhưng khác địa vị thôi, các vị Thiểu 

quang thiên là phạm chúng, các vị Vô lượng quang thiên là phạm phụ, Vị Quang âm 
thiên là phạm chủ. 

 
Cõi nhị thiền cũng xuất hiện 9 hạng người là phàm tam nhân và 8 bậc thánh. 

 
 Ba cõi tam thiền (tatiyajjhānabhūmi) là cõi phạm thiên tục sinh bằng tâm quả 
tứ thiền sắc giới (theo thắng pháp), còn theo kinh tạng thì cõi tam thiền do đắc tam 
thiền sắc giới mà sanh lên. Do sự tu chứng thiền đẳng cấp khác nhau nên sanh lên 
cõi tam thiền có 3 địa vị: 
 

1. Cõi Thiểu tịnh thiên (parittasubhābhūmi) là địa hạt của các phạm 
thiên có vầng hào quang trong sáng trong ngần bao khắp châu thân, nhưng 



còn kém xa phạm thiên vô lượng tịnh và Biến tịnh; Bậc tu tiến tứ thiền đắc 
chủng thông thường nên sanh vào cõi Thiểu tịnh thiên với địa vị phạm chúng. 

 
2. Cõi Vô lượng tịnh thiên (Appamānasubhābhūmi) là địa hạt của các 

phạm thiên có vầng hào quang trong suốt thắng xa các vị Thiểu tịnh thiên; 
Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng trung bình nên sanh vào cõi Vô lượng tịnh thiên 
với địa vị phạm phụ cõi tam thiền. 

 
3. Cõi Biến tịnh thiên (Subhakiṇhābhūmi) là địa hạt của phạm thiên có 

vầng hào quang trong ngần đẹp lạ, tỏa khắp châu thân, suốt ngày đêm; Bậc tu 
tiến tứ thiền đắc chủng tuyệt hảo nên sanh lên cõi Biến tịnh thiên với địa vị 
phạm chủ cõi tam thiền. 

 
Các phạm thiên cõi tam thiền do năng lực chứng đắc thiền có yếu mạnh khác 

nhau nên sanh vào cõi này mới có vị trí khác nhau như là phạm chúng, phạm phụ và 
phạm chủ. 

 
Chữ Subhā (tịnh hảo, tốt đẹp, lộng lẫy) là nói đến “ánh sáng đẹp, hào quang 

rực rỡ”, tiếp đầu ngữ “su” (tốt, đẹp) và danh từ “Bhā” (ánh sáng, hào quang) thành 
“Subhā” (tịnh quang, ánh sáng rực rỡ). 

 
Cõi tam thiền cũng xuất hiện 9 hạng người là phàm tam nhân và 8 bậc thánh. 
 
Bảy cõi tứ thiền (catutthajjhānabhūmi) là cõi của các phạm thiên mà tục 

sinh do mãnh lực của ngũ thiền sắc giới nói theo hệ thống năm thiền, tương đương 
với tứ thiền nói theo hệ thống bốn thiền. 

 
 Có ba trường hợp: 
 

a. Hạng phàm tam nhân đắc ngũ thiền sắc giới vô nhiễm tưởng 
(saññāvirāga) nguyện đời sau không có danh uẩn, hạng này chết sanh vào cõi 
vô tưởng [Gọi là Vô tưởng, là không có bốn danh uẩn. Như có chú giải: Natthi 
saññāmukhena cattāro arūpakkhandhā etesan’ti Asaññā – Bốn danh uẩn với 
tưởng đại diện không có cho những người nào thì người đó gọi là bậc vô 
tưởng]. 

 
b. Hạng phàm tam nhân, hạng thánh Nhập lưu, hạng thánh Nhất lai đắc 

ngũ thiền sắc giới, sau khi mạng chung sanh vào cõi Quảng quả. 
 



c. Hạng thánh quả Bất lai đắc ngũ thiền sắc giới, sau khi mạng chung 
sẽ sanh vào cõi Tịnh cư, cõi Tịnh cư phân ra có 5 cõi, gọi là ngũ tịnh cư. 

 
  Giải bảy cõi tứ thiền: 
 

1. Cõi Quảng quả thiên (Vehapphalabhūmi) là cõi của những phạm 
thiên có quả thiền rộng lớn, không thể bị hoại diệt. Dù thế giới này có bị hoại 
do lửa, do nước, do gió; Thế giới hoại do lửa thì ba cõi sơ thiền bị ảnh hưởng 
hoại theo; Thế giới hoại do nước thì ảnh hưởng tới ba cõi nhị thiền cũng hoại 
theo; Thế giới hoại do gió thì ảnh hưởng tới ba cõi tam thiền cũng hoại theo; 
Từ cõi Quảng quả tứ thiền trở lên không bị hoại do cách gì cả nên gọi là cõi 
quảng quả, quả thiền rộng lớn. 

 
 Cõi tứ thiền Quảng quả xuất hiện 9 hạng người là: phàm tam nhân và 

8 bậc thánh. Phàm tam nhân sanh vào cõi này rồi có thể đắc quả thánh; Vị 
Nhập lưu sanh vào cõi này rồi có thể đắc quả thánh cao hơn; vị Nhất lai sanh 
vào cõi này rồi có thể tiến bậc đến Bất lai và Ứng cúng, vì thế nói rằng cõi 
quảng quả xuất hiện 9 hạng người. 

 
2. Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhūmi) là cõi của những chúng sanh 

không có tâm thức, chỉ có sắc nghiệp thôi, do nguyện lực thiền. Một câu hỏi 
đặt ra là loại chỉ có sắc vô tri giác sao gọi là chúng sanh? Đáp: vì có sắc nghiệp 
mạng quyền (Kammajajīvitindriyarūpa) bảo trì thân xác nên gọi là chúng sanh 
vô tưởng (Asaññasatta). 

 
 Nếu tính theo mười hai hạng người thì người vô tưởng cũng kể là 

người lạc vô nhân vì không có tâm, cũng như là không có nhân tương ưng 
vậy. Nhưng gọi chính xác thì gọi là người lạc vô tâm (acittakasugatipuggalo). 

  
 Năm cõi tịnh cư (Suddhāvāsabhūmi) 
  

Cõi Tịnh cư là nơi nương trú của Bậc thánh Bất lai (tam quả) và bậc thánh 
Ứng cúng (tứ đạo, tứ quả). Đó là những chúng sanh thanh tịnh. Có pāli chú giải rằng: 
Suddhānaṃ anāgāmi-ara-hantānameva āvāsā’ti suddhāvāsā, nơi ở của các bậc Bất 
lai và ưng cúng thanh tịnh, gọi là cõi tịnh cư. Bậc A na hàm ở cõi khác đắc ngũ thiền 
sắc giới sau khi chết sẽ tái sanh vào cõi tịnh cư chứ không sanh vào cõi quảng quả 
mặc dù cũng là cõi tứ thiền; Và khi bậc A na hàm đã sanh vào cõi tịnh cư sẽ đắc A 
la hán đạo – A la hán quả, níp bàn tại đấy. Bởi thế cõi ngũ tịnh cư chỉ xuất hiện ba 
hạng người là người Tam quả, và người Tứ quả. 
 



  Năm cõi tịnh cư trong bảy cõi tứ thiền là: 
 

1. Cõi vô phiền thiên (Avihābhūmi) là nơi sanh trú của các phạm thiên 
vô phiền. Gọi là phạm thiên vô phiền (Avihabrahma) là những phạm thiên 
không thất thoát mất mát sự thành đạt của mình, như lời giải thích: Attano 
sampattiyā na hāyantī’ti Avihā. Hoặc, phạm thiên vô phiền là những phạm 
thiên không khi nào rời bỏ vị trí của mình trước thời hạn, như lời giải thích: 
Appakena Kālena attano ṭhānaṃ na vijahantī’ti Avihā. Câu giải thích thứ hai 
có nghĩa là chư phạm thiên vô phiền luôn sống hết thọ mạng của mình, không 
bao giờ mạng chung khi chưa hết tuổi thọ cõi ấy, không như các phạm thiên 
cõi tịnh cư khác có thể chết trước hạn lượng tuổi thọ ấn định. Lại nữa, thiên 
lạc cõi vô phiền không bao giờ cạn kiệt cho đến khi nào các phạm thiên ấy 
còn sống. 

 
2. Cõi vô nhiệt thiên (Atappābhūmi) là nơi sanh trú của các phạm thiên 

vô nhiệt. Gọi là phạm thiên vô nhiệt (Atappabrahma) là những phạm thiên 
không có sự bức nhiệt trong nội tâm, lời giải rằng: Na tappantī’ti atappā. Có 
nghĩa là các phạm thiên vô nhiệt thường xuyên nhập thiền quả 
(phalasamāpatti) nên những pháp triền cái (nīvaraṇa) không có cơ hội khởi 
lên để gây nóng nảy, nhờ vậy nội tâm các phạm thiên này luôn mát mẻ an tịnh. 

 
3. Cõi Thiện kiến thiên (Sudassābhūmi) là nơi sanh trú của các phạm 

thiên Thiện kiến (Sudassabrahnma) là vị phạm thiên có thân tướng hoàn hảo, 
ai nhìn thấy phạm thiên ấy cũng hoan hỷ an lạc. Hoặc nghĩa khác, vị phạm 
thiên mà nhìn cái gì cũng dễ dàng do thành tựu tứ nhãn thanh tịnh là nhục 
nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn, như pāli chú giải: parisuddhehi 
pāsādadibbadhammapaññācakkhūhi sampannattā suṭṭhu passantī’ti suṭṭhu 
passantī’ti sudassā. 

 
4. Cõi Thiện hiện thiên (Sudassībhūmi) là nơi sanh trú của các phạm 

thiên Thiện hiện (Sudassībrahma). Gọi là phạm thiên Thiện hiện là vị phạm 
thiên có nhãn lực tinh tường hơn cả phạm thiên Thiện kiến và nhìn thấy mọi 
thứ dễ dàng thoải mái, như pāli chú giải: Tato atisayena suṭṭhu 
dassanabhāvena samannāgatā sukhena ca passantī’ti sudassī. Cả hai hạng 
phạm thiên Thiện kiến và Thiện hiện thì có pháp nhãn (dhammacakkhu) giống 
nhau nhưng về nhục nhãn (pāsādacakkhu), thiên nhãn (dibbacakkhu) và tuệ 
nhãn (paññācakkhu) thì ba nhãn lực này của phạm thiên Thiện hiện thì thù 
thắng hơn phạm thiên Thiện kiến. 

 



5. Cõi sắc cứu cánh (Akaniṭṭhabhūmi). Thật ra đây là sanh trú của phạm 
thiên Akaniṭṭha. Gọi là phạm thiên Akaniṭṭha nghĩa là phạm thiên đạt được 
những cái không nhỏ nhoi tầm thường, có pāli chú giải: Natthi kaniṭṭho 
etesan’ti Akaniṭṭhā; Hay là, giữa những chúng sanh hữu sắc có trạng thái ân 
đức kém cỏi nhỏ bé, những ân đức nhỏ ấy không có đối với phạm thiên sắc 
cứu cánh nên gọi là Akaniṭṭha. 

 
Danh từ “sắc cứu cánh” không phải là đọc âm hay nghĩa dịch của chữ 

Akaniṭṭha, mà đó chỉ là từ diễn tả tính cách của cõi tịnh cư thư năm thôi. 
 
“Sắc” tức là cõi phạm thiên hữu sắc. 
 
“Cứu cánh” tức là rốt ráo, đích điểm cuối cùng. 
 
Gọi là cõi “Sắc cứu cánh” nghĩa là cõi sắc giới rốt ráo. Chư phạm thiên 

cõi này thành tựu ân đức lớn lao như giới đức, định đức và tuệ đức, những ân 
đức ấy vượt trội hơn bất cứ phạm thiên hữu sắc nào kể cả phạm thiên bốn cõi 
Tịnh cư thấp. Phạm thiên ở bốn cõi Tịnh cư thấp nếu chưa chứng quả A la hán 
thĩ vẫn phải tái sanh vào cõi cao hơn, nhưng đến cõi sắc cứu cánh thì nhất định 
sẽ chứng quả A la hán và níp bàn tại đấy, không có tái sanh nữa. Vì lý do đó 
mà cõi Akaniṭṭha được gọi là sắc cứu cánh. 

 
Nói về người sẽ sanh vào năm cõi Tịnh cư này, dù là nhân loại, chư 

thiên hay phạm thiên sơ thiền, phạm thiên nhị thiền, phạm thiên tam thiền 
những vị ấy phải chứng đắc ngũ thiền và phải là bậc thánh Bất lai mới sanh 
lên cõi Tịnh cư được. Hơn nữa, sanh lên năm cõi Tịnh Cư bởi do mãnh lực 
của ngũ quyền (pañcindriya), tức là:  

 
- Nếu bậc A na hàm ngũ thiền có Tín quyền mạnh hơn các quyền khác 

sẽ sanh vào cõi Vô phiền thiên. 
 
- Nếu bậc A na hàm ngũ thiền có Tấn quyền mạnh hơn các quyền khác 

sẽ sanh vào cõi Vô nhiệt thiên. 
 
- Nếu bậc A na hàm ngũ thiền có Niệm quyền mạnh hơn các quyền  

khác sẽ sanh vào cõi Thiện kiến thiên. 
 
- Nếu bậc A na hàm ngũ thiền có Định quyền mạnh hơn các quyền khác 

sẽ sanh vào cõi Thiện hiện thiên. 
 



- Nếu bậc A na hàm ngũ thiền có Tuệ quyền mạnh hơn các quyền khác 
sẽ sanh vào cõi sắc cứu cánh. 

 
Điều này được trình bày trong hậu sớ giải Vibhāvinīṭikā về các cõi tịnh 

cư: “Saddhādiindriyavemattakānukkamena pañcasu suddhā-vāsesu 
uppajjanti - Họ sanh vào năm cõi Tịnh cư do trình tự khác biệt về ngũ quyền 
như tín quyền ..vv.. 

 
  Một vấn đề khác về tên gọi 16 cõi sắc giới: 
 

Trong ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, mỗi tầng đều 
có 3 cõi do địa vị khác nhau là phạm chú, phạm phụ và phạm chủ; Nhưng chỉ 
có cõi sơ thiền là gọi tên đúng với địa vị: phạm chúng thiện, phạm phụ thiên, 
và đại phạm thiên (tức phạm chủ cõi sơ thiền); Riêng về tầng nhị thiền ba cõi, 
tầng tam thiền ba cõi, mặc dù cũng có ba địa vị nhưng gọi tên theo hào quang 
hoặc tịnh quang của phạm thiên cõi ấy; cõi nhị thiền: Thiểu quang thiên, Vô 
lượng quang thiên, Quang âm thiên; Cõi tam thiền: Thiểu tịnh thiên, Vô lượng 
tịnh thiên, Biến tịnh thiên. 

 
Còn về bảy cõi tứ thiền thì gọi theo phẩm chất của chủ phạm thiên trong 

cõi ấy: Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện 
kiến thiên, Thiện hiện thiên và cõi Sắc cứu cánh thiên. Bảy cõi tứ thiền vị trí 
ở riêng nhau từng tầng, không phải cùng một mặt bằng như các cõi phạm thiên 
sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, nên không có ba địa vị phạm chúng, phạm 
phụ và phạm chủng. 

 
• Giải bốn cõi vô sắc giới (Ārūpāvacarabhūmi) 
 
 Ārūpāvacarabhūmi – cõi vô sắc giới. có hai nghĩa: 
 

- Ārūpāvacarānaṃ bhūmī’ti Arūpāvacarabhūmi, địa vức của tâm quả 
vô sắc sanh lên làm việc tục sinh, hữu phần và tử gọi là tâm vô sắc giới. 

 
- Arūpabrahmānaṃ bhūmī’ti Arūpāvacarabhūmi, nơi sanh của chư 

phạm thiên vô sắc, gọi là cõi vô sắc. 
 
  Bốn cõi vô sắc giới: 
 

1. Cõi Không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatanabhūmi) là địa vức của 
phạm thiên đắc thiền không vô biên xứ sanh lên. 



2. Cõi Thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatanabhūmi) là địa vức của phạm  
thiên đắc thiền thức vô biên xứ sanh lên. 

 
3. Cõi vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatanabhūmi) là địa vức của phạm thiên 

đắc thiền vô sở hữu xứ sanh lên. 
 
4. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi) là 

địa vức của phạm thiên đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên. 
  

Gọi là cõi vô sắc, đây chỉ là một lãnh vực, một phạm trù của dòng tâm 
thức nối tiếp sanh diệt thôi, vì cõi vô sắc chỉ có bốn danh uẩn, không có sắc 
pháp, nên không có địa phận ranh giới chi cả; cũng không có thiên cung, vườn 
hoa, hồ sen,… như các cõi phạm thiên, chư thiên hữu sắc đâu. 

 
Bốn cõi vô sắc, mỗi cõi có một tâm quả vô sắc tương ứng làm việc tái 

tục, hữu phần, tử cho các phạm thiên cõi ấy. 
 
Bốn cõi vô sắc chỉ có xuất hiện 8 hạng người là: phàm tam nhân và 7 

bậc thánh (trừ người sơ đạo). Vì ở cõi vô sắc phàm tam nhân không thể đắc 
sơ đạo; chỉ có hạng sơ quả sanh lên cõi vô sắc rồi lần lượt chứng đắc đạo quả 
cao hơn… Nếu là phàm tam nhân sanh lên cõi vô sắc thì suốt kiếp sống ấy 
vẫn là phàm tam nhân thôi, bởi không có thêm sắc uẩn để nghe pháp và hành 
thiền quán. 

 
• Cõi phân theo chín hữu tình cư (sattāvāsa) 
 
 Chín hữu tình cư là chổ nương sống của chúng sanh: 
 

1. Cõi thân dị tưởng dị (Nānattakāyanānattasaññībhūmi) là cõi chúng 
sanh có hình tướng khác nhau và tâm tục sinh khác nhau, tức là 7 cõi vui dục 
giới. 

 
2. Cõi thân dị tưởng đồng (Nānattakāya ekattasañnībhūmi) là chúng 

sanh có hình tương khác nhau nhưng tâm tục sinh giống nhau, tức là 4 cõi khổ 
và 3 cõi sơ thiền. 

 
3. Cõi thân đồng tưởng dị (ekattakāyanānatthasaññībhūmi) là cõi 

chúng sanh có hình tướng giống nhau nhưng tâm tục sinh khác nhau, tức là 3 
cõi nhị thiền. 

 



4. Cõi thân đồng tưởng đồng (ekattakāyekattasañībhūmi) là cõi chúng 
sanh có hình tướng giống nhau và tâm tục sinh cũng giống nhau, tức là 3 cõi 
tam thiền, 1 cõi quảng quả và 5 cõi tịnh cư. 

 
5. Cõi Vô tưởng (Asaññībhūmi) là cõi chúng sanh không có tâm thức 

(không có 4 danh uẩn). 
 
6. Cõi không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatanabhūmi), thuộc cõi vô sắc. 
 
7. Cõi thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatanabhūmi), cũng thuộc cõi vô 

sắc. 
 
8. Cõi Vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatanabhūmi), cũng là cõi vô sắc. 
 
9. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatanabhūmi), 

cũng là cõi vô sắc. 
 
 Chú thích: cõi vô tưởng và 4 cõi vô sắc không xếp vào cõi thân dị tưởng dị, 
thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, hay thân đồng tưởng đồng, bởi vì cõi vô 
tưởng có thân không có tưởng, còn bốn cõi vô sắc thì có tưởng khong có thân. 
 

• Chín hữu tình cư phân bảy thức trú (Viññāṇaṭṭhiti) 
 
Chín cõi sống của chúng sanh chỉ có bả cõi hiển lộ tâm thức rõ rệt, gọi là bảy 

thức trú: 
 

1. Cõi thân dị tưởng dị (Nānattakāyanānattasaññī) 
2. Cõi thân dị tưởng đồng (nānattakāy’ekattasaññī) 
3. Cõi thân đồng tưởng dị (Ekattakāyanānattasaññī) 
4. Cõi thân đồng tưởng đồng (ekattakāy’ekattasaññī) 
5. Cõi không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatanā) 
6. Cõi thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatanā) 
7. Cõi vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatanā) 

 
Chú thích: cõi vô tưởng vì không có danh uẩn sanh nên không gọi là chổ thức 

trú; Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ dù có danh uẩn sanh nhưng không hiển lộ rõ rệt, 
nên cũng không gọi là chổ thức trú. 
 
 



• Cõi có bao nhiêu tâm? 
 
Bốn cõi bất hạnh có 37 tâm là 8 tâm thiện dục giới, 12 tâm bất thiện và 17 tâm 

vô nhân (trừ tâm sinh tiếu). 
 
 Bảy cõi vui dục giới có 80 hoặc 112 tâm là trừ 9 tâm quả đáo đại. 
 
 Ba cõi sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm là: 22 tâm vô tịnh hảo (trừ 2 tâm sân, 2 tỷ 
thức, 2 thiệt thức, và 2 thân thức), 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng 
lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới sơ thiền, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
 
 Ba cõi nhị thiền có 93 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 2 nhĩ thức, 3 
ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh tiếu, 16 tâm đổng lực dục giới 
tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới nhị thiền, 1 tâm quả sắc giới 
tam thiền, 35 tâm siêu thế (trừ 4 tâm đạo sơ thiền và tâm tứ quả sơ thiền). 
 
 Ba cõi tam thiền có 82 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 2 nhĩ thức, 3 
ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh tiếu, 16 tâm đổng lực dục giới 
tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới tứ thiền, 25 tâm siêu thế (4 tâm 
đạo tứ thiền, 4 tâm đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 1 tâm 
tứ quả tứ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền). 
 
 Cõi tứ thiền Quảng quả có 77 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 2 nhĩ 
thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh tiếu, 16 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 1tâm quả sắc giới ngũ thiền, 20 tâm siêu 
thế (4 tâm đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, và 1 tâm tứ 
quả ngũ thiền). 
 
 Cõi tứ thiền ngũ tịnh cư có 59 tâm là 4 tâm tham bất tương ưng, 1 tâm si phóng 
dật, 12 tâm vô nhân (trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức), 16 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới ngũ thiền, 5 tâm tam 
quả, 1 tâm tứ đạo ngũ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 
  
 Cõi Không vô biên xứ có 55 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 1 tâm 
khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 8 tâm đổng lực vô sắc, 3 tâm nhị - 
tam - tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm quả hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền, và 1 tâm quả 
không vô biên xứ. 
 
 Cõi thức vô biên xứ có 53 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 1 tâm khai 
ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 6 tâm đổng lực vô sắc giới (trừ 2 đổng lực 



không vô biên xứ), 1 tâm quả thức vô biên xứ, 3 tâm nhị - tam - tứ đạo ngũ thiền, 15 
tâm quả hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 
 
 Cõi vô sở hữu xứ có 51 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 1 tâm khai ý 
môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 2 đổng lực vô sở hữu xứ, 2 đổng lực phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm quả vô sở hữu xứ, 3 tâm nhị - tam - tứ đạo ngũ thiền, 
15 tâm quả hữu học, 1 tâm quả ngũ thiền. 
 
 Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ có 49 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 
1 tâm khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 2 đổng lực phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, 1 tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 3 tâm nhị - tam – tứ đạo ngũ thiền, 
15 tâm quả hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 
 

• Tâm sanh bao nhiêu cõi? 
 
  Tâm bất thiện sanh theo cõi: 
 

- 4 tâm tham tương ưng, 1 tâm si hoài nghi sanh theo 25 cõi phàm hữu 
tâm (tức là trừ 5 cõi tịnh cư và 1 cõi vô tưởng). 

- 4 tâm tham bất tương ưng, 1 tâm si phóng dật sanh theo 30 cõi hữu 
tâm (tức là trừ 1 cõi vô tưởng) 

- 2 tâm sân chỉ sanh theo 11 cõi dục giới. 
 
  Tâm vô nhân sanh theo cõi: 
 

- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan sát sanh  
theo 26 cõi ngũ uẩn (là trừ 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng). 

- 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức chỉ sanh theo 11 cõi 
dục giới. 

- Tâm kai ý môn sanh theo 30 cõi hữu tâm. 
- Tâm sinh tiếu sanh theo 22 cõi vui ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ, 4 cõi vô 

sắc, và 1 cõi vô tưởng). 
 

  Tâm dục giới tịnh hảo sanh theo cõi: 
 

- 8 tâm đại thiện sanh theo 30 cõi hữu tâm. 
- 8 tâm đại quả sanh theo 7 cõi vui dục giới. 



- 8 tâm đại tố sanh theo 26 cõi vui hữu tâm (trừ 4 cõi khổ và 1 cõi vô 
tưởng). 

 
  Tâm sắc giới sanh theo cõi: 
 

- 10 tâm đổng lực sắc giới sanh theo 22 cõi vui ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ, 
4 cõi vô sắc, và 1 cõi vô tưởng). 

- Tâm quả sắc giới sơ thiền chỉ sanh theo 3 cõi sơ thiền. 
- Tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền sanh theo 3 cõi 

nhị thiền. 
- Tâm quả sắc giới tứ thiền sanh theo 3 cõi tam thiền. 
- Tâm quả sắc giới ngũ thiền sanh theo 6 cõi tứ thiền là cõi Quảng quả 

và 5 cõi tịnh cư. 
 
 Tâm vô sắc giới sanh theo cõi: 
 

- 2 tâm đổng lực không vô biên xứ sanh theo 23 cõi là 22 cõi vui ngũ 
uẩn và 1 cõi không vô biên xứ. 

- 2 tâm đổng lực Thức vô biên xứ sanh theo 24 cõi là 22 cõi vui ngũ 
uẩn, cõi không vô biên xứ, và cõi thức vô biên xứ. 

- 2 tâm đổng lực Vô sở hữu xứ sanh theo 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn, 
cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên, và cõi Vô sở hữu xứ. 

- 2 tâm đổng lực Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 26 cõi vui hữu 
tâm. 

- Tâm quả Không vô biên xứ sanh theo 1 cõi Không vô biên xứ. 
- Tâm quả Thức vô biên xứ sanh theo 1 cõi Thức vô biên xứ. 
- Tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 1 cõi phi tưởng phi phi 

tưởng xứ. 
 

 Tâm siêu thế sanh theo cõi: 
 

- 4 tâm đạo sơ thiền, 1 tâm tứ quả sơ thiền sanh theo 10 cõi là 7 cõi vui 
dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

- 4 tâm đạo nhị thiền, 4 tâm đạo tam thiền, tâm tứ quả nhị tiền và tâm 
tứ quả tam thiền sanh theo 13 cõi là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi 
nhị thiền. 



- 4 tâm đạo tứ thiền, tâm tứ quả tứ thiền sanh theo 16 cõi là 7 cõi vui 
dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam thiền. 

- Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh theo 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi 
sắc giới phàm hữu tưởng (trừ 5 cõi tịnh cư và cõi vô tưởng). 

- Tâm nhị đạo ngũ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, và 5 tâm 
nhị quả sanh theo 21 cõi phàm vui hữu tâm (trừ 4 cõi khổ, 5 cõi tịnh cư, cõi 
vô tưởng). 

- Tâm tứ đạo ngũ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền, và 5 tâm tam quả sanh 
theo 26 cõi vui hữu tâm (trừ 4 cõi khổ và cõi vô tưởng). 

 
• Cõi có hạng người nào? 

 
- Bốn cõi bất hạnh: địa ngục, bàng sanh, ngạ quỉ, A tu la chỉ có 1 hạng 

người khổ. 
- Cõi nhơn loại và cõi tứ đại thiên vương có đến 11 hạng người (trừ 

người khổ). 
- Năm cõi trời dục giới: Đạo lợi thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hóa 

lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên có 10 hạng người (trừ người khổ và người lạc 
vô nhân). 

- Mười cõi phạm thiên phàm hữu tưởng là ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị 
thiền, ba cõi tam thiền, và cõi tứ thiền Quảng quả có được 9 hạng người (trừ 
người khổ, người lạc vô nhân và người nhị nhân). 

- Cõi phạm thiên vô tưởng chỉ có 1 hạng người là người lạc vô nhân. 
Người lạc vô nhân trong cõi vô tưởng là người cõi vui không có tâm nên gọi 
là lạc vô nhân. Khác với người lạc vô nhân trong cõi nhân loại và cõi Tứ đại 
thiên vương; Người lạc vô nhân có tâm nhưng tục sinh bằng tâm quả không 
nhân tương ưng nên gọi là lạc vô nhân. 

- Năm cõi Tịnh cư chỉ có 3 hạng người là người Tam quả, người Tứ 
đạo và người Tứ quả. 

- Bốn cõi vô sắc có được 8 hạng người là trừ người khổ, người lạc vô 
nhân, người nhị nhân, và người sơ đạo. 
 
 
 
 



• Người có mặt cõi nào? 
 

- Người khổ vô nhân có mặt trong 4 cõi bất hạnh: địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỉ và A tu la. 

- Người lạc vô nhân có mặt trong ba cõi là cõi nhơn loại, cõi Tứ đại 
thiên vương, và cõi vô tưởng. 

- Người nhị nhân có mặt trong bảy cõi vui dục giới. 
- Người phàm tam nhân có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm là 7 cõi 

vui dục giới, cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, 1 cõi tứ thiền quảng 
quả, và 4 cõi vô sắc. 

- Người sơ đạo có mặt trong 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi sắc giới 
phàm hữu tưởng. 

- Người nhị đạo, người tam đạo, người sơ quả, và người nhị quả có mặt 
trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

- Người tứ đạo, người tam quả và người tứ quả có mặt trong 26 cõi vui 
hữu tâm (trừ 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng) 
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Bài 60. 
Chương VII. TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ (Vīthimuttacittasaṅgaha) 
Giải Về 16 Loại Nghiệp (Kammabheda) 
 
 Nghiệp – Kamma, nghĩa là tạo tác, hành động; Nghiệp là nhân tố tạo quả dị 
thục. Nghiệp thiện tạo quả vui và nghiệp bất thiện tạo quả khổ. Trong phạm vi này 
chỉ đề cập đến nghiệp luân hồi (Kammavaṭṭa) tạo quả luân hồi (vipākavaṭṭa) chứ 
không giải rộng các khía cạnh của nghiệp duyên (Kammapaccaya) vì liên quan đến 
tâm ngoại lộ (tâm tục sinh, tâm hữu phần, và tâm tử của kiếp sống). 
  
 Nghiệp là hành động có thể được thực hiện bằng thân (gọi là thân nghiệp 
kāyakamma), thực hiện bằng khẩu (gọi là khẩu nghiệp vacīkamma), thực hiện bằng 
ý (gọi là ý nghiệp, manokamna). Nhưng thân và khẩu không thể tự hành động mà 
phải do tâm điều khiển qua sắc tâm (cittajarūpa). 
 
 Lại nữa, tâm (citta) chỉ là trạng thái biết cảnh. Tâm không ra lệnh hay chỉ đạo 
hành động mà chính do một hành uẩn thuộc tánh của tâm là “Tư” (cetanā) có chức 
năng dẫn dắt chỉ đạo tâm và các pháp đồng sanh với nó thực hiện hành động hay tạo 
thành nghiệp. 
 
 Do đó, nói một cách chính xác thì nghiệp (Kamma) là Tư (cetanā). Như Phật 
ngôn rằng: Cetanā’ haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi (Tư, này các tỳ kheo, ta nói là 
nghiệp). 
 
 Tư (cetanā) đồng sanh với căn tham (lobhamūla), căn sân (dosamūla) và căn 
si (mohamūla), gọi là Tư bất thiện (akusalacetanā). Còn Tư (cetanā) đồng sanh với 
căn vô tham (alobhamūla), căn vô sân (adosamūla) và căn vô si (amohamūla) tức 
trí tuệ (paññā), gọi là Tư thiện (kusalacetanā). 
 
 Nói cách khác, Tư (cetanā) hiện diện trong 12 tâm bất thiệt là nghiệp bất thiện 
(akusalakamma). Còn Tư (cetanā) hiện diện trong 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc 
giới và 4 tâm thiện vô sắc giới là nghiệp thiện (kusalakamma). 
 



 Tâm bất thiện và tâm thiện do Tư chủ trương hành động bằng thân khẩu ý, 
sau khi hành động, tâm ấy diệt, mặc dầu vậy, Tư trong các tâm ấy có tánh chất là 
nghiệp dị thời (nānakkhaṇikakamma) sẽ tạo ra quả dị thục (vipāka) khi hợp duyên. 
 
 Vấn đề nghiệp trổ quả, như có sự chắt lọc. Vì trong thời gian một nháy mắt 
có hàng tỷ tâm sanh khởi, hàng triệu đổng lực thiện và bất thiện hành động, không 
thể tất cả Tư thiện và tư bất thiện ấy đều có hiệu ứng tạo quả, nên chỉ có một vài 
nghiệp thành tựu thôi. 
 
 Nghiệp báo là một định luật chi phối đời sống, dù Đức Phật có xuất hiện hay 
không có xuất hiện để tuyên bố , thì nhân quả vẫn xảy ra. Nghiệp báo nhân quả 
không phải là một lập thuyết của đạo Phật. 
 
 Và mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Nghiệp 
quả bất khả tư nghì. Nhưng có thể phân lọai nghiệp dựa theo những gì Đức Phật đã 
trình bày mô tả trong kinh. 

  
A. BỐN LOẠI NGHIỆP PHÂN THEO CHỨC NĂNG 
 (Kiccavasena Kammacatukkaṃ) 

 
 Janakaṃ upatthambhakaṃ upapīḷakaṃ upaghātakañc’eti kiccavasena cattāri 
kammāni nāma. 
 Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Gọi là bốn loại nghiệp 
theo chức năng. 
 
 Giải thích: 

 
1. Janakakamma – Sanh nghiệp. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà sản 

sinh ra quả thức tục sinh và sắc nghiệp nghiệp tục sinh cho một kiếp sống mới, gọi 
là sanh nghiệp hay nghiệp sản sinh. Chính sanh nghiệp tạo ra tâm tục sinh hữu phần 
và tử cho chúng sinh. 

 
Nếu là nghiệp bất thiện sẽ sản sinh tâm quả bất thiện ý thức giới và sắc nghiệp 

tục sinh thành chúng sinh cõi bất hạnh: địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, Atula. 
 
Nếu là nghiệp thiện sẽ sản sinh tâm quả thiện vô nhân ý thức giới và tâm quả 

dục giới hữu nhân, cùng sắc nghiệp tục sinh thành người lạc ở cõi vui dục giới. 
 



Nếu là thiện nghiệp sắc giới sẽ sản sinh tâm quả sắc giới cùng sắc nghiệp tục 
sinh thành người lạc ở cõi sắc giới hữu tưởng; Lại nữa, nghiệp sắc giới ngũ thiền sản 
sinh sắc nghiệp mạng quyền tục sinh thành người lạc cõi vô tưởng. 

 
Nếu là thiện nghiệp vô sắc giới sẽ sản sinh tâm quả vô sắc tục sinh thành phạm 

thiên cõi vô sắc. 
 
2. Upatthambhakakamma – Trì nghiệp. Là mãnh lực thiện nghiệp hay bất 

thiện nghệp có chức năng ủng hộ duy trì quả do nghiệp sản sinh được kéo dài. 
 
Sanh nghiệp thiện thì trợ cho chúng sanh được tái sanh các cõi vui như cõi 

người, cõi thiên tiên, cõi phạm thiên, rồi nhờ trì nghiệp thiện giữ gìn thọ mạng và 
đảm bảo đời sống chúng sanh ấy được khỏe mạnh, đầy đủ nhu cầu hạnh phúc ..vv… 

 
Sanh nghiệp bất thiện thì trợ cho chúng sanh tục sinh vào các cõi bất hạnh như 

địa ngục, bàng sanh, ngạ quỉ, Atula, rồi do trì nghiệp bất thiện duy trì cảm thọ khổ 
mãi không dứt được. 

 
Ở cõi người cũng có trường hợp, mặc dù do sanh nghiệp thiện mới sanh làm 

thân nhân loại, nhưng sống bị quả xấu của ác nghiệp, bệnh tật, nghèo khổ, tai ương… 
và trì nghiệp bất thiện kéo dài sự sống để chịu khổ. 

 
3. Upapīḷakakamma – Chướng nghiệp. Là thứ nghiệp khắc chế, làm trở ngại, 

làm yếu đi hiệu năng của nghiệp khác. Tất nhiên, cả hai loại nghiệp thiện và nghiệp 
bất thiện đều là chướng nghiệp, khắc chế lẫn nhau. 

 
Trường hợp một người đã làm thiện nghiệp lẽ ra quả trổ họ sẽ được hoàn toàn 

hạnh phúc nhưng vì cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện nên bất thiện nghiệp ấy cản 
trở, làm yếu thiện nghiệp, khiến người ấy không hạnh phúc trọn vẹn. Đây gọi là bất 
thiện chướng nghiệp. 

 
Trường hợp ngược lại, một người đã tạo ác nghiệp lẻ ra quả trổ họ sẽ bị đau 

khổ cùng cực nhưng vì cũng có tạo thiện nghiệp nên thiện nghiệp ấy làm lực cản, 
khiến ác nghiệp trổ quả yếu đi, người ấy bớt đau khổ. Đây gọi là thiện chướng 
nghiệp. 

 
4. Upaghātakakamma – Đoạn nghiệp. Là nghiệp có mãnh lực phá vỡ, làm 

vô hiệu hóa khả năng trổ quả của nghiệp khác, chẳng những thế, nghiệp này còn tạo 
quả ngược lại và thay thế nghiệp khác nữa. Cả hai loại thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp đều có chức năng phá trừ nghiệp đối nghịch. 



Trường hợp một người lẽ ra bị chết yểu vì ác nghiệp đã làm, nhưng người này 
nhờ hiện tại tạo được nghiệp lành cực mạnh nên đã chuyển đổi ác nghiệp, họ được 
sống thọ; hoặc trường hợp có người làm ác nghiệp lẽ ra mệnh chung sẽ sanh vào địa 
ngục, nhưng giờ phút cuối người ấy gặp Đức Phật và khởi lên niềm tin mãnh liệt với 
Ngài, nên người ấy mệnh chung sanh vào cõi trời… Đây gọi là thiện đoạn nghiệp. 

 
Ngược lại, trường hợp một người làm thiện phước lẽ ra sau khi mệnh chung 

sẽ sanh vào cõi trời nhưng vì cận tử nghiệp khởi lên là bất thiện nên người ấy sanh 
vào địa ngục khổ cảnh. Đay gọi là bất thiện đoạn nghiệp. 
 

B. BỐN LOẠI NGHIỆP PHÂN THEO CÁCH TRÌNH TỰ TRỔ QUẢ  
(Pākadānapariyānena kammacatkkaṃ) 

  
 Garukaṃ āsannaṃ āciṇṇaṃ kaṭattākammañc’eti pākadānapariyāyena cattāri 
kammāni nāma. 
 Trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp, và dĩ tác nghiệp, gọi là bốn loại 
nghiệp theo cách trình tự trổ quả. 
  
 Giải thích: 
 

1. Garukakamma – Trọng nghiệp 
 

Là nghiệp nặng, nghiệp có công suất mạnh, có mảnh lực tạo quả tái tục kiếp 
kế tiếp không có mảnh lực nào khác có thể ngăn chận được. 
 
 Trọng nghiệp bất thiện chính là năm nghiệp vô gián (pañcānantariyakamma); 
giết cha, giết mẹ, giết thánh A La Hán, gây thương tích vị Phật toàn giác, tạo chia rẽ 
tăng chúng, làm bằng tâm tà kiến và sân hận. 
 
 Trọng nghiệp thiện chính là nghiệp thiện sắc giới (rūpāvacarakusalakamma) 
và nghiệp thiện vô sắc giới (ārūpāvacarakusalakamma); Người chứng thiền và 
không bị hoại thiền, sau khi chết chắc chắn sanh vào cõi phạm thiên. Nghiệp thiện 
siêu thế (lokuttarakusalakamma) hay Đạo siêu thế (lokuttaramagga) cũng là một 
trọng nghiệp vì có mãnh lực đóng cửa bốn cõi khổ vĩnh viễn. 
 
 Tuy nhiên, một người phàm đã chứng thiền hiệp thế nhưng lại phạm những 
nghiệp vô gián, thì trọng nghiệp ấy sẽ làm hư hoại trọng nghiệp thiện tức là thiền 
chứng của người ấy, và trọng nghiệp vô gián này sẽ dẫn tái sanh cõi địa ngục. Như 
trường hợp của Devadatta bị hoại thiền mất thần thông do tạo trọng nghiệp ác gây 
thương tích cho Đức Phật và chia rẽ tăng chúng. 



 Lại nữa, trọng nghiệp bất thiện còn có trọng lực ngăn chận sự chứng đạt pháp 
siêu thế, dù một người kiếp ấy có đủ phước ba la mật để chứng đạo quả. Như trường 
hợp vua Ajātasattu nghe Đức Phật giảng kinh Sa Môn Quả, vua Ajātasattu đủ duyên 
để chứng quả thánh Nhập lưu, nhưng không đắc chứng được bởi vua ấy đã giết cha 
soái ngôi. 
 
 Nhưng, với người đã đắc đạo quả siêu thế dù chỉ là bậc sơ đạo sơ quả cũng 
vĩnh viễn không tạo trọng nghiệp vô gián, cũng như không còn tà kiến. 
 

2. Āsannakamma – Cận tử nghiệp 
 

Cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện trước khi chết. Một người trước lúc 
lâm chung khởi lên tâm thiện hay bất thiện do nhớ lại việc làm tốt hay việc làm xấu 
mà mình đã làm trong bình nhật, tâm thiện nhớ lại việc tốt ấy hay tâm bất thiện nhớ 
lại việc xấu ấy, gọi là cận tử nghiệp. Nếu người đó không có làm trọng nghiệp nào 
trong đời sống thì chính cận tử nghiệp này sẽ đóng vai trò sanh nghiệp 
(janakakamma) cho người đó sau khi chết. 
 
 Một người tốt nhưng trước lúc lâm chung khởi lên tâm bất thiện do ám ảnh 
nhớ lại việc bất thiện đã làm, thì cận tử nghiệp bất thiện ấy sẽ chi phối người ấy tái 
sanh vào khổ cảnh. Ngược lại, một người xấu nhưng lúc gần lâm chung chợt khởi 
lên tâm niệm thiện do một cảnh thiện trợ duyên thì cận tử nghiệp ấy có thể khiến 
người này tái sanh vào nhàn cảnh. Chính điều này nên cần có sự trợ niệm cho người 
thân sắp chết để khơi dậy tâm thiện cho họ. 
 
 Tuy rằng một người xấu có thể đạt một cõi vui do cận tử nghiệp thiện nhưng 
không có nghĩa là người ấy sẽ thoát khỏi quả của bất thiện nghiệp mà người ấy đã 
làm trong lúc bình sinh, khi tái sanh ở những kiếp sống sau họ vẫn phải thọ lãnh quả 
xấu tương ứng với nghiệp bất thiện. Ngược lại, một người tốt bị tái sanh khổ cảnh 
do cận tử nghiệp bất thiện, nhưng không phải thiện pháp họ đã làm không có quả 
báo, sẽ có cơ hội khác thiện nghiệp kia trổ quả cho họ hạnh phúc. 
 

3. Āciṇṇakamma – Thường nghiệp 
 
 Thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên, lập đi lập lại thành 
tập quán hay thói quen. Thường nghiệp có thể là thiện hay bất thiện. 
 
 Thường nghiệp thiện là những hành động tốt như bố thí, trì giới, tu thiền, cung 
kính, phục vụ,..vv.. mà người thường xuyên làm, đã thành thói quen. 
 



 Thường nghiệp bất thiện là những hành vi xấu được lập đi lập lại trong đời 
sống, như thói quen sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối,...vv... 
 
 Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì chính thường nghiệp này sẽ 
có vai trò trợ tái tục kiếp sống mới sau khi chết. 
 

4. Kaṭattākamma – Dĩ tác nghiệp 
 

 Dĩ tác nghiệp là nghiệp đã làm tình cờ ở thời điểm nào đó rồi quên, nhưng 
cũng đủ mạnh để đảm nhận vai trò trợ tái tục kiếp sống mới; Nếu không có trọng 
nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp thì dĩ tác nghiệp này mới có tác dụng dẫn tái 
sanh. 

 
 Dĩ tác nghiệp cũng có thể là thiện, cũng có thể là bất thiện. 
 
 Trường hợp một người thỉnh thoảng có cho người ăn xin một đồng bạc hay 

thỉnh thoảng có lời nói chân thật...vv... chỉ là một điều tốt thoáng qua, không nhớ 
được, đây gọi là thiện dĩ tác nghiệp. 

 
 Còn trường hợp một người thỉnh thoảng làm chết côn trùng, hoặc đôi khi nói 

đùa không thật...v.v.. chỉ là một điều xấu thoáng qua không nhớ được, đây gọi là bất 
thiện dĩ tác nghiệp. 

  
 Bốn loại nghiệp thứ hai (B) này là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp 

và dĩ tác nghiệp là những thư nghiệp có vai trò tạo quả dẫn đi tái sanh, nói cách khác 
là tạo ra sanh nghiệp (janakakamma). Bởi thế, không thể nói khẳng định là làm người 
thiện chắc chắn kiếp sau sẽ sanh nhàn cảnh, hay người làm ác chắc chắn kiếp sau sẽ 
sanh khổ cảnh... Cũng ví như chuồng bò nhốt nhiều con bò qua đêm, buổi sáng của 
chuồng được mở để thả bò ra đồng cỏ, có thể có con bò mạnh khỏe nhất nó sẽ chen 
ra trước (như trọng nghiệp); cũng có thể con bò đứng gần cửa sẽ ra trước (như cận 
tử nghiệp); cũng có thể có con bò theo thói quen giành đường ra cửa trước (như 
thường nghiệp); Khi trong chuồng không còn con bò nào thì con bò sót lại sẽ ra cửa 
(như dĩ tác nghiệp). 

 
 
 
 

 
 
 



C. BỐN LOẠI NGHIỆP TRỔ QUẢ THEO THỜI GIAN  
 (pākakālavasena kammacatukkaṃ) 

  
Diṭṭhadhammavedanīyaṃ upapajjavedanīyaṃ aparāpariyavedanīyaṃ 

ahosikammañc’eti pākakālavasena cattāri kammāni nāma. 
 Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, và vô hiệu nghiệp, gọi là 
bốn loại nghiệp theo thời gian trổ quả. 
  
 Giải thích: 
 

1. Diṭṭhadhammavedanīyakamma – Hiện báo nghiệp 
 
Hiện báo nghiệp là loại nghiệp trổ quả, có cảm thọ vui hay khổ liền trong kiếp 

hiện tại sau khi làm một hành động thiện hay ác. 
 
Trong lộ trình tâm thực hiện hành vi thiện hoặc bất thiện, có bảy sát na đổng 

lực thiện (kusalajavana) hay bảy sát na đổng lực bất thiện (akusalajavana). Tư – 
cetanā của tâm đổng lực thứ nhất có vai trò hiện báo nghiệp. 

 
Nhưng hiện báo nghiệp cũng hiếm khi thành tựu quả, bởi do yếu không có 

mãnh lực trùng dụng duyên (āsevanapaccaya) trợ từ tâm đổng lực trước. Hiện báo 
nghiệp thiện thành tựu quả trong trường hợp làm việc phước đặc biệt như phát tâm 
hoan hỷ cúng dường đến một vị Phật, hoặc một bậc lậu tận vừa xuất thiền diệt; Hiện 
báo nghiệp ác thành tựu quả trong trường hợp trực tiếp tạo năm đại nghịch tội, hay 
tạo ác nghiệp một cách nghiêm trọng, tán tận lương tâm. 

 
2. Upapajjavedanīyakamma – Sanh báo nghiệp 
 
Sanh báo nghiệp là nghiệp có mãnh lực tạo quả đời khác sau đời sống này. 

Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện tạo ở đời này mà trổ quả ở kiếp kế, sau khi chết, 
gọi là sanh báo nghiệp. 

 
Chính Tư thiện hay Tư bất thiện của đổng lực thứ bảy trong lộ tâm thể hiện 

hành vi, có vai trò sanh báo nghiệp. 
 
Sanh báo nghiệp cũng không phải chắc chắn thành tựu vì có rất nhiều sanh 

báo nghiệp khác trong đời sống xen vào. 
 



Có người làm ác nhưng cận tử nghiệp thiện mạnh nên họ tái sanh nhàn cảnh 
sau khi mạng chung. Cũng có người làm thiện nhưng khởi lên cận tử nghiệp bất thiện 
mạnh khiến họ tái sanh khổ cảnh sau khi chết. 

 
3. Aparāpariyavedanīyakamma – Hậu báo nghiệp 
 
Hậu báo nghiệp là thứ nghiệp trổ quả đời sau sau nữa, tức là từ kiếp thứ ba trở 

đi cho đến khi đắc đạo quả và níp bàn chấm dứt tái sanh. 
 
Tư thiện hay Tư bất thiện hợp với năm tâm đổng lực giữa (đổng lực thứ hai 

đến đổng lực thứ sáu) là vai trò hậu báo nghiệp. Năm đổng lực giữa có vai mãnh lực 
trùng dụng duyên (āsevanapaccaya) mạnh hơn đổng lực đầu và cuối, vì những đổng 
lực giữa vừa là năng vừa là sở trong trùng dụng duyên nên thành hậu báo nghiệp có 
mãnh lực trổ quả ở những kiếp luân hồi bất định cho đến khi níp bàn mới hết... 

 
Do đó, nên biết rằng đời này được hạnh phúc hay bị tai ương có thể là do hậu 

báo nghiệp quá khứ xa xưa, ngay cả Đức Phật và các đệ tử A La Hán của Ngài cũng 
bị hậu báo nghiệp quá khứ trổ quả khi các Ngài còn thân cuối cùng chưa vô dư y níp 
bàn. 

 
4. Ahosikamma – Vô hiệu nghiệp 
 
a. Vô hiệu nghiệp đối với hiện báo nghiệp: Tâm đổng lực thứ nhất trong mỗi 

lộ trình tâm là hiện báo nghiệp có hiệu lực trổ quả thời gian một đời sống hiện tại, 
vừa khi mệnh chung thì hiện báo nghiệp này hết hiệu lực, gọi là vô hiệu nghiệp. 

 
b. Vô hiệu nghiệp đối với sanh báo nghiệp: Tâm đổng lực thứ bảy trong mỗi 

lộ trình tâm là sanh báo nghiệp có hiệu lực trổ quả trong thời gian kiếp sống kế tiếp 
đây. Hết kiếp sống đó thì sanh báo nghiệp không còn hiệu lực nữa, gọi là vô hiệu 
nghiệp. 

 
c. Vô hiệu nghiệp đối với hậu báo nghiệp: Năm đổng lực giữa trongmỗi lộ 

trình tâm là hậu báo nghiệp có hiệu lực trổ quả suốt các kiếp sống luân hồi, kéo dài 
và bất định thời gian, cho đến khi viên tịch níp bàn mới hết hiệu lực. Hậu báo nghiệp 
hết hiệu lực khi chúng sanh ấy vô dư y níp bàn gọi là vô hiệu nghiệp. 

 
d. Vô hiệu nghiệp đối với đổng lực tố: Diễn trình tâm của bậc A La Hán, bảy 

đổng lực trong lộ tâm là tâm vô ký tố (abyākatakiriyā). Tư-Cetanā hợp tâm đổng 
lực tố không thành nghiệp dị thời bất cứ trường hợp nào (hiện báo nghiệp, hay sanh 



báo nghiệp, hay hậu báo nghiệp) vì bậc A la hán đã đoạn tận ái (taṇhā) – điều kiện 
tích lũy quả dị thục. Nên gọi đổng lực tố của vị A la Hán là vô hiệu nghiệp. 
 

D. BỐN LOẠI NGHIỆP THEO NƠI TRỔ QUẢ 
 (Pākaṭṭhānavasena kammacatukkaṃ) 

 
 Tathā akusalaṃ kāmāvacarakusalaṃ rūpāvacarakusalaṃ 
arūpāvacarakusalañc’eti pākaṭṭhānavasena cattāri kammāni nāma. 
 Nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô 
sắc giới. Gọi là bốn loại nghiệp theo nơi trổ quả. 
  
 Giải thích: 
 

1. Akusalakamma – Nghiệp bất thiện 
 
 Nghiệp bất thiện là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý do Tư (cetana) hợp 
với 12 tâm bất thiện tạo thành. 
 
 Thân nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm được thực hiện qua 
thân biểu tri (kāyaviññatti). 
 
 Khẩu nghiệp bất thiện như là nói dối, nói ly gián, nói thô ác, nói nhảm nhí 
được thực hiện qua khẩu biểu tri (vacīviññatti). 
 
 Ý nghiệp bất thiện như tham lam, sân nộ, tà kiến được thể hiện qua ý nghĩ 
(mana). 
 
 Nghiệp bất thiện trổ sanh danh uẩn quả (vipākanāmakkhandha) và sắc nghiệp 
(kammajarūpa) trong bốn cõi bất hạnh là địa ngục, bàng sanh, ngạ quỉ, A tu la. 
 
 Danh uẩn quả do nghiệp bất thiện tạo đây là bảy quả bất thiện như nhãn thức 
quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, ...vv… và tâm quan sát quả bất thiện làm việc 
tục sinh, hữu phần, tử cho hạng người khổ trong cõi bất hạnh (apāyabhūmi). 
  
 Sắc nghiệp do nghiệp bất thiện tạo đây là năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc 
ý vật, sắc mạng quyền hình thành thân thể của người bốn cõi bất hạnh. 
 
 
 
 



2. Kāmāvacarakusalakamma – Nghiệp thiện dục giới 
 
 Nghiệp thiện dục giới là tư (cetanā) hợp với 8 tâm đại thiện, tạo thành thân 
nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. 
 Thân nghiệp thiện như là thân hành kiêng tránh sát sanh, kiêng tránh trộm cắp, 
kiêng tránh tà dâm. 
 
 Khẩu nghiệp thiện như là khẩu hành kiêng tránh nói dối, kiêng tránh nói ly 
gián, kiêng tránh nói thô ác, kiêng tránh nói nhảm nhí. 
 
 Ý nghiệp thiện như là tâm suy nghĩ vô tham, suy nghĩ vô sân, suy nghĩ chánh 
kiến. 
 
 Ngoài thập thiện nghiệp đạo (kusalakammapatha) này ra, thiện nghiệp dục 
giới còn thể hiện thập phước nghiệp sự hay phúc hành tông (puññakiriyavatthu) nữa, 
đó là: xả thí (Dāna), trì giới (Sīla), tu tiến (Bhāvanā; tu chỉ: Samathabhāvanā; tu 
quán: vipassanābhāvanā), cung kính (apacāyana), phục vụ (veyyāvacca), hồi hướng 
phước (pattidāna), tùy hỷ phước (pattānumodana), thính pháp (dhammasavana), 
thuyết pháp (dhammadesanā), cải chánh tri kiến (diṭṭhujukamma). Như vậy có hai 
mươi pháp hành thiện nghiệp dục giới. 
 
 Nghiệp thiện dục giới trổ sanh danh uẩn quả (vipākanāmakkhandha) và sắc 
nghiệp (kammajarūpa) trong bảy cõi vui dục giới là cõi nhơn loại và sáu cõi thiên 
tiên dục giới. 
 
 Danh uẩn quả do nghiệp thiện dục giới tạo đây, là 16 tâm quả, gồm 8 quả thiện 
vô nhân và 8 đại quả; Trong đó tâm ý thức giới quả thiện vô nhân thọ xã và 8 tâm 
đại quả làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho người trời cõi vui dục giới. 
 
 Sắc nghiệp do nghiệp thiện dục giới tạo đây, là sắc thần kinh, sắc tính, sắc ý 
vật, sắc mạng quyền hình thành thân thể của nhân loại và chư thiên cõi vui dục giới. 
 

3. Rūpāvacarakusalakamma – Nghiệp thiện sắc giới 
 
 Nghiệp thiện sắc giới là Tư (cetanā) hợp trong năm tâm thiền thiện sắc giới; 
thiện sắc giới chỉ là ý nghiệp, không phải là thân nghiệp hay khẩu nghiệp. 
  
 Ý nghiệp thiện sắc giới là những tâm thiền chứng, thành tựu do tu chỉ 
(samathabhāvanāmaya) với đề mục sắc. 



 Nghiệp thiện sắc giới tạo ra danh uẩn quả và sắc nghiệp tục sinh cõi phạm 
thiên sắc giới. 
 
 Danh uẩn quả do nghiệp thiện sắc giới tạo đây, là năm tâm quả sắc giới cùng 
tâm sở phối hợp, năm tâm quả này làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho các phạm 
thiên cõi sắc giới hữu tưởng. 
 
 Sắc nghiệp do thiện nghiệp thiện sắc giới tạo đây, là hai sắc thần kinh nhãn – 
nhĩ, sắc ý vật và sắc mạng quyền hình thành thân phạm thiên cõi sắc hữu tưởng. 
 
 Nghiệp thiện sắc giới ngũ thiền còn tạo ra sắc nghiệp mạng quyền cho phạm 
thiên cõi vô tưởng nữa. 
 

4. Arūpāvacarakusalakamma – Nghiệp thiện vô sắc giới 
 
 Nghiệp thiện vô sắc giới là Tư (cetanā) hợp với bốn tâm thiền thiện vô sắc 
giới; thiện vô sắc giới cũng chỉ là ý nghiệp, không phải là thân nghiệp hay khẩu 
nghiệp. 
 
 Ý nghiệp thiện vô sắc giới là những tâm thiền chứng, được thành tựu do tu chỉ 
(samathabhāvanāmaya) với đề mục vô sắc. 
 
 Nghiệp thiện vô sắc giới tạo ra danh uẩn quả tức bốn uẩn quả vô sắc làm việc 
tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi vô sắc. Nghiệp thiện vô sắc giới không 
tạo sắc nghiệp. 
  
 Phụ giải về quả tái tục và quả bình nhật của bốn loại nghiệp: Nghiệp bất thiện, 
nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, và nghiệp thiện vô sắc giới. 
 

1. Quả của nghiệp bất thiện 
 
 Nghiệp bất thiện tạo ra 1 tâm quả tái tục và 7 tâm quả bình nhật.  
 
 Nhưng, Tư (Cetanā) trong 11 tâm bất thiện trừ tâm si phóng dật, mới tạo ra 
tâm quả tái tục (patisandhi) trong cõi bất hạnh. Tư trong tâm si phóng dật thì không 
tạo ra quả thức tục sinh vì quá yếu. 
 
 Tư (cetanā) hợp 12 tâm bất thiện đều tạo quả thời bình nhật (pavattikāle) được 
cả; và tâm quả bất thiện thời bình nhật hiện khởi trong 11 cõi dục (đủ 7 thứ tâm quả 



bất thiện), hiện khởi trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng (nhưng chỉ có 4 thứ tâm quả 
bất thiện là nhãn thức, nhĩ thức, tâm tiếp thâu, và tâm quan sát). 
 

2. Quả của nghiệp thiện dục giới 
 
 Nghiệp thiện dục giới tạo ra 9 tâm quả tái tục, và 16 tâm quả bình nhật. Phân 
tích chi tiết như sau: 
 

- Nghiệp thiện dục giới hợp trí có tam tư, tạo 4 quả tái tục hợp trí sanh 7 cõi 
vui dục giới. Tạo 16 quả bình nhật (trong đó bảy cõi vui dục giới được 16 quả, bốn 
cõi bất hạnh được 8 quả thiện vô nhân, mười lăm cõi sắc giới hữu tưởng được 5 quả 
thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức). 

 
- Nghiệp thiện dục giới hợp trí không tam tư và nghiệp thiện dục giới ly trí 

có tam tư, tạo 4 quả tái tục ly trí sanh 7 cõi vui dục giới; Tạo 12 quả bình nhật (trong 
đó bảy cõi vui dục giới được 12 quả, bốn cõi bất hạnh được 8 quả thiện vô nhân, 
mười lăm cõi sắc giới hữu tưởng được 5 quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và 
thân thức). 

 
- Nghiệp thiện dục giới ly trí không tam tư tạo 1quả tái tục vô nhân sanh cõi 

nhân loại và Tứ đại thiên vương; Tạo 8 quả bình nhật là 8 quả thiện vô nhân trong 
11 cõi dục giới, và 5 quả thiện vô nhân trong 15 cõi sắc giới hữu tưởng trừ tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức. 
 

3. Quả của nghiệp thiện sắc giới 
 

- Nghiệp thiện sơ thiền sắc giới tạo 1 quả sơ thiền, là tâm tái tục, hữuphần và 
tử cho phạm thiên cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên (tùy theo 
pháp trưởng trợ lực). 

 
- Nghiệp thiện nhị thiền sắc giới tạo 1 quả nhị thiền và nghiệp thiện tam thiền 

sắc giới tạo 1 quả tam thiền, hai tâm quả này làm việc tái tục, hữu phần và tử cho 
phạm thiên cõi Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến quang thiên (tùy theo 
pháp trưởng trợ lực). 

 
- Nghiệp thiện tứ thiền sắc giới tạo 1 quả tứ thiền làm việc tục sinh, hữu phần 

và tử cho phạm thiên cõi Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh thiên 
(tùy theo pháp trưởng trợ lực). 
 



- Nghiệp thiện ngũ thiền sắc giới tạo 1 quả ngũ thiền, nếu là phàm tam nhân và 
hai bậc thánh Nhập lưu – Nhất lai chứng ngũ thiền này sẽ có quả ngũ thiền làm tâm 
tái tục, hữu phần và tử trong cõi Quãng quả thiên; Nếu là bậc thánh Bất lai chứng 
thiện ngũ thiền này sẽ có quả ngũ thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử trong cõi ngũ 
tịnh cư; Nếu người phàm tam nhân chứng ngũ thiền có sự chán ghét về tưởng, người 
ấy sẽ sanh vào cõi vô tưởng nhờ mãnh lực ngũ thiền tạo ra sắc nghiệp mạng quyền 
tái tục. 
 
 Lại nữa, ngũ thiền thiện của bậc thánh Bất lai có quyền nào mạnh sẽ tùy đó 
mà bậc thánh Bất lai ấy sanh một trong năm cõi Tịnh cư (Suddhāvāsa): 
 
 Ngũ thiền có tín quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư vô phiền thiên (Avihā). 
 
 Ngũ thiền có tấn quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư vô nhiệt thiên (Atappā). 
 
 Ngũ thiền có niệm quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư thiện kiến thiên 
(Sudassā). 
 
 Ngũ thiền có định quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư thiện hiện thiên 
(Sudassī). 
 
 Ngũ thiền có tuệ quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư Sắc cứu cánh thiên 
(Akaniṭṭhā). 
 

4. Quả của nghiệp thiện vô sắc giới 
 

Nghiệp thiện vô sắc giới tạo 4 quả vô sắc tương ứng: 
 
- Nghiệp thiện Không vô biên xứ tạo 1 tâm quả Không vô biên xứ làm việc 

tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Không vô biên xứ. 
 
- Nghiệp thiện Thức vô biên xứ tạo 1 tâm quả Thức vô biên xứ làm việc tục 

sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Thức vô biên xứ. 
 
- Nghiệp thiện Vô sở hữu xứ tạo 1 tâm quả Vô sở hữu xứ làm việc tục sinh, 

hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Vô sở hữu xứ. 
 
- Nghiệp thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo 1 tâm quả Phi tưởng phi phi 

tưởng xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
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Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
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Bài 61. 
Chương VII. TOÁT YẾU TÂM NGOẠI LỘ (Vīthimuttacittasaṅgaha) 
GIẢI VỀ TIẾN TRÌNH TỬ SANH (Cutipaṭisandhikkamo) 
 

1. Bốn trường hợp xảy ra cái chết 
 
Chết xảy ra do bốn trường hợp: do tuổi thọ tận (āyukkhayena), do nghiệp tận 

(kammakkhayena), do cả hai tận, tuổi thọ và nghiệp (ubhayakkhayena), do đoạn 
nghiệp (upacchedakakammā). 

 
Trường hợp chết do tuổi thọ tận (āyukkhayamaraṇa) là chết đúng với 

thời kỳ tuổi thọ. Như thời kỳ nhơn loại tuổi thọ trung bình là 100 tuổi, người 
sống đến 100 tuổi thì chết…. như vậy gọi là chết do tuổi thọ tận. 

 
Trường hợp chết do nghiệp tận (kammakkhayamaraṇa) là  chết đúng 

lúc sanh nghiệp (janakakamma) và trì nghiệp (upatthambhakakamma) hết 
hiệu lực. Như thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp sản sanh mạng quyền cho một 
người sống chừng ấy tuổi, khi đến tuổi ấy người đó chết, gọi là trường hợp 
chết do nghiệp tận. 

 
Trường hợp chết do cả hai đều tận (ubhayakkhayamaraṇa) là chết đúng 

thời tuổi thọ và đúng lúc sanh nghiệp hết hiệu lực. Như thời kỳ nhơn loại là 
70 hay 80 tuổi và nghiệp sanh mạng quyền cũng chừng ấy tuổi, đúng thời 
điểm 70 hay 80 tuổi thì chết, gọi là trường hợp chết do cả hai đều tận. 

 
Trường hợp chết do đoạn nghiệp (upacchedakakammamaraṇa) là cái 

chết không đúng thời, chết đột ngột, chết do một nghiệp nặng nào do xen vào 
đoản mạng. Như bị tai nạn bất ngờ hay tự sát … gọi là chết do đoạn nghiệp. 
 

Bốn trường hợp chết có thể hiểu qua thí dụ bốn cách tắt của ngọn đèn 
dầu: tắt do cạn dầu, tắt do lụn tim, tắt do vừa cạn dầu vừa lụn tim, do bị thổi 
tắt dù chưa cạn dầu chưa lụn tim. Ngọn đèn tắt do cạn dầu thí dụ cho trường 
hợp chết do tuổi thọ tận; Ngọn đèn tắt do lụn tim thí dụ cho trường hợp chết 
do nghiệp tận; Ngọn đèn tắt do vừa cạn dầu vừa lụn tim thí dụ cho trường hợp 



chết do do cả hai (tuổi thọ và nghiệp) đều tận; Ngọn đèn tắt do bị thổi thí dụ 
cho trường hợp chết do đoạn nghiệp. 

 
2. Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết 

 
Vào lúc sắp chết, sẽ có một trong ba cảnh hiện ra cho lộ cận tử bắt lấy và dẫn 

đến cõi tái sanh tương ứng: cảnh nghiệp (kamma), cảnh nghiệp tướng 
(kammanimitta), cảnh thú tướng (gatinimitta). 

 
Cảnh nghiệp (kamma) là trạng lại hành động đã làm lúc bình nhật, 

nghiệp thiện hay bất thiện. Sự nhớ lại việc làm thiện hay ác đó thành cảnh cận 
tử trợ cho tâm tái tục. 

 
Cảnh nghiệp tướng (kammanimitta) là hiện ra dấu ấn liên quan hành 

động thiện hay ác, như người làm thiện thì thấy nghiệp tướng là lễ phẩm cúng 
dường hoặc thấy tăng ni đang nhận lễ phẩm cúng dường ..vv.. Còn người ác 
làm đồ tể hay thợ săn thì thấy nghiệp tướng là con dao hay cung tên, lưới bắt 
..vv.. Nghiệp tướng ấy làm cảnh cận tử trợ tâm thiện hay tâm bất thiện khởi 
lên để tạo quả tái tục. 

 
Cảnh thú tướng (gatinimitta) là thấy điềm báo cảnh tái sanh, như người 

thiện thì thấy đền đài nguy nga, vườn hoa ngoạn mục, lễ hội đông vui ..v.v.. 
Với người ác thì thấy chổ tăm tối, ngọn lửa thiêu đốt, bãi rác bẩn thỉu ..v.v.. 
Thú tướng ấy dẫn tâm tái tục vào cõi tương ứng. 
 

Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết đều là do mãnh lực của nghiệp, chi phối 
tiến trình đổng lực cuối của kiếp sống hiện tại, và sẽ làm cảnh cho tâm tái tục, 
hữu phần và tử của kiếp sống kế tiếp ..v.v.. 
 

Cũng nên hiểu rằng, trường hợp tái tục cõi dục giới thì cảnh cận tử 
“nghiệp tướng”, “thú tướng” là cảnh hiện tại hay quá khứ, và được thu bắt qua 
sáu môn; Nhưng cảnh cận tử là “nghiệp” thì chỉ là cảnh quá khứ, và được thu 
bắt qua ý môn. 

 
Trường hợp tái tục cõi sắc giới, thì cảnh cận tử chỉ là “nghiệp tướng – 

kammanimitta”, và là cảnh chế định (paññattibhūtaṃ), được thu bắt qua ý 
môn. 

 



Trường hợp tái tục cõi vô sắc, thì cảnh cận tử cũng chỉ là “nghiệp tướng 
– kammanimitta”, và là cảnh chế định (paññattibhūtaṃ) hay cảnh đáo đại 
(mahaggatabhūtaṃ), được thu bắt qua ý môn. 
 
3. Tâm tái tục và cảnh 

 
Ngoài bậc lậu tận (khīnāsavo) tức là A la hán chết không còn tái sanh, những 

hạng thánh hữu học (sekhā) và phàm nhân (puthujjana) thì chết còn tái sanh. 
 
Tâm sanh khởi nối tiếp với tâm tử (cuticitta) của đời sống cũ, mở đầu cho đời 

sống mới, gọi là tâm tái tục (paṭisandhicitta). 
 

Tâm tái tục là quả của nghiệp hữu (bhavakamma) trong đời sống cũ tạo 
ra. Tâm tái tục đồng sanh với các tâm sở (cetasika) tương ưng; Nếu sự tái sanh 
xảy ra trong cõi ngũ uẩn (pañcavokāra) thì sắc nghiệp ý vật 
(hadayavatthurūpa) sẽ hiện khởi đồng thời với tâm tái tục để làm trú căn cho 
tâm tái tục; Còn nếu sự sống mới mà xảy ra trong cõi tứ uẩn (catuvokāra) tức 
là cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 

 
Tâm tái tục bắt cảnh mà đổng lực cận tử (maraṇāsannajavana) của kiếp 

sống trước đã thu bắt, gồm cảnh nghiệp (kamma) hay cảnh nghiệp tướng 
(kammanimitta) hay cảnh thú tướng (gatinimitta). Và tâm hữu phần trong kiếp 
sống mới cũng cùng bắt cảnh ấy. 

 
Cảnh của tâm tái tục sắc giới là cảnh nghiệp tướng (kammanimitta); 

Cảnh chế định là đề mục biến xứ đã xuất hiện ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, 
gọi là cảnh nghiệp tướng của tâm tái tục vô sắc giới. 

 
Cũng vậy, cảnh của tâm tái tục vô sắc giới là cảnh nghiệp tướng 

(kammanimitta); Cảnh chế định như đề mục “không vô biên” và đề mục “vô 
sở hữu”, cảnh đáo đại như đề mục “Thiện không vô biên xứ” và đề mục “Thiện 
vô sở hữu xứ”, những đề mục ấy xuất hiện ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, gọi 
là cảnh nghiệp tướng của tâm tái tục vô sắc giới. 

 
4. Cõi tái tục sau khi chết 

 
v Người khổ trong bốn cõi bất hạnh chết có thể tái sanh lại cõi bất hạnh, hay 

tái sanh cõi nhơn loại và cõi chư thiên dục giới, bằng một trong mười thức tái tục 
dục giới. 



+  Người lạc vô nhân cõi nhơn loại và cõi Tứ đại thiên vương chết có 
thể tái sanh các cõi dục giới bằng mười thức tái tục dục giới. 

  
+  Người nhị nhân cõi vui dục giới chết có thể tái sanh cũng chỉ trong 

cõi dục giới bằng mười thức tái tục dục giới. 
  

+  Người tam nhân cõi dục giới chết có thể tái sanh trong bất cứ cõi 
nào; vì nếu người ấy tu chứng thiền sẽ sanh vào cõi phạm thiên, nếu tạo phước 
sẽ sanh cõi vui dục, nếu làm các ác nghiệp sẽ sanh vào cõi bất hạnh. 

  
v Vị phạm thiên vô tưởng chết sẽ tái sanh vào cõi vui dục giới, thân nhơn 

loại hay vị trời, nên tâm tái tục có thể là 8 tâm đại quả. 
  

+  Vị phạm thiên cõi tịnh cư nếu chưa chứng A la hán níp bàn mà chết 
thì sanh cõi tịnh cư cao hơn, nhưng cho đến cõi sắc cứu cánh thì nhất định 
phải viên tịch. 

  
+ Phạm thiên cõi sắc giới ngoài cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, vị ấy chết 

có thể tái tục trong bất cứ cõi nào tùy nghiệp duyên (trừ 4 cõi bất hạnh), bằng 
tâm tái tục nhị nhân và tam nhân, có thể bằng sắc tái tục mạng quyền nếu sanh 
cõi vô tưởng. 
 
v Vị phạm thiên vô sắc chết có thể tái sanh lại cõi đó, hoặc cõi vô sắc cao 

hơn, hoặc sanh xuống cõi vui dục giới. Nghĩa là:  
 

+ Sau khi tử ở cõi Không vô biên xứ, có thể tái tục cõi không vô biên 
xứ, hay tục sinh 3 cõi vô sắc cao hơn, hoặc sanh xuống 7 cõi vui dục giới làm 
người tam nhân. 

  
+ Sau khi tử ở cõi Thức vô biên xứ, có thể tái tục cõi thức vô biên xứ, 

hay tục sinh cõi Vô sở hữu xứ, cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc sanh 
xuống 7 cõi vui dục giới làm người tam nhân. 

  
+ Sau khi tử ở cõi Vô sở hữu xứ, có thể tái tục cõi vô sở hữu xứ, hay 

tục sinh lên cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống 7 cõi vui dục 
giới làm người tam nhân. 

 
+ Sau khi tử ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể tái tục cõi Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống 7 cõi vui dục giới làm người tam 
nhân. 



5. Vòng luân hồi, tử – sanh sanh – tử 
 

Cuộc sống này như một cái vòng tròn, do nghiệp lực và sự trợ duyên không 
gián đoạn của tâm tử đời sống trước tạo ra tâm tục sinh (paṭisandhicitta), tâm tục 
sinh sanh rồi diệt, nối tiếp là tâm hữu phần (bhavaṅga) sinh diễn như một dòng chảy 
trong đời sống, chỉ tạm gián đoạn khi những tâm lộ (vīthicitta) sanh khởi bắt cảnh 
mới rồi chìm vào tâm hữu phần lại. Cứ thế trôi chảy cho đến tâm hữu phần cuối cùng 
của đời sống, gọi đó là tâm tử (cuticitta). 

 
Tục sinh – hữu phần – tử;  Tử rồi tục sinh lại … Như vậy là vòng luân hồi – 

sanh tử. 
 
Chính do vô minh làm mờ mắt nên chúng sanh không thấy con đường thoát 

ra khỏi vòng lẩn quẩn đó. Ôm ấp phiền não (kilesa), tạo nghiệp (kamma), khiến sanh 
quả luân hồi (vipākavaṭṭa). 

 
6. Dứt vòng luân hồi 
 
Người tái tục bằng tâm quả tam nhân, là người có trí (Sapañño), trong đời 

sống chứng kiến những cảnh khổ ải, người trí ấy nhận thức và nhàm chán. Sự nhàm 
chán ấy thôi thúc bậc trí tu tập, thực hành Giới – Định – Tuệ. Qua thời gian, với tuệ 
quán (vipassanāñaṇa) họ thấy rõ chân tướng của danh sắc hữu vi là vô thường – khổ 
– vô ngã, làm sanh khởi đạo tuệ (maggañāṇa) và quả tuệ (phalañāṇa), chứng ngộ 
níp bàn là trạng thái tịch diệt pháp hữu vi. Bậc trí ấy đã khô cạn ái (taṇhā), cắt đứt 
mọi triền phược (saṃyojana), chết không còn tái sanh nữa. Đó gọi là dứt vòng luân 
hồi. 
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Bài 62. 
Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
 
 TỔNG QUAN 
 
 Quy luật về điều kiện trợ sanh và ủng hộ, gọi là duyên (paccaya). Pháp nào 
trợ giúp pháp khác sanh ra, gọi pháp ấy là năng duyên (paccaya); pháp nào sanh ra 
nhờ pháp khác trợ giúp, gọi pháp ấy là sở duyên (paccayuppanna). Pháp năng duyên 
trợ pháp sở duyên bằng mãnh lực trợ sanh (janakasatti), hoặc mãnh lực ủng hộ 
(upatthambhakasatti), hoặc bằng cả hai mãnh lực. 
  
 Đề cập đến duyên trợ (paccaya) Abhidhammatthasaṅgaha trình bày 2 loại: 
 

1. Paṭiccasamuppāda – Y tương sinh 
 

2. Paṭṭhāna – duyên hệ 
 

Y tương sinh là định luật nhân quả luân hồi. Những yếu tố luân hồi trợ sanh 
phụ thuộc vào nhau có trình tự như già chết do sanh làm duyên, sanh do hữu làm 
duyên, Hữu do thủ làm duyên, Thủ do ái làm duyên, Ái do thọ làm duyên, Thọ do 
xúc làm duyên, Xúc do lục nhập làm duyên, Lục nhập do danh sắc làm duyên, Danh 
sắc do thức làm duyên, Thức do hành làm duyên, Hành do vô minh làm duyên, đó 
làm tập khởi của toàn bộ ngũ uẩn nầy. 
 
 Duyên hệ là định lý về điều kiện trợ sanh pháp hữu vi. Pháp này duyên cho 
pháp kia sanh khởi; Một pháp sanh lên có nhiều điều kiện trợ sanh. Đó là qui luật 
tạo tác của hữu vi. Duyên hệ là công thức của duyên sinh. 
 
 Trong Visuddhimagga, phần Tuệ, khi nói đến 12 y tương sinh 
(paṭiccasamuppāda), Ngài Buddhaghosa đã dùng 24 duyên hệ để làm sáng tỏ mối 
liên quan giữa những cặp duyên sinh. Bởi lý do nầy nên ở đây sẽ trình bày trước 24 
duyên hệ (paṭṭhāna) sau đó mới trình bày 12 duyên sinh. 

 
* 
 



 PHẦN I: ĐỊNH LÝ DUYÊN HỆ 
 (Paṭṭhānanayo) 
 
 Trong bộ Paṭṭhāna (bộ vị trí) của tạng Abhidhamma (vi diệu pháp hay thắng 
pháp) trình bày duyên hệ, là những điều kiện trợ sanh các pháp hữu vi, gồm có 24 
duyên: 
 

1. Hetupaccayo   – Nhân duyên 
2. Ārammaṇapaccayo   – Cảnh duyên 
3. Adhipatipaccayo   – Trưởng duyên 
4. Anantarapaccayo   – Vô gián duyên 
5. Samanantarapaccayo   – Liên tiếp duyên 
6. Sahajātapaccayo   – Câu sanh duyên 
7. Aññamaññapaccayo  – Hỗ tương duyên 
8. Nissayapaccayo   – Y chỉ duyên 
9. Upanissayapaccayo   – Cận y duyên 
10. Purejātapaccayo   – Tiền sanh duyên 
11. Pacchājātapaccayo   – Hậu sanh duyên 
12. Āsevanapaccayo   – Trùng dụng duyên 
13. Kammapaccayo   – Nghiệp duyên 
14. Vipākapaccayo    – Quả duyên 
15. Āhārapaccayo    – Vật thực duyên 
16. Indriyapaccayo    – Quyền duyên 
17. Jhānapaccayo   – Thiền na duyên 
18. Maggapaccayo    – Đồ đạo duyên 
19. Sampayuttapaccayo   – Tương ưng duyên 
20. Vippayuttapaccayo  – Bất tương ưng duyên 
21. Atthipaccayo    – Hiện hữu duyên 
22. Natthipaccayo    – Vô hữu duyên 
23. Vigatapaccayo    – Ly khứ duyên 
24. Avigatapaccayo   – Bất ly duyên 

 
Lược giải 24 duyên theo ý nghĩa và chi pháp: 
 
1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 
 
Nhân duyên, là sự trợ giúp bằng cách làm gốc rễ vững chắc. Như rễ giúp  

thân cây. 



 Chánh tạng giải thích: Hetū hetusampayuttakānaṃ dhammānaṃ 
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānam hetupaccayena paccayo’ti hetupaccayo. Các nhân 
trợ các pháp tương ưng nhân và các sắc có nhân làm sở sanh bằng nhân duyên, như 
thế gọi là nhân duyên. 
 
 Chú giải: Nhân (hetū) tức là nhân tương ưng, có 6 nhân tương ưng là tham 
(lobha), sân (dosa), si (moha), vô tham (alobha), vô sân (adosa), và vô si (amoha). 
Tham, sân, si là ba nhân bất thiện (akusalahetu) hay căn bất thiện (akusalamūla); 
Vô tham, vô sân, vô si là ba nhân thiện (kusalahetu) hay căn thiện (kusalamūha); vô 
tham, vô sân, vô si cũng là ba nhân vô ký (abyākatahetu) hay căn vô ký 
(abyākatamūla). 
 
 Các pháp tương ưng nhân (hetusampayuttakadhamma) là 103 tâm hữu nhân 
với 52 tâm sở phối hợp tâm hữu nhân. 
  
 Các sắc có nhân làm sở sanh (taṃsamuṭṭhānarūpa) là 17 sắc tâm hữu nhân, 
những sắc do các nhân tương ưng tâm trợ tạo. 
 
 Phân tích lời giải này, có ba trường hợp nhân duyên:  
 

a. Ba nhân bất thiện trợ 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở hợp tâm bất 
thiện, và trợ 17 sắc tâm hữu nhân bất thiện, bằng nhân duyên. 

 
b. Ba nhân thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 tâm sở hợp tâm thiện, và trợ 

17 sắc tâm hữu nhân thiện, bằng nhân duyên. 
 
c. Ba nhân vô ký trợ 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 tâm sở hợp tâm 

vô ký hữu nhân, và trợ 17 sắc tâm hữu nhân vô ký, bằng nhân duyên. 
 

* 
 

2. Cảnh duyên (Ārammaṇapaccayo) 
 

Cảnh duyên là sự trợ giúp bằng cách làm đối tượng tác động. Như ánh sáng  
cuối đường hầm giúp người đi tới, men theo lối ấy. 
 

Chánh tạng giải thích: 
 
Ārammaṇapaccayo’ti-rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā  

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo - 



Saddāyatanaṃ sotaviññānadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 
ārammaṇapaccayena paccayo - Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo - Rasāyatanaṃ 
jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena 
paccayo – Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo – Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ 
gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ ārammaṇapaccayena paccayo – Sabbe 
dhammā manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 
ārammaṇapaccayena paccayo – Yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha ye ye dhammā 
uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ 
ārammaṇapaccayena paccayo. 

 
Gọi là cảnh duyên như sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng 

cảnh duyên – Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên – 
Khí xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên – Vị xứ trợ thiệt 
thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên – Xúc xứ trợ thân thức giới và các 
pháp tương ưng bằng cảnh duyên – Sắc xứ, Thinh xứ, Khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý 
giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên – Tất cả pháp trợ ý thức giới và các 
pháp tương ưng bằng cảnh duyên – Những pháp nào sanh khởi, tức tâm và tâm sở, 
do bắt lấy pháp chi chi, thì pháp chi chi ấy trợ pháp tâm và tâm sở ấy bằng cảnh 
duyên. 

  
Chú giải: 
 
Sắc xứ (rūpāyatanaṃ) tức là sắc cảnh sắc. 
 
Nhãn thức giới và các pháp tương ưng (cakkhuviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 2 tâm nhãn thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm nhãn thức. 

 
Thinh xứ (saddāyatanaṃ) tức là sắc cảnh thinh. 
  
Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng (sotaviññāṇathātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 2 tâm nhĩ thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm nhĩ thức. 

 
Khí xứ (gandhāyatanaṃ) tức là sắc cảnh khí. 
 



Tỷ thức giới và các pháp tương ưng (ghānaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 2 tâm tỷ thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm tỷ thức. 

 
Vị xứ (rasāyatanaṃ) tức là sức cảnh vị. 
 
Thiệt thức giới và các pháp tương ưng (jivhāviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 2 tâm thiệt thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm thiệt thức. 

 
Xúc xứ (phoṭṭhabbāyatanaṃ) tức là sắc cảnh xúc (đất, lửa, gió). 
 
Thân thức giới và các pháp tương ưng (kāyaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 2 tâm thân thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm thân thức. 

 
Sắc, thinh, khí, vị, xúc xứ gom lại thành cảnh ngũ (pañcārammaṇaṃ) 
 
Ý giới và các pháp tương ưng (manodhātuyā taṃsampayuttakānañca  

dhammānaṃ) tức là 2 tâm tiếp thu, 1 tâm khai ngũ môn, và 10 tâm sở tợ tha (trừ cần, 
hỷ, dục) phối hợp tâm ý giới. 

 
Tất cả pháp (sabbe dhammā) ở đây nói đến cảnh pháp (dhammārammana) tức 

là tất cả tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, níp bàn và pháp chế định. 
  
Ý thức giới và các pháp tương ưng (manoviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ) tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và 3 ý giới) 
và 52 tâm sở phối hợp ý thức giới. 

 
Những pháp nào sanh khởi, tức tâm và tâm sở (ye ye dhammā uppajjanti 

cittacetasikā dhamma) là 121 tâm và 52 tâm sở nói chung. 
 
Do bắt lấy pháp chi chi (yaṃ yaṃ dhammaṃ ārabbha) tức là nói đến sáu cảnh 

mà tâm biết, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 
 
Chi pháp tổng quát cảnh duyên là: 
  
Năng duyên tức cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh níp bàn, cảnh chế định, 

trợ sở duyên sanh tức là 121 tâm và 52 tâm sở phối hợp. 
* 



3. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 
  

Trưởng duyên là sự trợ giúp bằng sức mạnh vượt trội, thế chủ lực, trọng điểm  
thu hút. Như trong bầy thú rừng, con đầu đàn mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn sẽ dẫn 
dắt đàn sinh tồn. 
  
 Chánh tạng giải thích: 
 
 Adhipatipaccayo’ti – chandādhipati chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ 
taṃsamutthānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo – Viriyādhipati 
viriyasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 
adhipatipaccayena paccayo – Cittādhipati cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ 
taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo – Vimaṃlādhipati 
vimaṃsasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 
adhipatipaccayena paccayo – Yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā 
upajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ 
adhipaccayena paccayo. 
  
 Gọi là trưởng duyên , như dục trưởng trợ các pháp tương ưng dục và các sắc 
tâm hữu dục trưởng bằng trưởng duyên – Cần trưởng trợ các pháp tương ưng cần và 
các sắc tâm hữu cần trưởng bằng trưởng duyên – Tâm trưởng trợ các pháp tương 
ưng tâm và các sắc tâm hữu trưởng bằng trưởng duyên – Thẩm trưởng trợ các pháp 
tương ưng thẩm và các sắc tâm hữu thẩm trưởng bằng trưởng duyên – các pháp nào 
như tâm và tâm sở sanh khởi do lấy pháp chi chi làm trọng, thì pháp chi chi ấy trợ 
pháp tâm và tâm sở ấy bằng trưởng duyên. 
  
 Chú giải: 
 
 Dục trưởng (chandādhipati) là tâm sở dục trong đổng lực đa nhân. 
 
 Pháp tương ưng dục (chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ) là 84 tâm đổng 
lực đa nhân và 50 tâm sở (trừ hoài nghi và dục). 
 
 Các sắc tâm hữu dục trưởng (taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ) là 17 sắc tâm 
có dục trưởng làm duyên. 
 
 Cần trưởng (viriyādhipati) là tâm sở cần trong đổng lực đa nhân. 
 
 Pháp tương ưng cần (viriyasampayuttakānaṃ dhammānaṃ) là 84 tâm đổng 
lực đa nhân và 50 tâm sở (trừ hoài nghi và cần). 



 Các sắc tâm hữu cần trưởng (taṃsamuṭṭhānā nañca rūpaṃ) là 17 sắc tâm có 
cần trưởng làm duyên. 
 
 Tâm trưởng (cittādhipati) là 84 tâm đổng lực đa nhân (nhị nhân, tam nhân) 
gồm 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm 
tố đáo đại và 40 tâm siêu thế. 
 
 Các pháp tương ưng tâm (cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ) là 51 tâm sở 
hợp đổng lực đa nhân (trừ tâm sở hoài nghi). 
 
 Các sắc tâm hữu trưởng (taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ) là 17 sắc tâm đổng 
lực đa nhân làm trưởng. 
 
 Thẩm trưởng (vimaṃsādhipati) là tâm sở trí tuệ trong đổng lực tam nhân (hợp 
trí). 
 Các pháp tương ưng thẩm (vimaṃsasampayuttakānaṃ dhammānaṃ) là 66 
tâm đổng lực hợp trí và ...??? 
 
 Các sắc tâm hữu thẩm trưởng (taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ) là 17 sắc tâm 
có thẩm trưởng làm duyên. 
 
 Các pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi (ye ye dhammā uppajjanti 
cittacetasikā dhammā) trong pháp duyên này là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm 
đại tố hợp trí, 40 tâm siêu thế (cả thảy 60 tâm), cùng 45 tâm sở phối hợp các tâm ấy. 
 
 Do lấy pháp chi chi làm trọng (yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā) tức là pháp 
cảnh trưởng như tâm (trừ 2 tâm sân, 2 tâm si, thân thức thọ khổ) và tâm sở (trừ 4 sân 
phần, 1 hoàn nghi) 18 sắc rõ thành cảnh tốt và níp bàn. 
 
 Theo lời giải thích trên, nên biết có 3 cách trưởng duyên: 
 

a. Câu sanh trưởng duyên. Chi pháp: năng duyên là dục trưởng, cần 
trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng trợ sở duyên đồng sanh là 84 tâm đổng lực 
đa nhân cùng 51 tâm sở hợp đổng lực đa nhân, và 17 sắc tâm hữu trưởng. 

 
b. Cảnh trưởng duyên. Chi pháp: Năng duyên là 116 tâm và 47 tâm sở 

thành cảnh trưởng, 18 sắc rõ thành cảnh tốt, níp bàn, trợ cho sở duyên là 8 tâm 
tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố hợp trí, và 40 tâm siêu thế cùng 45 tâm sở 
hợp. 



c. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Chi pháp: Năng duyên là sắc ý vật 
cận tử thành cảnh trưởng trợ sở duyên là đổng lực lộ cận tử 8 tâm tham cùng 
22 tâm sở tương ưng. 

 
* 
 

4. Vô gián duyên (Anantarapaccayo) 
 
Vô gián duyên là mãnh lực trợ sanh tiếp nối, liên tục, không cho gián đoạn. 

Như Vua cha băng hà, Thái tử kế vị ngai vàng để truyền thừa dòng dõi vậy. Dòng 
tâm thức, sát na tâm trước diệt trợ cho sát na tâm sau sanh không gián đoạn, gọi là 
vô gián duyên. 
 
 Chánh tạng giải thích: 
 

Anantarapaccayo’ti – Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ 
pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo – Purimā 
purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ 
anantarapaccayena paccayo – Purimā purimā akusalā dhammā akusalānaṃ 
dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo – Purimā purimā akusalā dhammā 
pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ anantara paccayena 
paccayo – Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ 
abyākatānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena paccayo – Purimā purimā abyākatā 
dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ anantarapaccayena 
paccayo – Purimā purimā abyākatā dhammā akusalānaṃ dhammānaṃ 
anantarapaccayena paccayo – Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ anantarā ye ye dhammā 
uppajjanti cittacetasikā dhammā te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ 
anatarapaccayena paccayo. 
 
 Gọi là vô gián duyên, như các pháp thiện kế trước trợ các pháp thiện kế sau 
bằng vô gián duyên – Các pháp thiện kế trước trợ các pháp vô ký kế sau bằng vô 
gián duyên – Các pháp bất thiện kế trước trợ các pháp bất thiện kế sau bằng vô gián 
duyên – Các pháp bất thiện kế trước trợ các pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên 
– Các pháp vô ký kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên – Các pháp vô 
ký kế trước trợ các pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên – Các pháp vô ký kế trước 
trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên – Những pháp nào như tâm và tâm sở 
sanh khởi tiếp theo những pháp nào, thì những pháp ấy trợ các pháp tâm và tâm sở 
đó bằng vô gián duyên. 
 
  



 Chú giải: 
 
 Pháp tâm và tâm sở (cittacetasikā dhammā) là bốn danh uẩn đồng sanh trong 
một sát na. Sát na trước diệt đi trợ cho sát na sau sanh nối tiếp gọi là vô gián duyên. 
 
 Pháp thiện kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên, tức là trong lộ 
trình tâm có đổng lực thiện diễn tiến, sát na đổng lực thiện sanh trước trợ cho sát na 
đổng lực thiện sanh tiếp theo, gọi là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. 
 
 Pháp thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Pháp thiện đây 
là sát na đổng lực thiện trợ pháp vô ký là sát na tâm mót cảnh hoặc sát na hữu phần 
sanh tiếp nối đổng lực thiện; trong lộ đắc đạo sát na tâm đạo trợ sát na tâm quả siêu 
thế cũng gọi là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên; Trong lộ nhập thiền 
diệt của bậc A na hàm, sát na tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ sát na tâm 
tam quả khởi lên khi xuất thiền diệt, cũng gọi là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô 
gián duyên. 
 
 Pháp bất thiện kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên là sát na 
đổng lực bất thiện vừa diệt trợ cho sát na đổng lực bất thiện sanh nối tiếp bằng vô 
gián duyên. 
 
 Pháp bất thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên. Tức là sát 
na đổng lực bất thiện vừa diệt trợ cho sát na tâm mót cảnh, hoặc tâm hữu phần, bằng 
vô gián duyên. 
 
 Pháp vô ký kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên, như là tâm 
hữu phần trợ tâm hữu phần, tâm hữu phần dứt dòng trợ tâm khai ngũ môn, tâm khai 
ngũ môn trợ tâm nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức hoặc thiệt thức hoặc thân 
thức, tâm nhãn thức ..v.v.. trợ tâm tiếp thâu, tâm tiếp thâu trợ tâm quan sát, tâm quan 
sát trợ tâm xác định, tâm xác định trợ tâm đổng lực tố, tâm khai ý môn trợ tâm đổng 
lực tố, đổng lực tố trước trợ đổng lực tố sau, tâm đổng lực tố trợ tâm mót cảnh, tâm 
mót cảnh trợ tâm hữu phần; tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trợ tâm tứ quả khởi lên 
khi xuất thiền diệt; Tâm tử trợ tâm tái tục đời sống mới, gọi là vô ký trợ vô ký bằng 
vô gián duyên. 
 
 Pháp vô ký kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên, như là sát na 
tâm xác định trợ tâm đổng lực thiện, hoặc sát na tâm khai ý môn trợ tâm đổng lực 
thiện trong lộ ý môn. 
 



 Pháp vô ký kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián duyên, như là sát 
na tâm xác định trợ tâm đổng lực bất thiện trong lộ ngũ môn, sát na tâm khai ý môn 
trợ tâm đổng lực bất thiện trong lộ ý môn. 
 

* 
 

5. Liên tiếp duyên (Samanantarapaccayo) 
 
Liên tiếp duyên giống như vô gián duyên, chỉ khác tên gọi. Liên tiếp duyên  

cũng có nghĩa là sự trợ duyên tâm sanh nối tiếp của dòng tư tưởng. 
 
 Khi Đức Phật thuyết vô gián duyên (Anantarapaccaya) có một số chư thiên 
không hiểu kịp nên Ngài thuyết lập lại nhưng dùng từ khác cũng đồng nghĩa: Liên 
tiếp duyên hay Đẳng vô gián duyên (samanantarapaccaya) theo chú giải đã giải 
thích. 
 

* 
 

6. Câu sanh duyên (Sahajātapaccayo) 
 

 Câu sanh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sanh cùng thời điểm. Như 
ngọn đèn được thắp lên thì ánh sáng đồng thời bừng tỏa. 
 
 Chánh tạng giải thích: 
 
 Sahajātapaccayo’ti – Cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 
sahajātapaccayena paccayo – cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ sahajātapaccayena 
paccayo – Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ sahajātapaccayena paccayo – 
Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo – 
Māhābhūtā upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo. 
 
 Gọi là câu sanh duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên 
– Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên – Vào thời điểm tục sinh, danh sắc 
trợ lẫn nhau bằng câu sanh duyên – Các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm bằng câu 
sanh duyên – sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên. 
 
 
 
 
 



 Chú giải:  
 
 Bốn uẩn phi sắc (cattro khandhā arūpino) tức là 4 danh uẩn – thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn, và thức uẩn. Bốn danh uẩn này đồng sanh trong một sát na trợ giúp 
lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi là câu sanh duyên. 
 
 Bốn đại hiển (cattāro mahābhūtā) tức là 4 nguyên tố - đất, nước, lửa, gió. Bốn 
nguyên tố này đồng sanh trong một đơn vị vật chất, chúng trợ lẫn nhau, một trợ ba, 
ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi là câu sanh duyên. 
 
 Vào thời điểm tục sinh danh và sắc trợ lẫn nhau. Tâm quả tái tục gọi là danh, 
sắc ý vật tái tục cõi ngũ uẩn gọi là sắc. Danh và sắc tái tục đồng sanh vào sát na tục 
sinh, tâm tái tục trợ sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục là trú căn cho tâm tái tục. Như 
thế gọi là câu sanh duyên. 
 
 Các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm, tức là sát na tâm tạo sắc tâm (cittājarūpa) 
bằng câu sanh duyên. 
 
 Sắc đại hiển trợ sắc y sinh, tức là sắc tứ đại trợ sắc y sinh đồng sanh một bọn 
như bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc quí tiết, bọn sắc vật thực bằng câu sanh 
duyên. 
 
(còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
PHẦN I: ĐỊNH LÝ DUYÊN HỆ (Paṭṭhānanayo) “tiếp theo” 
 

7. Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo) 
  
Hỗ tương duyên là mãnh lực trợ giúp có qua phải có lại; Năng giúp sở chỉ có 

một chiều, như tâm trợ sắc tâm… thì không gọi là hỗ tương, chỉ là đồng sanh thôi; 
Năng và sở giúp nhau song phương như thức uẩn trợ thọ uẩn, ngược lại thọ uẩn cũng 
trợ thức uẩn… gọi là câu sanh hỗ tương. 

 
 Do đó câu sanh duyên có 5 trường hợp mà hỗ tương duyên thì chỉ có 3 trường 
hợp trong 5 của câu sanh duyên thôi. 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
Aññamaññapaccayo’ti – Cattāro khandhā arūpino aññamaññapaccayena 

paccayo – Cattāro mahābhūtā aññamaññapaccayena paccayo – Okkantikkhaṇe 
nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena paccayo.  

 
Hỗ tương duyên, như là bốn uẩn phi sắc trợ nhau bằng hỗ tương duyên – Bốn 

đại hiển trợ nhau bằng hỗ tương duyên – Vào thời điểm tục sinh danh và sắc trợ nhau 
bằng hỗ tương duyên.  

  
Chú giải: 
  
Bốn uẩn phi sắc, tức là 4 danh uẩn – thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 

Bốn danh uẩn này đồng sanh trong một sát na trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ 
một, hai trợ hai. Như thế gọi là hỗ tương duyên. 

  
Bốn đại hiển, tức là 4 nguyên tố vật chất – Đất, nước, lửa, gió. Bốn nguyên tố 

này đồng sanh trong một đơn vị vật chất trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, 
hai trợ hai. Như thế gọi là hỗ tương duyên. 

  



Vào thời điểm tục sinh cõi ngũ uẩn có danh tái tục tức là 15 tâm quả tái tục và 
35 tâm sở hợp, sắc tái tục là sắc nghiệp ý vật. Tâm tái tục trợ sắc ý vật tái tục; sắc ý 
vật tái tục trợ tâm tái tục. Danh sắc tái tục trợ lẫn nhau gọi là hỗ tương duyên. 

 
* 

 
8. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 
  
Y chỉ duyên là mảnh lực trợ giúp bằng cách làm chổ nương; Năng làm chổ 

tựa cho sở. Như chiếc phao giúp người lội qua sông vậy. 
  
Có ba loại y chỉ duyên: Câu sanh y duyên (sahajātanissayapaccayo), vật tiền 

sanh y duyên (vatthupurejātanissayapaccayo), vật cảnh tiền sanh y duyên 
(vatthārammaṇapurejātanissayapaccayo). 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Nissayapaccayo’ti – Cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 

nissayapaccayena paccayo – Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ nissayapaccayena 
paccayo – Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ nissayapaccayena paccayo – 
Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo – 
Mahābhūtā upādārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo – Cakkhāyatanaṃ 
cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena 
paccayo – Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 
nissayapaccayena paccayo – Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo – Jivhā yatanaṃ 
jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena 
paccayo – Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 
nissayapaccayena paccayo – Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu 
ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ nissayapaccayena paccayo. 

  
Y chỉ duyên như là – Bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên – Bốn 

đại hiển trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên – Vào sát na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau 
bằng y chỉ duyên – Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng y chỉ duyên – 
Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng y chỉ duyên – Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các 
pháp tương ưng bằng y chỉ duyên – Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng y chỉ duyên – Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên 
– Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên – Thân xứ trợ 
thân thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên – Ý giới và ý thức giới sanh 



diễn nương sắc nào, sắc ấy trợ ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng và y 
chỉ duyên. 

  
Chú giải: 
  
Bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên nghĩa là trong một sát na tâm 

sanh khởi có 4 danh uẩn (thọ, tưởng, hành, thức) đồng sanh làm chổ nương cho nhau, 
một uẩn nương ba uẩn, ba uẩn nương một uẩn, hai uẩn nương hai uẩn, đây gọi là câu 
sanh y duyên (sahajātanissayapaccayo). 

  
Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là 4 nguyên tố đất, nước, 

lửa, gió đồng sanh trong một đơn vị vật chất làm chổ nương cho nhau, một đại nương 
ba đại, ba đại nương một đại, hai đại nương hai đại, đây gọi là câu sanh y duyên. 

  
Vào sát na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là danh uẩn 

quả tái tục cõi ngũ uẩn và sắc nghiệp ý vật tái tục đồng sanh trong thời điểm tái tục 
làm chổ nương cho nhau, danh trợ sắc, sắc trợ danh, đây gọi là câu sanh y duyên. 

  
Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng y chỉ duyên, nghĩa là trong 

thời bình nhật cõi ngũ uẩn tâm sanh tạo sắc tâm (cittajarūpa) đồng sanh, sắc tâm 
nương tâm mà sanh khởi, đây gọi là câu sanh y duyên. 

  
Sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng y chỉ duyên, nghĩa là 4 sắc đất, nước, lửa, gió 

trợ cho sắc y đại sinh, làm chổ nương cho sắc y đại sinh đồng sanh, đây gọi là câu 
sanh y duyên. 

  
Năm trường hợp kể trên, theo chú giải gọi là câu sanh y duyên 

(sahajātanissayapaccayo) vì năng giúp sở bằng cách vừa làm chổ nương, vừa đồng 
sanh với sở. 

  
Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là 

sắc thần kinh nhãn hay nhãn vật làm chổ nương trú cho 2 tâm nhãn thức cùng 7 tâm 
sở tợ tha biến hành tương ưng tâm nhãn thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  
Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc 

thần kinh nhĩ hay nhĩ vật làm chổ nương trú cho 2 tâm nhĩ thức cùng 7 tâm sở tợ tha 
biến hành tương ưng tâm nhĩ thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  



Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc 
thần kinh tỷ hay tỷ vật làm chổ nương trú cho 2 tâm tỷ thức cùng 7 tâm sở tợ tha 
biến hành tương ưng tâm tỷ thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  
Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là 

sắc thần kinh thiệt hay thiệt vật làm chổ nương trú cho 2 tâm thiệt thức cùng 7 tâm 
sở tợ tha biến hành tương ưng tâm thiệt thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  
Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là 

sắc thần kinh thân hay vật làm chổ nương trú cho 2 tâm thân thức cùng 7 tâm sở tợ 
tha biến hành tương ưng tâm thân thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  
Ý giới và ý thức giới sanh diễn nương sắc nào, sắc ấy trợ ý giới và ý thức giới 

cùng các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, nghĩa là sắc ý vật (hadayavatthu) làm 
chổ nương trú cho 3 tâm ý giới (2 tâm tiếp thâu, 1 tâm khai ngũ môn) cùng 10 tâm 
sở tợ tha (trừ cần, hỷ, dục) tương ưng tâm ý giới; sắc ý vật làm chổ nương trú cho 
104 ý thức giới sanh trong cõi ngũ uẩn cùng 52 tâm sở tương ưng ý thức giới ấy. 
Đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 

  
Sáu trường hợp vừa kể, theo chú giải gọi là vật tiền sanh y duyên 

(vatthupurejātanissayapaccayo) vì năng duyên trong trường hợp này là 6 sắc vật 
sanh trước già dặn rồi mới làm chổ nương cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý giới và ý thức giới được. 

  
Trường hợp vật tiền sanh y duyên thứ sáu có thêm một duyên khác nữa, đó là 

vật cảnh tiền sanh y duyên (vatthārammaṇapurejātanissayapaccayo), nghĩa là sắc ý 
vật thời bình nhật sanh trước trợ cho ý giới và ý thức giới bằng vật tiền sanh y duyên, 
nhưng có trường hợp lộ ý môn cận tử bắt lấy ý vật cận tử làm cảnh, do đó trường 
hợp này sắc ý vật cận tử vừa là trợ cho 43 tâm lộ ý môn cận tử và 44 tâm sở hợp 
bằng “vật tiền sanh y duyên”, cũng vừa là trợ cho 43 tâm ấy bằng “cảnh duyên”, gọi 
chung lại là trợ bằng “vật cảnh tiền sanh y duyên”. 

 
* 

 
9. Cận y duyên (Upanissayapaccayo) 
 
Cận y duyên là mãnh lực trợ duyên bằng cách làm chổ nương có sức ảnh 

hưởng lớn, năng là yếu tố trợ sanh cho sở một cách mạnh mẽ. 
  



Cận y duyên (upanissayapaccaya) và y chỉ duyên (nissayapaccaya) khác 
nhau thế nào? Cận y duyên là giúp làm chổ nương, như cha mẹ làm chổ nương cho 
con cái; còn y chỉ duyên là giúp làm chổ nương như bạn đồng hành nương nhau 
trong cuộc hành trình. 

  
Dựa vào chi pháp chánh tạng giải thích, chú giải phân tích cận y duyên có 3 

trường hợp là Cảnh cận y duyên (ārammaṇūpanissayapaccaya), Vô gián cận y 
duyên (anantarūpanissayapaccaya), Thường cận y duyên 
(pakatūpanissayapaccaya). 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Upanissayapaccayo’ti - Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ 

pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo - Purimā 
purimā kusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
kesañci upanissayapaccayena paccayo - Purimā purimā kusalā dhammā 
pacchimānaṃ pacchimānaṃ  abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena 
paccayo - Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ 
akusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo - Purimā purimā akusalā 
dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kesañci 
upanissayapaccayena paccayo - Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ 
pacchimānaṃ  abyākatānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo - Purimā 
purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ abyākatānaṃ dhammānaṃ 
upanissayapaccayena paccayo - Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ 
pacchimānaṃ     kusalānaṃ dhammānaṃ upanissayapaccayena paccayo - Purimā 
purimā abyākatā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ 
upanissayapaccayena paccayo -Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo - 
Puggalopi upanissayapaccayena paccayo - Senāsanampi upanissayapaccayena 
paccayo. 

  
Gọi là cận y duyên, như – Các pháp thiện sanh trước trước trợ các pháp thiện 

sanh sau sau bằng cận y duyên – Các pháp thiện sanh trước trước trợ một vài pháp 
bất thiện nào đó sanh sau sau bằng cận y duyên – Các pháp thiện sanh trước trước 
trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên – Các pháp bất thiện sanh trước 
trước trợ các pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y duyên – Các pháp bất thiện sanh 
trước trước trợ một vài pháp thiện nào đó sanh sau sau bằng cận y duyên – Các pháp 
bất thiện sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên – Các 
pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên – Các 
pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp thiện sanh sau sau bằng cận y duyên – Các 
pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y duyên – 



Thời tiết, vật thực cũng trợ được bằng cận y duyên – Người cũng trợ được bằng cận 
y duyên – Trú xứ cũng trợ được bằng cận y duyên. 

  
Chú giải: 
 
- Các pháp thiện sanh trước trước trợ các pháp thiện sanh sau sau bằng cận y 

duyên. Trường họp này có 3 duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên: như là sau khi bố thí, trì giới, tu thiền,… sau nhớ 
lại khởi lên tâm hoan hỷ. 

b. Vô gián cận y duyên: như là trong lộ tâm có đổng lực thiện, đổng lực 
kế trước trợ đổng lực kế sau tiếp nối… 

c. Thường cận y duyên: như là người đã từng làm thiện, tâm thiện ấy 
trợ tâm thiện về sau dễ dàng. 
  
- Các pháp thiện sanh trước trước trợ một vài pháp bất thiện nào đó sanh sau 

sau bằng cận y duyên. Trường hợp này chỉ có hai duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên: như là sau khi bố thí, trì giới, tu thiền, nhớ lại 
thích thú rồi khởi lên tham, tà kiến, mạn, lấy thiện làm cảnh trưởng. 

b. Thường cận y duyên: như là người có thói quen làm thước rồi tham 
muốn, tà kiến, mạn, nghi, hoặc sân hối sanh khởi. 
 
- Các pháp thiện sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y 

duyên. Trường hợp này có 3 duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên: như là vị A la hán phản kháng tâm tứ đạo đã 
chứng; Tâm tứ đạo là pháp thiện sanh trước trước làm cảnh trưởng trợ 4 tâm 
đại tố hợp trí. 

b. Vô gián cận y duyên: như là sát na đổng lực thiện kết thúc trợ cho sát 
na mót cảnh hay sát na hữu phần kế sau. 

c. Thường cận y duyên: như là hành tiện bố thí, trì giới, tu thiền cũng 
trợ sanh tâm thức thọ lạc hoặc thọ khổ, ..v.v.. 
 
 
 
 



- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các pháp bất thiện sanh sau sau bằng 
cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 

 
a. Cảnh cận y duyên, pháp bất thiện đã khởi lên làm cảnh trưởng cho 

tâm bất thiện sanh sau sau, như người tà dâm nhớ lại càng sanh tâm tham 
muốn. 

b. Vô gián cận y duyên, trong lộ tâm có đổng lực bất thiện, đổng lực 
trước trợ đổng lực sau sanh tiếp nối. 

c. Thường cận y duyên, nết quen tham, quen sân rồi trợ cho tâm tham, 
tâm sân sanh khởi dễ dàng. 
 
- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ một vài pháp thiện nào đó sanh sau 

bằng cận y duyên. Trường hợp này chỉ là thường cận y duyên thôi vì pháp bất thiện 
không thể là cảnh trưởng của tâm thiện, và cũng không thể là vô gián duyên trong 
một lộ trình tâm được. 

  
Bất thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên như là có người bị phiền não dày 

vò liền thức tỉnh tu tập làm các công đức, hay có người càng buồn khổ càng tinh tấn 
..vv.. 

 
- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng 

cận y duyên. Trường hợp này có hai duyên phụ: 
 

a. Vô gián cận y duyên: trong một lộ tâm có đổng lực bất thiện, sát na 
đổng lực cuối trợ sát na tâm mót cảnh hay tâm hữu phần sanh kế tiếp, gọi là 
tâm bất thiện trợ vô ký bằng vô gián cận y duyên. 

b. Thường cận y duyên: như nghiệp bất thiện tạo ra tâm quả bất thiện, 
hay khi tham ái, sân hận sanh khởi cũng khiến sanh thân khổ, thân lạc được 
bằng thường cận y duyên. 
 
- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận 

y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên. Tức là pháp vô ký làm cảnh trưởng trợ đổng lực 
vô ký. Như Níp bàn là cảnh trưởng trợ tâm quả siêu thế hay như tâm tứ quả 
và Níp bàn là cảnh trưởng trợ tâm đại tố hợp trí khi vị A la hán phản khán 
(hồi quán)… 



b. Vô gián cận y duyên. Tức là sát na tâm vô ký trước diệt trợ sát na 
tâm vô ký sau sanh lên, như là tâm khai ngũ môn trợ tâm nhãn thức, tâm nhãn 
thức trợ tâm tiếp thâu ..v.v.. 

c. Thường cận y duyên. Như thân thọ khổ hay thọ lạc có thể trợ sanh 
tâm tố, hoặc trợ duyên cho bậc thánh nhập thiền quả được. 

 
- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp thiện sanh sau sau bằng cận y 

duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên. Như các bậc hữu học phản khán tâm quả siêu thế 
đã đắc. Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả là cảnh trưởng trợ tâm đại thiện 
hợp trí của bậc hữu học. 

b. Vô gián cận y duyên. Như trong lộ tâm, sát na khai ý môn trợ đổng 
lực thiện sanh kế sau. 

c. Thường cận y duyên. Như là khi thấy, nghe, ngưởi, nếm, đụng, quen 
quán niệm vô thường, khổ, vô ngã nên sau khi mỗi tác ý đến tam tướng thì 
tâm thiện hợp trí khởi sanh dễ dàng. 
 
- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp bất thiện sanh sau sau bằng 

cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 
 

a. Cảnh cận y duyên. Tức là 6 cảnh vô ký (sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp) 
thành cảnh hấp dẫn trợ tham sanh khởi…. 

b. Vô gián cận y duyên. Như trong lộ tâm, sát na tâm khai ý môn (hoặc 
tâm xác định) trợ sát na đổng lực bất thiện sanh tiếp nối. 

c. Thường cận y duyên. Như là do thường gặp cảnh sắc, thinh, khí, vị, 
xúc nên sanh tâm tham, tâm sân, tâm tà kiến,… 
 

- Thời tiết cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên. Như thời tiết 
mát mẻ dễ sanh tâm thiện; thời tiết nóng bức dễ sanh tâm bất thiện. 

 
- Vật thực cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên: Như thức ăn 

hiền dễ sanh tâm tịnh hảo; ăn thức ăn không lành cũng dễ sanh tâm bất thiện. 
 
- Người thân cận cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên. Như 

thường gần bạn tốt sẽ giúp tiến hóa; thường giao du bạn xấu bị nhiễm thói 
hư… 



- Trú xứ cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên. Như chổ ở sạch 
sẽ, thoáng mát cũng dễ sanh tâm thiện; còn chổ ở chật chội, bừa bãi, hôi hám 
cũng dễ sanh tâm bất thiện. 

 
10. Tiền sanh duyên (Purejātapaccayo) 
 
Tiền sanh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sanh trước. Như mặt trăng 

mặt trời đã có từ lúc hình thành thái dương hệ, chúng tỏa sáng trợ sự sống của muôn 
loài trên trái đất. Mặt trăng mặt trời có trước trợ giúp muôn loài đang sống trên mặt 
đất là thí dụ ý nghĩa tiền sanh duyên. 

  
Dựa vào chi pháp chánh tạng giải thích, sớ giải phân tích Tiền sanh duyên 

thành ba duyên phụ là cảnh tiền sanh duyên (ārammaṇapurejātapaccaya), vật tiền 
sanh duyên (vatthupurejātapaccaya), vật cảnh tiền sanh duyên 
(vatthārammaṇapurejātapaccaya). 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
Purejātapaccayo’ti - Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo - Saddāyatanaṃ 
sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ purejātapaccayena 
paccayo - Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  
dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo - Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo - 
Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 
purejātapaccayena paccayo - Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ 
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ - purejātapaccayena paccayo - Cakkhāyatanaṃ 
cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañ ca dhammānaṃ purejātapaccayena 
paccayo - Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 
purejātapaccayena paccayo - Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañ-ca dhammānaṃ purejātapaccayena paccayo - Jivhāyatanaṃ 
jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ purejātapaccayena 
paccayo - Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 
purejātapaccayena paccayo - Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu 
ca vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ pure 
jātapaccayena paccayo, manoviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca 
dhammānaṃ kiñci  kāle purejātapaccayena paccayo kiñci kāle na 
purejātapaccayena paccayo 

  



Gọi là tiền sanh duyên như – Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên – Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền 
sanh duyên – Khí xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – 
Vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – Xúc xứ trợ 
thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – sắc xứ, thinh xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – Nhãn xứ 
trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – Nhĩ xứ trợ nhĩ thức 
giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các 
pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên – Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên – Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng 
tiền sanh duyên – Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương vào sắc nào, thì sắc ấy trợ ý 
giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên; Sắc ấy đôi khi có trợ ý thức giới 
và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên, cũng đôi khi không trợ bằng tiền sanh 
duyên. 

 
Chú giải: 
 
Sắc xứ là sắc cảnh sắc, thinh xứ là sắc cảnh thinh, khí xứ là sắc cảnh khí, vị 

xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là sắc cảnh xúc (tức là 3 sắc đại hiển trừ thủy đại). Năm 
cảnh này hiện khởi trước mới trợ cho ngũ song thức và 3 tâm ý giới, cùng các tâm 
sở tương ứng với ngũ song thức và ý giới. Đay gọi là cản tiền sanh duyên 
(ārammaṇapurejātapaccayo). 

  
Nhãn xứ là sắc nhãn vật, nhĩ xứ là sắc nhĩ vật, tỷ xứ là sắc tỷ vật, thiệt xứ là 

sắc thiệt vật, thân xứ là sắc thân vật, sắc trú căn của ý giới và ý thức giới cõi ngũ uẩn 
là sắc ý vật. Sáu sắc vật này đã sanh trước đến khoảng trung thọ (majjhimāyu) mới 
trợ cho ngũ song thức, ý giới, và có thể trợ ý thức giới, bằng vật tiền sanh duyên 
(vatthupurejātapaccayo). 

  
Trường hợp sắc ý vật cận tử trợ 43 tâm lộ ý môn cận tử, mà 43 tâm lộ ấy bắt 

lấy sắc ý vật làm cảnh, thì đây gọi là vật cảnh tiền sanh duyên 
(vatthārammaṇapurejātapaccayo). 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. Hậu sanh duyên (Pacchājātapaccayo)  
 
Hậu sanh duyên là sự trợ duyên bằng mãnh lực sanh sau. Như nhà cửa được 

trang hoàng tươm tất vì sắp đến ngày tết. Ngày tết sẽ diễn ra là nguyên nhân (năng) 
trợ duyên cho việc trang hoàng nhà cửa (sở). 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
Pacchājātapaccayo’ti - pacchājātā cittacetasikā dhammā purejātassa imassa 

kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.  
 
Gọi là hậu sanh duyên – Như các pháp tâm và tâm sở sanh sau trợ cho thân 

sanh trước này bằng hậu sanh duyên. 
  
Chú giải: 
  
Các pháp tâm và tâm sở sanh sau, nghĩa là các sát na tâm pháp sẽ tiếp nối sanh 

sau làm điều kiện duy trì sắc thân đã sanh không hư hoại bằng mãnh lực hậu sanh 
duyên. 

  
Cũng có nghĩa là nhãn thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc nhãn vật sanh trước; nhĩ 

thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc nhĩ vật sanh trước; Tỷ thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc tỷ 
vật sanh trước; Thiệt thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc thiệt vật sanh trước, Thân thức 
giới sẽ sanh trợ cho sắc thân vật sanh trước; Ý giới và ý thức giới sẽ sanh, trợ cho 
sắc ý vật sanh trước …  bằng mãnh lực hậu sanh duyên. 

 
(còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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12. Trùng dụng duyên (Āsevanapaccayo) 
 

Trùng dụng duyên là mãnh lực trợ duyên trùng lập nhiều lần một thứ tâm đổng 
lực thiện, hay bất thiện, hay tố trong lộ trình tâm. Được thí dụ như công việc làm 
được thuần thục nhờ thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần. 

  
Trùng dụng duyên cũng là hình thức vô gián duyên; vô gián duyên của dòng 

tâm thức tiếp nối nhau đến chặng đổng lực thì gọi là trùng dụng duyên. 
  
Chánh tạng giải thích: 
 
Āsevanapaccayo’ti - Purimā purimā kusalā dhammā 

pacchimānaṃpacchimānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo - 
Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānaṃ pacchimānaṃ    akusalānaṃ 
dhammānaṃ āsevanapaccayena paccayo - Purimā purimā kiriyābyākatā dhammā 
pacchimānaṃ pacchimānaṃ  kiriyābyākatānaṃ dhammānaṃ āsevanapaccayena 
paccayo. 

 
Gọi là trùng dụng duyên, như – Các pháp thiện sanh kế trước trợ các pháp 

thiện sanh kế sau bằng trùng dụng duyên – Các pháp bất thiện sanh kế trước trợ các 
pháp bất thiện sanh kế sau bằng trùng dụng duyên – Các pháp vô ký tố sanh kế trước 
trợ các pháp vô ký tố sanh kế sau bằng trùng dụng duyên. 

          
Chú giải: 
          
Trong lộ tâm có chặng đổng lực thiện, sát na đổng lực trước làm năng duyên 

trợ sát na đổng lực sau làm sở duyên, cùng giống thiện gọi là thiện trợ thiện bằng 
trùng dụng duyên. 

         



 Trong lộ tâm có chặng đổng lực bất thiện, sát na đổng lực trước làm năng 
duyên trợ sát na đổng lực sau làm sở duyên, cùng giống bất thiện, gọi là bất thiện trợ 
bất thiện bằng trùng dụng duyên. 

 
 Trong lộ tâm có đổng lực tố, sát na đổng lực trước làm năng duyên trợ sát na 

đổng lực sau làm sở duyên, cùng giống vô ký tố, gọi là vô ký trợ vô ký bằng trùng 
dụng duyên. 

 
* 

 
13. Nghiệp duyên (Kammapaccayo) 
  
Nghiệp duyên là sự trợ giúp bằng mãnh lực điều hành tạo tác. Chính cetanā 

(Tư tâm sở) là vai trò nghiệp (Kamma), có Phật ngôn rằng: Cetanā’haṃ bhikkhave 
kammaṃ vadāmi – Này chư Tỳ kheo, ta nói Tư là nghiệp. Tư (cetanā) được ví như 
người thợ cái trong cơ sở sản xuất, anh ta điều hành mọi người làm việc và tạo ra 
sản phẩm. 

          
Có ba loại nghiệp duyên: Dị thời nghiệp duyên Nānakkaṇikakammapaccaya), 

Vô gián nghiệp duyên (Anantarapaccaya), câu sanh nghiệp duyên 
(Sahajātapaccaya). 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Kammapaccayo’ti  - Kusalākusalaṃ kammaṃ vipākānaṃ khandhānaṃ 

kaṭattā ca  rūpānaṃ kammapaccayena paccayo - Cetanā sampayuttakānaṃ 
dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. 

  
Gọi là nghiệp duyên, như là – Nghiệp thiện và bất thiện trợ tạo các danh uẩn 

quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên – Tư trợ các pháp tương ưng và các sắc 
tâm bằng nghiệp duyên. 

  
Chú giải: 
  
Tư tâm sở tương ưng 12 tâm bất thiện, chính là nghiệp bất thiện 

(akusalakamma). Nghiệp bất thiện này tạo ra bốn danh uẩn quả bất thiện, cùng 18 
sắc nghiệp cõi khổ. Tư trợ quả danh sắc ấy gọi là dị thời nghiệp duyên. 

  
Tư tâm sở tương ưng 37 tâm thiện, chính là nghiệp thiện (kusalakamma). 

Nghiệp thiện dục giới và sắc giới tạo ra bốn danh uẩn quả và sắc nghiệp tục sinh 



trong cõi vui ngũ uẩn; Nghiệp thiện vô sắc giới chỉ trợ tạo danh uẩn quả tục sinh cõi 
vô sắc, không tạo ra sắc nghiệp. Nghiệp thiện siêu thế, (Tư trong tâm thiện siêu thế) 
trợ sanh quả siêu thế, đây là trường hợp đặc biệt. Tâm đạo không phải là nghiệp luân 
hồi (kammavaṭṭa), tâm quả siêu thế không phải là quả luân hồi. 

  
Vì rằng Tư (cetanā) thiện siêu thế cũng trợ sanh quả siêu thế nên vẫn gọi là 

nghiệp duyên. Mặt khác, theo chú giải giải thích: Tâm đạo (maggacitta) trợ tâm quả 
(phalacitta) liền kề trong lộ tâm đắc đạo quả, gọi là vô gián nghiệp duyên 
(anantarakammapaccaya); Mãnh lực tâm đạo trợ tâm quả khởi lên về sau khi nhập 
thiền quả (phalasamāpatti) thì đây gọi là dị thời nghiệp duyên 
(nānakkhaṇikakammapaccaya).  

  
Tư tâm sở trong 121 tâm còn có vai trò điều hành tâm và tâm sở tương ưng 

với nó, và trợ tạo sắc tâm đồng sanh. Trường hợp này gọi là câu sanh nghiệp duyên 
(sahajātakammapaccaya). 

 
* 

 
14. Quả duyên (Vipākapaccayo) 
  
Quả duyên là sự trợ giúp bằng vai trò dị thục của nghiệp. Nghiệp tạo ra tâm 

quả, bốn danh uẩn quả lại tương trợ lẫn nhau. Cũng ví như bốn người đi lạc trong 
rừng, họ đồng cảnh ngộ giúp nhau, nương tựa nhau vậy. 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Vipākapaccayo’ti vipākā cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 

vipākapaccayena paccayo. 
  
Gọi là quả duyên, tức bốn danh uẩn quả trợ giúp lẫn nhau bằng quả duyên. 
  
Chú giải: 
  
Bốn danh uẩn quả ở đây là 52 tâm quả và 38 tâm sở tương ưng. 
  
Trợ giúp lẫn nhau nghĩa là một uẩn trợ ba uẩn, ba uẩn trợ một uẩn, hai uẩn trợ 

hai uẩn. 
  



Đó là quả duyên phần chính, còn phần phụ là bốn uẩn quả trợ sắc tâm đồng 
sanh bằng quả duyên – Trong sát na tục sinh cõi ngũ uẩn, uẩn quả tái tục trợ sắc 
nghiệp tái tục cũng bằng quả duyên. 

 
* 

 
15. Vật thực duyên (Āhārapaccayo) 
  
Vật thực là mãnh lực trợ duyên bằng cách nuôi lớn, làm điều kiện cho sở 

duyên sanh khởi và phát triển. Như đất nuôi cây cỏ vậy. 
  
Vật thực duyên có hai duyên chia theo chi pháp là Sắc vật thực duyên 

(rūpāhārapaccaya) và Danh vật thực duyên (nāmāhārapaccaya). 
 
Chánh tạng giải thích: 
 
Āhārapaccayo’ti - Kabaḷīṅkāro āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena 

paccayo – Arūpino āhārā sampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca  
rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. 

  
Gọi là vật thực duyên, như – Đoàn thực trợ thân này bằng vật thực duyên – 

Các phi sắc thực trợ các pháp tương ưng và các sắc tâm bằng vật thực duyên. 
  
Chú giải: 
  
Có 4 loại vật thực là Đoàn thực (kabaliṅkārāhara), Xúc thực (phassāhāra), 

Tư niệm thực (sañcetanāhāra) và Thức thực (viññāṇāhāra). 
  
Đoàn thực là sắc vật thực; vật thực ngoại là cơm, bánh, rau, trái… để nhai ăn; 

vật thực nội là dưỡng tố (oja) trong bọn sắc bất ly. Cả hai thứ sắc vật thực này là 
năng duyên trợ nuôi dưỡng thân sắc uẩn này, gọi là sắc vật thực duyên 
(rūpāhārapaccaya). 

  
Xúc thực là tâm sở xúc, là thức ăn cho thọ uẩn. 
  
Tư niệm thực là tâm sở tư, là thức ăn cho tâm quả. 
  
Thức thực là tất cả tâm, là thức ăn cho các tâm sở tương ưng và sắc tâm. 
  



Tuy vậy, ba danh thực (nāmāhara) này vẫn làm năng duyên trợ chung cho sở 
duyên là làm tâm, tâm sở, sắc tâm và sắc nghiệp tái tục bằng danh vật thực duyên 
(nāmāhārapaccaya). 

 
* 

 
16. Quyền duyên (Indriyapaccayo) 
   
Quyền duyên là mãnh lực trợ giúp bằng chức năng quản lý. Cũng như vị bộ 

trưởng quản lý những bộ phận trong guồng máy cai trị, theo sở trường chuyên môn 
của họ vậy. 

  
Quyền duyên theo chi pháp chánh tạng giải thích thì phân thành ba duyên là 

vật tiền sanh duyên (Vatthupurejātindriyapaccaya), Sắc mạng quyền duyên 
(Rūpajīvitindriya), Câu sanh quyền duyên (Sahajātindriya). 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
 Indriyapaccayo’ti - Cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca         dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo - Sotindriyaṃ 
sotaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ indriyapaccayena 
paccayo - Ghānindriyaṃ ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  
dhammānaṃ jndriyapaccayena paccayo - Jivhindriyaṃ jivhāviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ indriyapaccayena paccayo - Kāyindriyaṃ 
kāyaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ indriyapaccayena 
paccayo - Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo - Arūpino 
indriyā sampayuttakānañca dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 
indriyapaccayena paccayo. 

  
Gọi là quyền duyên, như – Nhãn quyền trợ nhãn thức giới và các pháp tương 

ưng bằng quyền duyên – Nhĩ quyền trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng 
quyền duyên – Tỷ quyền trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên 
– Thiệt quyền trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên – Thân 
quyền trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên – Sắc mạng quyền 
trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên – Các quyền phi sắc trợ các pháp tương ưng 
và các sắc tâm bằng quyền duyên. 

 
 
 
  



Chú giải: 
  
Trong 22 quyền (bāvīsatindriyāni) ở chương VI – Toát yếu tương tập, hai sắc 

tính (nữ quyền và nam quyền) không thành quyền duyên. Các quyền ngoài ra hai sắc 
tính thì thành quyền duyên. 

  
Năm quyền: Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền trợ cho 

5 thức (nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới) và 
7 tâm sở phối hợp ngũ song thức bằng quyền duyên. Đây gọi là vật tiền sanh quyền 
duyên, vì nhãn quyền, ..v.v.. là năm sắc vật sanh trước đủ lực trợ ngũ song thức và 
thời điểm trung thọ. 

  
Mạng quyền (jīvitindriyaṃ) trong 22 quyền là tâm sở mạng quyền 

(jīvitindriyacetasika) và sắc mạng quyền (tức sắc mạng – jīvitarūpa). 
  
Sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp đồng bọn (kalāpa) bằng quyền duyên. Đây 

gọi là sắc mạng quyền duyên. 
  
Các quyền phi sắc hay danh quyền (arūpinoindriyā) gồm có 15 quyền trong 

22 quyền: 
  
Mạng quyền tức tâm sở mạng quyền. 
  
Ý quyền tức 121 tâm. 
  
Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, 5 quyền này chi pháp 

là tâm sở thọ. 
  
Tín quyền, tức tâm sở tín. 
  
Tấn quyền, tức tâm sở cần. 
  
Niệm quyền, tức tâm sở niệm. 
  
Định quyền, tức tâm sở nhất hành. 
  
Tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, 4 quyền này chung 

chi pháp là tâm sở trí tuệ. 
  
Mười lăm danh quyền có tám chi pháp. 



Tám danh quyền trợ các pháp đồng sanh với chúng, và trợ các sắc tâm hữu 
quyền bằng quyền duyên. Đây gọi là câu sanh quyền duyên. 
 
(còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Abhidhamma 
Bài học ngày 6.3.2022 
 
Bài 65. 
Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
PHẦN I: ĐỊNH LÝ DUYÊN HỆ (Paṭṭhānanayo) “tiếp theo” 
 

17. Thiền na duyên (Jhānapaccaya) 
 
Những pháp như tầm (vitakka), tứ (vicāra), hỷ (pīti), nhất hành (ekaggatā), 

thọ hỷ (somanassa), thọ ưu (domanassa) và thọ xả (upekkhā), những pháp này có 
đặc tính thiêu hủy pháp đối lập (paccanikajhāpanaṃ) gọi là thiền na hay chi thiền 
(jhānaṅga). 

 
Chánh tạng giải thích: 
 
Jhānapaccayo’ti jhānaṅgāni jhānasampayuttakānaṃ dhammānaṃ 

taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo. 
  
Gọi là thiền duyên, tức là những chi thiền trợ các pháp tương ưng thiền và các 

sắc tâm bằng thiền na duyên. 
  
Chú giải: 
  
Bảy chi thiền đây thuộc pháp hổn hợp (missakasaṅgaha) phối hợp cả tâm 

thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký nên thiền na duyên có cả chi thiền thiện trợ tâm 
thiện với tâm sở tương ưng và sắc tâm thiện; chi thiền bất thiện trợ tâm bất thiện với 
tâm sở tương ưng, và sắc tâm bất thiện; chi thiền vô ký trợ tâm vô ký với tâm sở 
tương ưng và các sắc tâm vô ký, sắc nghiệp tái tục. 

  
Tâm sở thọ và tâm sở nhất hành trong 10 thức tâm không thành chi thiền và 

không có mãnh lực trợ pháp đồng sanh bằng thiền na duyên. 
 

* 
 
 
 
 



18. Đồ đạo duyên (Maggapaccayo) 
 
Những pháp như cần (viriya), nhất hành (ekaggata), tầm (vitakka), niệm 

(sati), chánh ngữ (sammāvācā), chánh nghiệp (sammākammanta), chánh mạng 
(sammā āvījā), trí tuệ (paññā), và tà kiến (diṭṭhigata), những pháp này có đặc tính 
dẫn lối đưa đường, gọi là đồ đạo (magga) hay chi đạo (maggaṅga). 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
Maggapaccayo’ti - Maggaṅgāni maggasampayuttakānaṃ dhammānaṃ 

taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. 
 
Gọi là đồ đạo duyên, tức là những chi đạo trợ các pháp tương ưng đạo và các 

sắc tâm bằng đồ đạo duyên. 
 
Chú giải: 
  
Chín chi đạo đây thuộc pháp hổn hợp (missakasaṅgaha) phối hợp cả tâm 

thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký nên đồ đạo duyên có cả chi đạo thiện trợ tâm thiện 
với tâm sở tương ưng, và sắc tâm thiện; Chi đạo bất thiện trợ tâm bất thiện với tâm 
sở tương ưng, và sắc tâm bất thiện; Chi đạo vô ký trợ tâm vô ký với tâm sở tương 
ưng, và sắc tâm vô ký, sắc nghiệp tái tục. 

  
Tâm sở nhất hành trong tâm vô nhân không thành chi đạo và không có mãnh 

lực trợ pháp đồng sanh bằng đồ đạo duyên. Tâm sở tầm và tâm sở cần trong tâm ý 
giới và ý thức giới vô nhân cũng không thành chi đạo và không có mãnh lực đồ đạo 
duyên. 

 
* 

 
19. Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo)  
  
Tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách hòa quyện với nhau, như ly 

trà sữa có vị của trà, có vị của sữa, vị ngọt của đường và nước nóng hòa quyện lẫn 
nhau tạo nên món trà sữa thơm ngon. Chỉ có danh uẩn với danh uẩn mới tương ưng 
duyên với nhau thôi. 

  
 
 
 



Chánh tạng giải thích: 
  
Sampayuttapaccayo’yi cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 

sampayuttapaccayena  paccayo. 
  
Gọi là tương ưng duyên, tức là bốn uẩn phi sắc trợ giúp lẫn nhau bằng tương 

ưng duyên. 
  
Chú giải: 
  
Bốn uẩn phi sắc đây là bốn danh uẩn (thọ  uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức 

uẩn). 
  
Bốn danh uẩn này, thức uẩn là tâm, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là tâm sở. 

Tâm và tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật, đồng biết một cảnh nên chúng 
trợ lẫn nhau bằng cách tương ưng duyên. 

 
* 

 
20. Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccayo) 
 
Bất tương ưng duyên là sự trợ giúp nhau nhưng không hòa quyện nhau, tức là 

danh trợ sắc, sắc trợ danh, danh sắc trợ nhau mà không tương ưng. Như món đồ 
trang sức bằng vàng nạm đá quí, vàng làm nổi bậc viên đá quí, các viên đá quí làm 
vàng óng ánh, nhưng vàng và đá quí không hòa tan với nhau được. 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Vippayuttapaccayo’ti – Rūpino dhammā arūpīnaṃ dhammānaṃ 

vippayuttapaccayena paccayo – Arūpino dhammā rūpīnaṃ dhammānaṃ 
vippayuttapaccayena paccayo. 

  
Gọi là bất tương ưng duyên, tức là các pháp sắc trợ các pháp phi sắc bằng bất 

tương ưng duyên – Các pháp phi sắc trợ các pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. 
  
Chú giải: 
  
Các pháp sắc (rūpino dhammā) là 28 sắc pháp. 
  
Các pháp phi sắc (arūpino dhammā) là danh pháp – tâm và tâm sở. 



Sắc pháp trợ danh pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo chi pháp thì bằng 
ba duyên là: 

 
a. Câu sanh bất tương ưng duyên (Sahajātavippayuttapaccaya) – vào sát na 

tái tục, sắc nghiệp ý vật tái tục trợ tâm quả tái tục, gọi là sắc trợ danh bằng câu sanh 
bất tương ưng duyên. 

 
b. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên (Vatthupurejātavippayuttapaccaya) – 

Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật sanh trước đủ mạnh trợ cho tâm 
và tâm sở nương sanh, đó gọi là sắc trợ danh bằng vật tiền sanh bất tương ưng duyên. 

 
c. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên 

(Vatthārammaṇapurejātavippayuttapaccaya) – Sắc ý vật cận tử sanh lần cuối trước 
tâm tử 17 sát na, sắc ý vậy ấy trợ 41 tâm và 44 tâm sở trong lộ ý môn cận tử, bắt sắc 
ý vật làm cảnh, đây gọi là sắc trợ danh bằng vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. 

  
Danh pháp trợ sắc pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo chi pháp thì bằng 

hai duyên là: 
 
a. Câu sanh bất tương ưng duyên (Sahajātavippayuttapaccaya) – Tâm thiện, 

tâm bất thiện, tâm vô ký (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc), cùng 52 tâm sở hợp 
tâm trợ 17 sắc tâm bình nhật, đây gọi là danh trợ sắc bằng câu sanh bất tương ưng 
duyên; Vào sát na tái tục, tâm quả tái tục và 35 tâm sở hợp tâm quả trợ sắc ý vật tái 
tục, đây cũng là danh trợ sắc bằng câu sanh bất tương ưng duyên. 

  
b. Hậu sanh bất tương ưng duyên (Pacchājātavippayuttapaccaya) – Trong 

thời bình nhật cõi ngũ uẩn, 117 tâm và 52 tâm sở trợ 4 loại sắc (sắc nghiệp, sắc tâm, 
sắc quí tiết, sắc vật thực), đây gọi là danh trợ sắc bằng hậu sanh bất tương ưng duyên. 

 
21.  Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 
  
Hiện hữu duyên là mãnh lực trợ giúp bằng sự có mặt đồng thời. Như phù sa 

giúp cho đất mầu mỡ, chất phù sa theo nước làm tràn ngập đất vườn và lắng đọng 
mới làm cho đất tốt được. Cũng thế, hiện hữu duyên là năng trợ giúp sở phải đồng 
thời năng sở cùng hiện hữu. 

  
Chánh tạng giải thích: 
  
Atthipaccayo’ti. 



Cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo - Cattāro 
mahābhūtā aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo - Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ 
aññamaññaṃ atthipaccayena paccayo - Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ 
rūpānaṃ atthipaccayena           paccayo - Mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena 
paccayo  

 
Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca   

dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Ghānāyatanaṃ 
ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena 
paccayo - Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  
dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Yaṃ rūpaṃ nissāya 
manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviññāṇadhātuyā ca taṃ sampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena 
paccayo. 

 
Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo - Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Gandhā’yatanaṃ 
ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena 
paccayo - Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 
atthipaccayena paccayo - Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ atthipaccayena paccayo - Rūpāyatanaṃ 
saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ atthipaccayena paccayo. 

 
Gọi là hiện hữu duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên 

– Bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên – Vào sát na tục sinh, danh sắc 
trợ lẫn nhau bằng hiện hữu duyên – Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh 
bằng hiện hữu duyên – Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng hiện hữu duyên. 

 
Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên -  Nhĩ 

xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên – Tỷ xứ trợ tỷ thức 
giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên – Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và 
các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên – Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp 
tương ưng bằng hiện hữu duyên – Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương sắc nào sắc 
ấy trợ ý giới, ý thức giới, và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

 



Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên - Thinh 
xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên -  Khí xứ trợ tỷ 
thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên – Vị xứ trợ thiệt thức giới và 
các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên - Xúc xứ trợ thân thức giới và các pháp 
tương ưng bằng hiện hữu duyên – Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới 
và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

 
Chú giải: 
 
Theo chi pháp chánh tạng thì hiện hữu duyên phân rộng có 7 duyên: 
 
a. Câu sanh hiện hữu duyên (Sahajātatthipaccaya), như bốn danh uẩn trợ giúp 

lẫn nhau; Bốn sắc đại hiển trợ giúp lẫn nhau; vào sát na tục sinh, uẩn quả tái tục trợ 
sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục trợ uẩn quả tái tục; Tâm và tâm sở trợ sắc tâm đồng 
sanh; Bốn sắc đại hiển trợ các sắc y sinh đồng bọn. Những trường hợp đó gọi là câu 
sanh hiện hữu duyên. 

 
b. Vật tiền sanh hiện hữu duyên (Vatthupurejātatthipaccaya), như nhãn vật 

trợ tâm nhãn thức và tâm sở hợp; Nhĩ vật trợ tâm nhĩ thức và tâm sở hợp; Tỷ vật trợ 
tâm tỷ thức và tâm sở hợp; Thiệt vật trợ tâm thiệt thức và tâm sở hợp; Thân vật trợ 
tâm thân thức và tâm sở hợp; Sắc ý vật trợ 3 tâm ý giới, 104 ý thức giới và các tâm 
sở hợp. Sáu vật sanh trước đến trung thọ trợ tâm nương sanh, đó gọi là vật tiền sanh 
hiện hữu duyên. 

 
c. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (Ārammaṇapurejātatthipaccaya), như cảnh 

sắc trợ nhãn thức và tâm sở tương ưng; Cảnh thinh trợ nhĩ thức và tâm sở tương ưng; 
cảnh khí trợ tỷ thức và tâm sở tương ưng; Cảnh vị trợ thiệt thức và tâm sở tương 
ưng; cảnh xúc trợ thân thức và tâm sở tương ưng; Năm cảnh sắc thinh khí vị xúc trợ 
ba ý giới và các tâm sở tương ưng. Năm ngoại cảnh này có trước và tồn tại đến lúc 
trợ cho tâm và tâm sở sanh, gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

 
d. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (Vatthārammaṇapurejātatthipaccaya). 

Trong chi pháp vật tiền sanh hiện hữu duyên, có trường hợp sắc ý vật trợ ý thức giới, 
nếu là sắc ý vật cận tử làm cảnh cho lộ tâm ý môn cận tử thì gọi là vật cảnh tiền sanh 
hiện hữu duyên. 

  
Trong chánh tạng giải thích chi pháp hiện hữu duyên không thấy trường hợp 

Hậu sanh hiện hữu duyên, Vật thực hiện hữu duyên, Quyền hiện hữu duyên. Nhưng 
trong luận giải paṭṭhāna có nói thêm 3 duyên năng trợ sở bằng cách hiện hữu: 

 



e. Hậu sanh hiện hữu duyên (Pacchājātatthipaccaya), như là sắc pháp sanh 
trước và tồn tại được do nhờ tâm pháp sanh sau trợ giúp, và ở một thời điểm tâm ấy 
và sắc ấy cùng có mặt, như vậy gọi là hậu sanh hiện hữu duyên. 

 
f. Vật thực hiện hữu duyên (Āhāratthipaccaya), như là sắc vật thực trợ các 

sắc pháp đồng bọn bằng cách vật thực hiện hữu duyên. 
 
g. Quyền hiện hữu duyên (Indriyatthipaccaya), tức là sắc mạng quyền trợ các 

sắc nghiệp đồng bọn bằng cách quyền hiện hữu duyên. 
 
22. Vô hữu duyên (Natthipaccayo) 
 
Vô hữu duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách không hiện hữu, vắng mặt. Như 

sự vắng mặt của mặt trời làm điều kiện cho sự xuất hiện của mặt trăng; Sự băng hà 
của Phụ Vương là điều kiện cho sự lên ngôi của Thái tử. 

  
Chánh tạng giải thích: 
 
Natthipaccayo’ti samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā 

paṭuppannānaṃ    cittacetasikānaṃ dhammānaṃ natthipaccayena paccayo. 
 
Gọi là Vô hữu duyên, như các pháp tâm và tâm sở vừa mới diệt trợ cho các 

pháp tâm và tâm sở sanh liền tức thì bằng vô hữu duyên. 
  
Chú giải: 
  
Trong lộ trình danh pháp, sát na tâm và tâm sở kế trước vừa diệt có mãnh lực 

trợ sanh sát na tâm và tâm sở kế sau không gián đoạn bằng vô gián duyên, cũng gọi 
là vô hữu duyên vì năng không có mặt nhưng có mãnh lực trợ sở sanh khởi. 

 
23. Ly khứ duyên (Vigatapaccayo) 
 
Ly khứ duyên là sự trợ giúp bằng cách lìa khỏi, vắng mặt. Ly khứ duyên 

(Vigatapaccaya) đồng nghĩa với Vô hữu duyên (Natthipaccaya). 
  
Chánh tạng giải thích: 
 
Vigatapaccayoti samanantaravigatā cittacetasikā dhammā paṭuppannānaṃ 

citta cetasikānaṃ dhammānaṃ vigatapaccayena paccayo. 
 



Gọi là ly khứ duyên, như các pháp tâm và tâm sở vừa mất trợ cho các pháp 
tâm và tâm sở sanh tiếp nối tức thì bằng ly khứ duyên. 

 
Chú giải: 
 
Ly khứ duyên và vô hữu duyên đều đồng nghĩa với vô gián duyên 

(anantarapaccaya).  
 
Ly khứ duyên và vô hữu duyên chỉ áp dụng cho danh pháp. Trong danh pháp, 

sát na tâm sau khi sanh khởi khi sát na tâm trước diệt mất. 
 
24. Bất ly duyên (Avigatapaccayo) 
 
Bất ly duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách không lìa mất, nghĩa là năng 

duyên đang có mặt trợ sở duyên cùng đồng nghĩa với hiện hữu duyên (atthipaccaya). 
  
Chánh tạng giải thích: 
 
Avigatapaccayo’ti. 
 
Cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo - Cattāro 

mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena paccayo - Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ 
aññamaññaṃ avigatapaccayena  paccayo - Cittacetasikā dhammā 
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigata paccayena paccayo - Mahābhūtā 
upādārūpānaṃ avigatapaccayena paccayo  

 
Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  

dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo - Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo - Ghānāyatanaṃ 
ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ avigatapaccayena 
paccayo - Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  
dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo - Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo – Yaṃ rūpaṃ 
nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca 
manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena 
paccayo. 

 
Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 

avigatapaccayena paccayo - Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo - Gandhāyatanaṃ 



ghānaviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ avigatapaccayena 
paccayo - Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ 
avigatapaccayena paccayo - Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo - Rūpāyatanaṃ 
saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā 
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena paccayo. 

 
Gọi là bất ly duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên – Bốn 

sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng bất ly duyên – Vào sát na tái tục danh sắc trợ lẫn nhau 
bằng bất ly duyên – Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm bằng bất ly duyên – Sắc 
đại hiển trợ các sắc y sinh bằng bất ly duyên. 

 
Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Nhĩ 

xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Tỷ xứ trợ tỷ thức 
giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các 
pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương 
ưng bằng bất ly duyên – Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương sắc nào thì sắc ấy trợ 
ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 

 
Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Thinh 

xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Khí xứ trợ tỷ thức 
giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên – Vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp 
tương ưng bằng bất ly duyên  – Xúc xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên – Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp 
tương ưng bằng bất ly duyên. 

 
Chú giải: 
 
Bất ly (avigata) là hiện hữu (atthi), nên bất ly duyên cũng có nghĩa như hiện 

hữu duyên. 
 
Hiện hữu duyên phân theo chi pháp, nói rộng có 7 duyên như thế nào thì bất 

ly duyên cũng nói rộng có 7 duyên như thế, chỉ khác danh từ gọi mà thôi. 
 
Bảy duyên rộng của bất ly duyên là: 
 
a. Câu sanh bất ly duyên (Sahajātāvigatapaccaya) có chi pháp và ý nghĩa như 

Câu sanh hiện hữu duyên. 
 



b. Vật tiền sanh bất ly duyên (Vatthupurejātāvigatapaccaya) có chi pháp và ý 
nghĩa như Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 

 
c. Cảnh tiền sanh bất ly duyên (Ārammaṇapurevigatapaccaya) có chi pháp và 

ý nghĩa như Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 
 
d. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên (Vatthārammaṇapurejātāvigatapaccaya) 

có chi pháp và ý nghĩa như vật cảnh Tiền sanh hiện hữu duyên. 
 
e. Hậu sanh bất ly duyên (Pacchājātāvigatapaccaya) có chi pháp và ý nghĩa 

như Hậu sanh hiện hữu duyên. 
 
f. Vật thực bất ly duyên (Āhāravigatapaccaya) có chi pháp và ý nghĩa như 

Vật thực hiện hữu duyên. 
 
g. Quyền bất ly duyên (Indriyāvigatapaccaya) có chi pháp và ý nghĩa như 

Quyền hiện hữu duyên. 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 66. 
Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
PHẦN I: ĐỊNH LÝ DUYÊN HỆ (Paṭṭhānanayo) “tiếp theo” 
 

• 24 duyên phân tích thành 52 duyên 
 
Trong 24 duyên, có 14 duyên không chia, và 10 duyên chia 38 duyên rộng 

mới ra 52 duyên. Như sau: 
 
1. (1) Nhân duyên Hetupaccayo 
2. (2) Cảnh duyên – Ārammaṇapaccayo 
3.       Trưởng duyên – Adhipatipaccayo. Chia 3 duyên: 
    (3) Câu sanh trưởng duyên – Sahajātādhipatipaccayo 
    (4) Cảnh trưởng duyên – Ārammaṇadhipatipaccayo 
    (5) Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên      
 Vatthārammaṇapurejātādhipatipaccayo 
4. (6) Vô gián duyên – Anantarapaccayo 
5. (7) Liên tiếp duyên – Samanantarapaccayo 
6. (8) Câu sanh duyên – Sahajātapaccayo 
7. (9) Hỗ tương duyên – Aññanmaññapaccayo 
8.       Y chỉ duyên – Nissayapaccayo. Chia 3 duyên: 
    (10) Câu sanh y duyên – Sahajātanissayapaccayo 
    (11) Vật tiền sanh y duyên – Vatthupurejātanissayapaccayo 
    (12) Vật cảnh tiền sanh y duyên   
  Vatthārammaṇapurejātanissayapaccayo 
9. Cận y duyên – Upanissayapaccayo. Chia 3 duyên: 
     (13) Cảnh cận y duyên – Ārammaṇūpanissayapaccayo 
     (14) Vô gián cận y duyên – Anantarūpanissayapaccayo 
     (15) Thường cận y duyên – Pakatūpanissayapaccayo 
10. Tiền sanh duyên – Purejātapaccayo. Chia 3 duyên: 
      (16) Vật tiền sanh duyên – Vatthupurejātapaccayo 
      (17) Cảnh tiền sanh duyên – Ārammaṇapurejātapaccayo 
      (18) Vật cảnh tiền sanh duyên – Vatthārammaṇapurejatapaccayo 
11. (19) Hậu sanh duyên – Pacchājātapaccayo 
12. (20) Trùng dụng duyên – Āsevanapaccayo 



13.         Nghiệp duyên – Kammapaccayo. Chia 3 duyên: 
      (21) Câu sanh nghiệp duyên – Sahajātakammapaccayo 
      (22) Dị thời nghiệp duyên – Nānakkhaṇikakammapaccayo 
      (23) Vô gián nghiệp duyên – Anantarakammapaccayo 
14. (24) Quả duyên – Vipākapaccayo 
15.         Vật thực duyên – Āhārapaccayo. Chia 2 duyên: 
      (25) Sắc vật thực duyên – Rūpāharapaccayo 
      (26) Danh vật thực duyên – Nāmāhārapaccayo 
16.         Quyền duyên – Indriyapaccayo. Chia 3 duyên: 
      (27) Câu sanh quyền duyên – Sahajātindriyapaccayo 
      (28) Tiền sanh quyền duyên – Purejātindriyapaccayo 
      (29) Sắc mạng quyền duyên – Rūpajīvitindriyapaccayo 
17. (30) Thiền na duyên – Jhānapaccayo 
18. (31) Đồ đạo duyên – Maggapaccayo 
19. (32) Tương ưng duyên – Sampayuttapaccayo 
20.         Bất tương ưng duyên – Vippayuttapaccayo. Chia 4 duyên: 
      (33) Câu sanh bất tương ưng duyên – Sahajātavippayuttapaccayo 
      (34) Vật tiền sanh bất tương ưng duyên  
      Vatthupurejātavippayuttapaccayo 
      (35) Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên      

      Vatthārammaṇapurejāvippayuttapaccayo 
      (36) Hậu sanh bất tương ưng duyên – Pacchājātavippayuttapaccayo 
21.         Hiện hữu duyên – Atthipaccayo. Chia 7 duyên: 
      (37) Câu sanh hiện hữu duyên – Sahajātatthipaccayo 
      (38) Vật tiền sanh hiện hữu duyên – Vatthupurejātatthipaccayo 
      (39) Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên – Ārammaṇapurejātatthipaccayo 
      (40) Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên   
    Vatthārammaṇapurejātatthipaccayo 
      (41) Hậu sanh hiện hữu duyên – Pacchājātatthipaccayo 
      (42) Vật thực hiện hữu duyên – Āhāratthipaccayo 
      (43) Quyền hiện hữu duyên – Indriyatthipaccayo 
22. (44) Vô hữu duyên – Natthipaccayo 
23. (45) Ly khứ duyên – Vigatapaccayo 
 
24.          Bất ly duyên – Avigatapaccayo. Chia 7 duyên 
       (46) Câu sanh bất ly duyên – Sahajātāvigatapaccayo 
       (47) Vật tiền sanh bất ly duyên – Vatthupurejātāvigatapaccayo 
       (48) Cảnh tiền sanh bất ly duyên – Ārammaṇapurejātāvigatapaccayo 
       (49) Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên      
      Vatthārammaṇapurejātāvigatapaccayo 



       (50) Hậu sanh bất ly duyên – Pacchājātāvigatapaccayo 
       (51) Vật thực bất ly duyên – Āhārāvigatapaccayo 
       (52) Quyền bất ly duyên – Indriyāvigatapaccayo 
 
• 52 duyên phân theo 9 giống 
 
Giống (jāti) là đặc tính của pháp duyên trợ. Có 9 giống duyên: 
 
1. Giống câu sanh (Sahajātujāti) 
  
Các duyên có đặc tính năng duyên trợ sở duyên bằng cách đồng sanh cùng 

lúc, các duyên đó thuộc giống câu sanh. Có 15 duyên giống câu sanh là: Nhân duyên, 
Câu sanh trưởng duyên, Câu sanh duyên, Hỗ tương duyên, Câu sanh y duyên, Câu 
sanh nghiệp duyên, Dị thục quả duyên, Danh vật thực duyên, Câu sanh quyền duyên, 
Thiền na duyên, Đồ đạo duyên, Tương ưng duyên, Câu sanh bất tương ưng duyên, 
Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên. 

 
2. Giống cảnh (Ārammaṇạāti) 
 
Những duyên có đặc tính năng giúp sở bằng cách làm đối tượng sở tri cho sở 

duyên, gọi là những duyên thuộc giống cảnh. Có 12 duyên là: Cảnh duyên, Cảnh 
trưởng duyên, Cảnh cận y duyên, Cảnh tiền sanh duyên, Cảnh tiền sanh hiện hữu 
duyên, Cảnh tiền sanh bất ly duyên, Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, Vật cảnh tiền 
sanh y duyên, Vật cảnh tiền sanh duyên, Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, 
Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. 

 
3. Giống vô gián (Anantarajāti) 
 
Những duyên có đặc tính, năng giúp sở bằng cách vắng mặt, trợ sanh tiếp nối 

không gián đọan, những duyên ấy thuộc giống vô gián. Có 7 duyên là: Vô gián 
duyên, Liên tiếp duyên, Vô gián cận y duyên, Trùng dụng duyên, Vô gián nghiệp 
duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên. 

 
4. Giống vật tiền sanh (Vatthupurejātajāti) 
  
Những duyên có đặc tính, năng là sắc vật sanh trước đủ mạnh mới trợ cho sở 

là tâm pháp nương sanh, những duyên ấy thuộc giống vật tiền sanh. Có 6 duyên là: 
Vật tiền sanh duyên, Vật tiền sanh y duyên, Vật tiền sanh quyền duyên, Vật tiền sanh 
bất tương ưng duyên, Vật tiền sanh hiện hữu duyên, Vật tiền sanh bất ly duyên. 

 



5. Giống hậu sanh (Pacchājātajāti) 
 
Những duyên có đặc tính là năng giúp sở bằng mãnh lực sanh sau làm hậu 

thuẩn, gọi là những duyên thuộc giống hậu sanh. Có 4 duyên là: Hậu sanh duyên, 
Hậu sanh bất tương ưng duyên, Hậu sanh hiện hữu duyên, Hậu sanh bất ly duyên. 

 
6. Giống vật thực (Āhārajāti) 
 
Duyên có đặc tính, năng giúp sở bằng cách làm thức ăn bồi dưỡng, năng duyên 

là sắc vật thực, đó gọi là duyên thuộc giống vật thực. Có 3 duyên là: Sắc vật thực 
duyên, Vật thực hiện hữu duyên, Vật thực bất ly duyên. 

 
7. Giống sắc mạng quyền (Rūpajīvitindriyajāti) 
 
Giống duyên này chỉ là sắc mạng quyền làm năng trợ giúp. Có 3 duyên là: Sắc 

mạng quyền duyên, Quyền hiện hữu duyên, Quyền bất ly duyên. 
 
8. Giống thường cận y (Pakaṭūpanissayajāti) 
 
Giống duyên này chỉ có 1 duyên là thường cận y duyên. Kể là một giống 

duyên bởi đặc tính trợ giúp không có như các trường hợp khác, năng giúp sở bằng 
mãnh lực thói quen huân tập. 

 
9. Dị thời nghiệp duyên (Nānakkhaṇikakammajāti) 
 
Đây cũng chỉ có 1 duyên giống dị thời nghiệp, nhưng vẫn kể là một giống 

duyên vì đặc tính khác biệt với mọi trường hợp; Năng duyên như hạt giống tốt xấu 
tạo ra sở duyên là quả. Một duyên ấy là Dị thời nghiệp duyên. 

 
• 52 duyên phân theo mãnh lực (satti) 
 
Mãnh lực (satti) là sự tác động của năng duyên đối với sở duyên. Có 3 mãnh 

lực duyên: 
  
1. Mãnh lực trợ sanh (Janakasatti) 
 
Trong 52 duyên, có 9 duyên là mãnh lực trợ sanh: Vô gián duyên, Liên tiếp 

duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên, Thường cận y duyên, 
Trùng dụng duyên, Dị thời nghiệp duyên, Vô gián nghiệp duyên. 

 



2. Mãnh lực ủng hộ (Upatthambhakasatti) 
 
Trong 52 duyên, có 4 duyên là mãnh lực ủng hộ: Hậu sanh duyên, Hậu sanh 

bất tương ưng duyên, Hậu sanh hiện hữu duyên, Hậu sanh bất ly duyên. 
 
3. Mãnh lực bảo tồn (Anupālakasatti) 
 
Trong 52 duyên có 3 duyên là mãnh lực bảo tồn: Sắc mạng quyền duyên, 

Quyền hiện hữu duyên và Quyền bất ly duyên. 
 
Ngoài 16 duyên (9 duyên mãnh lực trợ sanh, 4 duyên mãnh lực ủng hộ, 3 

duyên mãnh lực bảo tồn), 36 duyên còn lại trong 52 duyên vừa là mãnh lực trợ sanh 
vừa là mãnh lực ủng hộ (janakupatthambhakasatti) 
 
 (Dứt định lý duyên hệ) 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 67 
Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
PHẦN II. ĐỊNH LÝ Y TƯƠNG SINH (Paṭiccasamuppādanayo) 

 
TỔNG QUAN 
 
Trong Thắng pháp tạng, bộ Phân tích (Vibhaṅga) trình bày phần phân tích 

duyên khởi (paccayākāravibhaṅgo) như sau: 
 
Tattha avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārāpaccayā viññāṇaṃ, 

viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā 
phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, 
upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ soka – 
parideva – dukkha – domanass’ upāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassasamudayo hotī’ti. 

 
Ở đấy, do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, do duyên thức có 

danh sắc, do duyên danh sắc có lục nhập, do duyên lục nhập có xúc, do duyên xúc 
có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có hữu, do duyên hữu 
có sanh, do duyên sanh có già chết – sầu – bi – khổ – ưu – não [hoặc, vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão tử – sầu – bi – khổ – ưu – não]. Như vậy là tập khởi của toàn 
bộ khổ uẩn này. 

 
Paccayākāra, điều kiện trợ sanh – Chính là Paṭiccasamuppāda, Y tương sinh 

hay liên quan tương sinh. Có nghĩa là do nương vào nhau mà sanh khởi, pháp này 
làm duyên cho pháp kia, pháp kia có mặt do liên quan pháp này. Và, duyên sinh 
năng trợ sanh sở theo công thức duyên hệ (paṭṭhānanayena), mặc dù chỉ trình bày 
nguyên nhân và hậu quả mà không đề cập nhân trợ quả bằng cách nào, chỉ lý giải 
thôi. 

 
* 

 
 



 PHẦN II. ĐỊNH LÝ Y TƯƠNG SINH (Paṭiccasamuppādanayo) 
 
1. Avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavanti – Do duyên vô minh có hành (hay 

vô minh duyên hành) 
 

 Lý giải: 
 
 Vô minh (avijjā) là không hiểu pháp đáng hiểu, không biết điều đáng biết, là 
sự ngu si mê muội. Vô minh chính là si, tâm sở si (mohacetasika) tương ưng với tâm 
bất thiện (akusalacitta). Vô minh hay si là không nhận thức được đặc tính bản thể 
của pháp hữu vi vô thường, khổ, vô ngã, không biết khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ 
và đạo lộ đến diệt khổ... 
 
 Hành (saṅkhāra) do vô minh trợ, là nghiệp hành (kammasaṅkhāra), hành vi 
xấu hay tốt.  
 

Vì si mê không biết nhân quả, chúng sanh tạo ra những nghiệp bất thiện, thực 
hiện thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. Đây gọi là vô minh trợ cho phi 
phúc hành (apuññābhisaṅkhāra) phi phúc hành là tư bất thiện (akusalacatanā).  

 
Vì mê muội, không biết luân hồi là khổ nên chúng sanh mong ước được sanh 

cõi vui: trời, người, hoặc thích có danh lợi, rồi làm phước bố thí, trì giới, tu chứng 
thiền sắc giới. Đây gọi là vô minh trợ phúc hành (puññābhisaṅkhāra). Phúc hành là 
tư thiện dục giới (kāmāvacarakusalacetanā) và tư thiện sắc giới 
(rūpāvacarakusalacetanā). 

 
Vì mê muội, khao khát cõi phạm thiên vô sắc nên có người tu chứng thiền vô 

sắc giới. Đây gọi là vô minh trợ bất động hành (Āneñjābhisaṅkhāra). Bất động hành 
là tư thiện vô sắc giới (arūpāvacarakusalacetanā). 

 
Xét về cách vô minh duyên hành theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya): 
 
- Vô minh duyên phi phúc hành. Si tâm sở đồng sanh với tư tâm sở trong cùng 

sát na tâm bất thiện, thì Si trợ Tư bằng nhân duyên, Hỗ tương duyên, Tương ưng 
duyên, Câu sanh duyên, Câu sanh y duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất 
ly duyên. 
 

Vô minh là Si trong sát na đổng lực bất thiện kế trước và hành là tư 
trong sát na đổng lực bất thiện kế sau, thì Si trợ Tư bằng Vô gián duyên, Liên 



tiếp duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên, và Trùng 
dụng duyên. 

 
Vô minh là si trong tâm bất thiện sanh lúc trước làm đối tượng cho hành 

là tư hợp tâm bất thiện sau đó sanh khởi thì si trợ tư bằng Cảnh duyên và 
Trưởng duyên. 

 
Vô minh tiềm miên (Avijjānusaya) được xem là duyên chính cho 

nghiệp hành (Kammasaṅkhāra). Do đó vô minh là si, trợ cho phi phúc hành 
là tư bất thiện, bằng thường cận y duyên. 

 
 Nói tổng quát thì vô minh trợ phi phúc hành bằng 16 duyên. 
 

- Vô minh duyên phúc hành. Vô minh là si pháp bất thiện không thể đồng 
sanh tương ưng với tư thiện (kusalacetanā), nhưng có hai trường hợp vô minh duyên 
phúc hành: 
 

Vô minh tiềm miên khiến chúng sanh chìm trong bóng tối mà tạo 
nghiệp hành, trong đó có phúc hành là tư thiện dục giới và tư thiệ sắc giới. 
Trường hợp này vô minh trợ phúc hành bằng thường cận y duyên. 

 
Vô minh là si trong tâm bất thiện sanh lúc trước có thể làm cảnh cho tư 

thiện dục giới sanh khởi, trường hợp này vô minh duyên phúc hành dục giới 
bằng cảnh duyên. 

 
Tóm lại, vô minh duyên phúc hành chỉ bằng hai duyên là cảnh duyên 

và thường cận y duyên. 
 
- Vô minh duyên bất động hành. Vô minh tiềm miên trợ tư thiện vô sắc giới 

chỉ bằng một cách thường cận y duyên. 
 

* 
 

2. Saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ sambhavati – Do duyên hành có thức (hay 
hành duyên thức) 
  
 Lý giải: 
  
 Nhắc lại, hành (saṅkhāra) là nghiệp (kamma); tức là tâm sở tư (cetanā) phối 
hợp trong tâm bất thiện và tâm hiệp thế. Tư (cetanā) là nghiệp, như Phật ngôn dạy: 



Cetanā’haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi nghĩa là “Này các Tỳ kheo, ta nói Tư là 
nghiệp”. 
  
 Thức (viññāṇa) do duyên hành, thức ấy là quả thức (vipākaviññāṇa) hay thức 
uẩn quả hiệp thế (lokiyavipākaviññāṇa) gồm 32 thứ tâm. 
  
 Thật ra, nghiệp quá khứ (hành) tạo ra danh uẩn quả (thức uẩn, thọ uẩn, tưởng 
uẩn và hành uẩn) cùng tạo ra sắc nghiệp (kammasamuṭṭhānarūpa hay kammajarūpa 
hay kaṭattārūpa). Như trong bộ paṭṭhāna đã nói: Kusalākusalaṃ kammaṃ 
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo, nghĩa là 
nghiệp thiện và bất thiện trợ tạo các danh uẩn quả và các sắc nghiệp bằng cách nghiệp 
duyên. 
  
 Tuy vậy, trong y tương sinh chỉ nói là Hành duyên thức (nghiệp trợ tạo thức 
uẩn quả). Vì sao không nói hành duyên danh uẩn quả và sắc nghiệp trong khi ở thời 
điểm tái tục danh uẩn quả và sắc nghiệp cũng đã có mặt? 
  
 Vấn đề này, được Ngài Nandamālābhivaṃsa Sayadaw giải thích: 
  
 Vấn đề thứ nhất, mặc dù bốn danh uẩn luôn đồng sanh và tương ưng với nhau 
nhưng chỉ nói hành duyên thức, bởi vì nêu phần chính yếu tức là tâm quả 
(vipākacitta). Tâm có chức năng dẫn đầu tâm sở (pubbaṅgamarasaṃcittaṃ); Tâm 
sở chỉ là thuộc tánh của tâm, phụ họa với tâm, các tâm sở có thể phối hợp với tâm 
bất thiện và tâm thiện, không riêng tâm quả. Nên khi nói nghiệp (hành) tạo quả thì 
chỉ cần nói hành duyên thức uẩn là đủ. 
  
 Vấn đề thứ hai, mặc dù nghiệp có thể tạo sắc nhưng sắc nghiệp không gọi là 
quả (vipāka), không đồng tánh chất danh pháp (nāma) với nghiệp. Nên khi nói 
nghiệp (hành) tạo quả (thức) thì chỉ nói hành duyên thức (danh) mà không nói duyên 
sắc. 
 
 Nói về hành duyên thức có 4 trường hợp: 
 

- Phi phúc hành (apuññābhisaṅkhāra) duyên thức quả bất thiện 
(akusalavipākaviññāṇa), tức là 12 tư bất thiện (akusalacetanā) trợ sanh 7 tâm quả 
bất thiện (akusalavipākacitta). Trong 7 tâm quả ấy, có một tâm quan sát 
(santīraṇacitta) làm thức tái sanh cõi bất hạnh (ngoại trừ tâm quan sát quả bất thiện 
do tâm si phóng dật tạo ra). Thời bình nhật thì sanh khởi đủ 7 thức quả bất thiện. 

 
- Phúc hành dục giới (kāmāvacarapuññābhisaṅkhāra) duyên thức quả thiện 



dục giới (kāmāvacarakusalavipākaviññāṇa), tức 8 tư thiện (kusalacetanā) dục giới 
trợ sanh 16 tâm quả là 8 quả thiện vô nhân (kusalavipākāhetukacitta) và 8 đại quả 
(mahāvipākacitta). Trong đó có 9 tâm quả là thức tái sanh cõi vui dục giới, đó là 1 
tâm quan sát quả thiện thọ xả và 8 tâm đại quả. Trong thời bình nhật sanh khởi đủ 
16 thức quả thiện. 

 
- Phúc hành sắc giới (rūpāvacarapuññābhisaṅkhāra) duyên thức quả sắc giới 

(rūpāvacaravipākaviññāṇa), tức 5 tư thiện (kusalacetanā) sắc giới trợ sanh 5 tâm 
quả sắc giới (rūpāvacaravipākacitta). Tâm quả bậc thiền nào sẽ là thức tục sinh hữu 
phần – tử cho cõi sắc bậc thiền ấy. 

 
- Bất động hành (āneñjābhisaṅkhāra) duyên thức quả vô sắc giới 

(arūpāvacaravipākaviññāṇa), tức 4 tư thiện (kusalacetanā) vô sắc giới trợ sanh 4 
tâm quả vô sắc giới (arūpāvacaravipākacitta). Bốn tâm quả vô sắc làm thức tục sinh 
– hữu phần – tử cho cõi vô sắc, tâm nào cõi nấy. 

 
 Xét theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya) thì hành duyên thức (nghiệp hành trợ 

cho quả thức) bằng hai duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. 
 
 Nói thêm, sự tục sinh cõi vô tưởng (asaññasatta). Cõi vô tưởng hay nhất uẩn 

hữu (ekavokārabhava) là cõi mà chúng sanh ở đó chỉ có sắc uẩn, không có danh uẩn, 
nên ở thời điểm tục sinh chỉ có hiện khởi bọn sắc nghiệp mạng quyền do nghiệp 
hành sắc giới ngũ thiền tạo ra. Gọi là Hành duyên sắc. 

 
* 

 
3.  Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ sambhavati – Do duyên thức có danh sắc 

(hay thức duyên danh sắc) 
 
 Lý giải: 
 
 Thức (viññāṇa) đây là thức uẩn quả (vipākaviññāṇakkhandha). 
  

Nghiệp hành trợ sanh 32 quả thức, trong đó có 19 tâm quả làm việc tái tục, 
khởi đầu một kiếp sống mới, gọi là kiết sanh thức (paṭisandhiviññāṇa). 

  
Danh sắc có do thức làm duyên. Danh (nāma) đây là thọ uẩn, tưởng uẩn và 

hành uẩn, tức 35 tâm sở đồng sanh với thức uẩn quả trong trong một sát na. Sắc 
(rūpa) đây là 18 sắc nghiệp, gồm sắc nghiệp tứ đại và sắc nghiệp y sinh. 

  



Thức uẩn quả cõi ngũ uẩn mới trợ danh sắc; thức uẩn quả cõi tứ uẩn, chỉ duyên 
danh thôi. 

  
Thức uẩn quả dục giới có 23 thứ tâm quả, trợ danh là 33 tâm sở (trừ giới phần 

và vô lượng phần); trợ sắc là 18 sắc nghiệp tái tục và bình nhật. 
  
Thức uẩn quả sắc giới có 5 thứ tâm quả, trợ danh là 35 tâm sở (trừ giới phần); 

trợ sắc là 13 sắc nghiệp tái tục và bình nhật (trừ tỷ, thiệt, thân, 2 sắc giới tính). 
  
Thức uẩn quả vô sắc giới có 4 thứ tâm quả chỉ trợ danh là 30 tâm sở phối hợp 

(trừ tầm, tứ, hỷ, giới phần và vô lượng phần); không có trợ sắc. 
  
Xét theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya): 
  
Thức duyên danh – thức uẩn trợ các tâm sở đồng sanh bằng chín duyên là câu 

sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu 
sanh quyền duyên, danh vật thực duyên, hỗ tương duyên, tương ưng duyên và quả 
duyên. 

  
Thức duyên sắc – Thức uẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp ý vật tái tục bằng chín 

duyên là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh quyền duyên, hổ tương duyên, danh 
vật thực duyên và quả duyên. 

  
Thức duyên sắc – thức uẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp tái tục, ngoài sắc ý vật, 

bằng tám duyên là bớt ra hổ tương duyên. Bởi vào thời điểm tái tục chỉ có tâm tái 
tục và sắc ý vật mới trợ lẫn nhau, hổ tương duyên; Đối với các sắc nghiệp khác thì 
tâm tái tục trợ duyên một chiều nên không có hổ tương duyên. 

  
Thức duyên sắc – Thức uẩn quả bình nhật trợ sắc nghiệp bình nhật bằng bốn 

duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu duyên 
và hậu sanh bất ly duyên. 
 
 (còn tiếp) 
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4. Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ sambhavati – Do duyên danh sắc có lục 
nhập (hay danh sắc duyên lục nhập) 
 

Lý giải: 
  
Khởi đầu một kiếp sống mới ở cõi ngũ uẩn, danh sắc khởi sanh đầy đủ; cõi tứ 

uẩn vào thời điểm tái tục chỉ có danh (nāma). Danh tái tục là bốn uẩn quả (thức, thọ, 
tưởng, hành); Sắc tái tục là sắc nghiệp (tứ đại và sắc y sinh). Thức uẩn quả là trọng 
tâm trợ cho thọ, tưởng, hành, đồng sanh và trợ sắc nghiệp đồng sanh lúc tái tục, gọi 
là thức duyên danh sắc (đã nói mối tương quan thứ 3). 

  
Sau tâm tái tục, tiếp nối là 16 hữu phần (bhavaṅga) cũng là danh uẩn quả như 

tâm tái tục. Tâm hữu phần thứ 16 (hữu phần dứt dòng – bhavaṅgupaccheda) trợ cho 
tâm khai ý môn (không còn là danh uẩn quả mà là danh uẩn tố - kiriyā); Tâm khai 
môn diệt trợ tâm đổng lực tham (là danh uẩn bất thiện)… Tâm nối nhau sanh diệt 
suốt kiếp sống không gián đoạn. Sắc pháp trong đời sống bình nhật cũng tồn tại 
nương vào tâm pháp. Chính do danh sắc diễn biến này mà tạo nên các giác quan bắt 
cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. 

  
Do đó, mối tương sinh thứ 4 “Danh sắc duyên lục nhập” được nói đến cần 

hiểu: Danh (nāma) gồm 52 tâm sở phối hợp tâm; Sắc (rūpa) gồm 28 sắc pháp. 
  
Lục nhập (saḷāyatana) tức sáu nội xứ (cha ajjhattikāyatanāni): nhãn xứ là sắc 

thần kinh nhãn, nhĩ xứ là sắc thần kinh nhĩ, tỷ xứ là sắc thần kinh tỷ, thiệt xứ là sắc 
thần kinh thiệt, thân xứ là sắc thần kinh thân, ý xứ là tất cả tâm (gồm nhãn thức giới, 
nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới). 

  
Danh sắc duyên lục nhập bằng cách duyên hệ (paṭṭhānapaccaya) như sau: 
 

- Danh là ba danh uẩn tâm sở trợ ý nhập (ý xứ) là tâm hay thức uẩn 



bằng sáu duyên căn bản: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu 
duyên, câu sanh bất ly duyên, hổ tương duyên và tương ưng duyên. Ngoài ra, 
tùy theo danh năng duyên là gì mà thêm bảy duyên trợ khác như nhân duyên, 
câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh 
quyền duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên. 

 
- Danh là ba danh uẩn quả thời tái tục trợ ngũ nhập thô là nhãn xứ, nhĩ 

xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ bằng 6 duyên: Quả duyên, câu sanh duyên, câu 
sanh y duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, và câu 
sanh bất ly duyên. 

 
- Danh là ba danh uẩn thời bình nhật trợ ngũ nhập thô bằng 4 duyên: 

Hậu sanh duyên, hậu sanh, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu 
duyên và hậu sanh bất ly duyên. 

 
- Sắc là sắc nghiệp tứ đại trợ ngũ nhập thô là 5 sắc thần kinh đồng bọn 

bằng 4 duyên: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, 
và câu sanh bất ly duyên. 

 
- Sắc là sắc nghiệp mạng quyền trợ ngũ nhập thô đồng bọn bằng 3 

duyên: sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, và quyền bất ly duyên. 
 
- Sắc là sắc nghiệp vật thực nội trợ ngũ nhập thô đồng bọn bằng 3 

duyên: sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, và vật thực bất ly duyên. 
 
- Sắc là sắc nghiệp ý vật thời tái tục trợ ý nhập là tâm tái tục cõi ngũ 

uẩn bằng 6 duyên: Hổ tương duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu 
sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, và câu sanh bất ly duyên. 

 
- Sắc là sắc nghiệp ý vật thời bình nhật trợ ý nhập là tâm ý giới và ý 

thức giới (trừ quả vô sắc), bằng 5 duyên: vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y 
duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, và 
vật tiền sanh bất ly duyên. 

 
- Sắc là sắc nghiệp thần kinh thời bình nhật trợ ý nhập là ngũ song thức, 

bằng 6 duyên: Tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y 
duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên và vật 
tiền sanh bất ly duyên. 

 
* 



5. Saḷāyatanapaccayā phasso sambhavati – Do duyên lục nhập có xúc (hay 
lục nhập duyên xúc) 
  
 Lý giải: 
  

Lục nhập đây là sáu nội xứ, tức nhãn xứ (nhãn nhập), nhĩ xứ (nhĩ nhập), tỷ xứ 
(tỷ nhập), thiệt xứ (thiệt nhập), thân xứ (thân nhập), ý xứ (ý nhập). 

  
Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập và thân nhập có chi pháp là năm sắc 

thần kinh. Năm nhập này gọi tên chung là ngũ nhập thô. Ý nhập hay ý xứ chi pháp 
là tất cả tâm (theo bộ vibhaṅga, phần paccayākāra) vì tâm nào cũng có xúc tương 
ưng. 

  
Xúc (phassa hay samphassa) là sự chạm mặt đối tượng, xúc cảnh, chi pháp là 

tâm sở xúc (phassacetasika) đồng sanh với 121 tâm. Nói theo kinh tạng 6 xúc là (1) 
Nhãn xúc (cakkhusamphassa), (2) Nhĩ xúc (sotasamphassa), (3) Tỷ xúc 
(ghānasamphassa), (4) Thiệt xúc (jivhāsamphassa), (5) Thân xúc (kāyasamphassa), 
(6) ý xúc (manosamphassa). 
 
 (1) Nhãn xúc là xúc của nhãn thức, sanh khởi do mắt đối chiếu cảnh sắc. 
 (2) Nhĩ xúc là xúc của nhĩ thức, sanh khởi do tai đối chiếu cảnh thinh. 
 (3) Tỷ xúc là xúc của tỷ thức, sanh khởi do mũi đối chiếu cảnh khí. 
 (4) Thiệt xúc là xúc của thiệt thức, sanh khởi do lưỡi đối chiếu cảnh vị. 
 (5) Thân xúc là xúc của thân thức, sanh khởi do thân đối chiếu cảnh xúc. 
 (6) Ý xúc là xúc của ý thức (manoviññānaṃ), sanh khởi do ý đối chiếu cảnh 
pháp. 
 
 Sự hội tụ của ba yếu tố: căn, cảnh, và thức, gọi là xúc. Điều này cho thấy rằng 
sáu căn, sáu cảnh và sáu thức đều làm duyên cho sáu xúc. Nhưng trong duyên sinh 
chỉ nói lục nhập (sáu căn) duyên xúc, vì lục nhập là cửa ngõ (dvāra) của xúc. 
  
 Nhãn nhập là mắt, của ngõ cho cảnh sắc hiện vào và nhãn thức khởi lên, khi 
ấy có nhãn xúc 
  
 Nhĩ nhập … Ý nhập là ý căn, cửa ngõ cho cảnh pháp hiện vào và ý thức khởi 
lên, khi ấy có ý xúc. 
  
 Lục nhập duyên xúc phân tích theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya) như sau: 
 

- Nhãn nhập là sắc thần kinh nhãn trợ nhãn xúc là danh uẩn, bằng sáu 



duyên là: tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, 
vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên và vật tiền 
sanh bất ly duyên. 

- Nhĩ nhập trợ nhĩ xúc cũng bằng sáu duyên. 
- Tỷ nhập trợ tỷ xúc cũng bằng sáu duyên.  
- Thiệt nhập trợ thiệt xúc cũng bằng sáu duyên. 
- Thân nhập trợ thân xúc cũng bằng sáu duyên. 
- Ý nhập là tất cả tâm (trừ ngũ song thức) trợ ý xúc là hành uẩn xúc 

hiệp trong các tâm ấy, bằng chín duyên là: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, 
câu sanh quyền duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hổ 
tương duyên, tương ưng duyên, danh vật thực duyên, và thêm quả duyên nếu 
ý  nhập là 22 tâm quả hiệp thế (trừ ngũ song thức) trợ ý xúc. Ý nhập đây không 
kể ngũ song thức vì nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc đã có ngũ 
nhập thô (5 sắc thần kinh) trợ duyên phần chính rồi. 

 
* 

 
6. Phassapaccayā vedanā sambhavati – Do duyên xúc có thọ (hay xúc 

duyên thọ) 
 
 Lý giải: 
  
 Trước đã nói có sáu xúc là nhãn xúc (cakkhusamphasso), nhĩ xúc 
(sotasamphasso), tỷ xúc (ghānasamphasso), thiệt xúc (jivhāsamphasso), thân xúc 
(kāyasamphasso) và ý xúc (manosamphasso). 
 
 Do sáu xúc ấy duyên cho sáu thọ: 
 
 1/ Thọ sanh do nhãn xúc (cakkhusamphassajavedanā) 
 2/ Thọ sanh do nhĩ xúc (sotasamphassajavedanā) 
 3/ Thọ sanh do tỷ xúc (ghānasamphassajavedanā) 
 4/ Thọ sanh do thiệt xúc (jivhāsamphassajavedanā) 
 5/ Thọ sanh do thân xúc (kāyasamphassajavedanā) 
 6/ Thọ sanh do ý xúc (manosamphassajavedanā) 
  
 Thọ sanh khởi do sáu xúc trợ, có hai trường hợp là tâm sở xúc trợ tâm sở thọ 
đồng sanh trong tâm ấy, và hai là do xúc sáu cảnh nên sanh khởi cảm thọ trong đời 
sống. 
 
 



- Thế nào là tâm sở xúc trợ tâm sở thọ đồng sanh trong tâm ấy? 
 

 Khi mắt thấy cảnh sắc thì nhãn thức câu hành xả khởi lên, trong tâm 
nhãn thức ấy có xúc duyên thọ xả. 
 

Khi tai nghe tiếng thì nhĩ thức câu hành xả khởi lên, trong tâm nhĩ thức 
ấy có xúc duyên thọ xả. 

 
Khi mũi ngửi mùi thì tỷ thức câu hành xả khởi lên, trong tâm tỷ thức ấy 

có xúc duyên thọ xả. 
 
Khi lưỡi nếm vị thì thiệt thức câu hành xả khởi lên, trong tâm thiệt thức 

ấy có xúc duyên thọ xả. 
 
Khi thân chạm cảnh xúc thì thân thức câu hành khổ và thân thức câu 

hành lạc khởi lên, trong tâm thân thức ấy có xúc duyên thọ khổ, có xúc duyên 
thọ lạc. 

 
Khi ý nghĩ cảnh pháp có ý thức câu hành ưu, ý thức câu hành hỷ, ý thức 

câu hành xả khởi lên, trong các tâm ấy có xúc duyên thọ ưu, xúc duyên thọ 
hỷ, xúc duyên thọ xả. 

 
Trường hợp này nói theo duyên hệ thì xúc duyên thọ bằng tám duyên 

là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất 
ly duyên, hổ tương duyên, tương ưng duyên, danh vật thực duyên, dị thục quả 
duyên (bằng quả duyên nếu xúc hợp tâm quả). 

 
- Thế nào là do xúc sáu cảnh nên sanh khởi cảm thọ trong đời sống? 

 
Trong kinh Pháp Môn Đốt Nóng (Ādittapariyāyasutta) Đức Phật 

thuyết: Sabbaṃ bhikkhave ādittaṃ … yampi’ daṃ cakkhusamphassapaccayā 
upajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi 
ādittaṃ ..vv.. 

 
Này chư tỳ kheo, tất cả bị đốt nóng… cảm thọ nào sanh khởi do duyên 

nhãn xúc như lạc, hoặc khổ hoặc phi khổ phi lạc, thọ ấy đều bị đốt nóng ..vv.. 
 
Theo Phật ngôn đây thì, nhãn xúc duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; 

Nhĩ xúc duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Tỷ xúc duyên thọ lạc, khổ và 
phi khổ phi lạc; Thiệt xúc duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Thân xúc 



duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Ý xúc duyên thọ lạc, thọ khổ và thọ phi 
khổ phi lạc. 

 
Thật vậy, chúng sanh thấy sắc vừa lòng thì vui, gặp sắc không vừa lòng 

thì buồn bực, gặp sắc bình thường thì dửng dưng; cũng vậy, khi nghe tiếng … 
ngửi mùi … nếm vị … xúc chạm. … ý suy nghĩ cảnh vừa lòng thì vui, cảnh 
không vừa lòng thì buồn bực, cảnh bình thường thì dửng dưng. 

 
Trường hợp này, sáu xúc duyên thọ lạc hay thọ khổ hay thọ xả nói theo 

duyên hệ thì trợ bằng thường cận y duyên. 
 

* 
  

7. Vedanāpaccayā taṇhā sambhavati – Do duyên thọ có ái (hay Thọ duyên 
ái) 
  

Lý giải: 
  
Thọ đây là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ khởi lên do nhãn xúc, nhĩ xúc  

..vv… 
  
Mắt thấy sắc dù thọ nào cũng duyên ái được. 
  
Ái do duyên sáu thọ nên cũng có sáu thứ ái là: sắc ái (rūpataṇhā), thinh ái 

(saddataṇhā), khí ái (gandhataṇhā), vị ái (rasataṇhā), xúc ái (phoṭṭhabbataṇhā) và 
pháp ái. 

  
Ái cảnh sắc gọi là sắc ái; Ái cảnh thinh gọi là thinh ái; Ái cảnh khí gọi là khí 

ái; Ái cảnh vị gọi là vị ái; Ái cảnh xúc gọi là xúc ái; Ái cảnh pháp gọi là pháp ái. 
  
Nếu ái cảnh dục không liên quan tà kiến hoặc cầu tái sanh thì gọi là dục ái 

(kāmataṇhā); Nếu ái cảnh dục có liên quan chấp thường kiến hoặc khát vọng tái sanh 
ba cõi thì gọi là hữu ái (bhavataṇhā); Nếu ái cảnh dục có liên quan chấp đoạn kiến 
thì gọi là phi hữu ái (vibhavataṇhā). Có người hiểu lầm rằng hữu ái (bhavataṇhā) là 
ái cõi thiền sắc giới, phi hữu ái (vibhavataṇhā) là ái cõi thiền vô sắc giới. 

  
Dục ái (kāmataṇhā) và phi hữu ái (vibhavataṇhā) là lấy theo cảnh; Còn hữu 

ái (bhavataṇhā) là ái theo 5 cách: 
 

- Ái dục hữu (kāmabhava) khao khát sanh làm người, trời cõi dục giới. 



- Ái sắc hữu (rūpabhava) khao khát sanh làm phạm thiên cõi sắc. 
- Ái vô sắc hữu (arūpabhava) khao khát sanh làm phạm thiên cõi vô sắc. 
- Ái thiền lạc (jhānanikanti) ưa thích hạnh phúc thiền chứng. 
- Ái thường kiến (sassatadiṭṭhi) ái chấp ngũ uẩn có linh hồn, bản ngã vĩnh 

hằng; Sống hưởng thụ, chết đi tái sinh đều do linh hồn dẫn dắt. 
  
Trở lại vấn đề thọ duyên ái: Thọ lạc duyên ái là lẽ thường, chúng sanh khi gặp 

cảnh vừa lòng thì ưa thích say đắm, nhiễm cảnh, ngoại trừ bậc Tứ quả, bậc Tam quả 
không còn dục ái nhưng cũng còn sắc ái và vô sắc ái. 

  
Thọ khổ duyên ái, trong đời cũng có những chúng sanh lấy khổ thân khổ tâm 

làm nguồn cảm hứng để sống mơ mộng khát vọng. 
  
Thọ phi khổ phi lạc tức là thọ xả duyên ái, chúng sanh có người sống vô tư lự, 

cho rằng là thanh nhàn rồi vui thú với đời sống thanh nhàn ấy. 
  
Nói theo duyên hệ thì thọ duyên ái bằng thường cận y duyên. 
 

* 
 

8. Taṇhāpaccayā upādānaṃ sambhavanti – Do ái có thủ (hoặc ái duyên 
thủ) 
 

Lý giải: 
 

Ái đây là ba ái tập đế (samudayasacca) tức dục ái, hữu ái và phi hữu ái, hay 
sáu ái theo cảnh là sắc ái, thinh ái, khinh ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Chi pháp là tâm 
sở tham. 

  
 Thủ (upādāna) là sự chấp cứng, bám víu vào những gì ưa thích. Có 4 thủ: 
 

- Dục thủ (kāmupādāna) là sự bám víu cảnh khả ái như sắc, thinh, khí, 
vị, xúc và pháp hấp dẫn. Chi pháp là tâm sở tham. 

- Kiến thủ (diṭṭhupādāna) là sự bám chặt quan điểm sai lầm như thường 
kiến, đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. 

- Giới cấm thủ (sīlabbatupādāna) là sự chấp cứng tà giới, nghi thức mê 
tín dị đoan. Chi pháp cũng là tâm sở tà kiến. 

- Ngã luận thủ (attavādupādāna) là sự chấp cứng thuyết bản ngã, cái tôi 
hiện hữu trong thân ngũ uẩn. Đồng nghĩa với thân kiến (sakkāyadiṭṭhi). Ngã 
luận thủ có chi pháp cũng là tâm sở tà kiến. 



  Giải về 4 trường hợp ái duyên thủ: 
 

a. Ái duyên dục thủ - Ái là tâm sở tham, dục thủ cũng là tâm sở tham, 
không thể đồng sanh. Ái có trước trợ dục thủ có sau; dĩ nhiên phải ưa thích 
cái gì rồi mới dính mắc cái ấy, ví như thoa lớp keo rồi mới dán dính được vậy. 
Ái duyên dục thủ, nói theo duyên hệ thì trợ bằng cách thường cận y duyên. 

 
b. Ái duyên kiến thủ - Do ái mà sanh chấp thường kiến hay đoạn kiến. 

Như người ưa thích cảnh khả ái rồi say đắm hưởng dục với tâm quan niệm lạc 
này bất biến; hoặc say đắm hưởng thụ với quan niệm chết là hết nên phải tận 
hưởng. 

 
c. Ái duyên giới cấm thủ - Như có người ước muốn sanh nơi lạc cảnh 

rồi chấp trì hạnh con bò, hạnh con chó, hạnh nằm trên gai, hạnh thờ lửa, ..v.v.. 
 
d. Ái duyên ngã luận thủ - có người vì ái luyến bản thân nên đưa ra luận 

thuyết về Ngã (atta), chấp “cái ta” trong thân ngũ uẩn. 
  

Ái duyên kiến thủ, giới cấm thủ, và ngã luận thủ gọi chung là ái trợ cho 
tà kiến. 

  
Ái trợ sanh tà kiến nói theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya), có hai trường 

hợp: 
  
Ái sanh trước trợ ba thủ tà kiến sanh sau bằng một duyên là thường cận 

y duyên. 
  

Nếu ái là tâm sở tham trợ cho ba thủ là tâm sở tà kiến cùng sanh trong 
sát na tâm tham thì bằng bảy duyên là: nhân duyên, hổ tương duyên, tương 
ưng duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, và 
câu sanh bất ly duyên. 

 
 (còn tiếp) 
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9. Upādānapaccayā bhavo sambhavati – Do thủ có hữu (hoặc thủ duyên 
hữu)  
 
 Lý giải: 
  
 Thủ (upādāna) có bốn thứ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ 
như đã trình bày trong pháp y tương sinh thứ tám. 
  
 Hữu (bhava) có hai là Nghiệp hữu (kammabhava) và Sanh hữu 
(upapattibhava). Hữu trong y tương sinh thứ chín đây chỉ lấy nghiệp hữu. 
  
 Nghiệp hữu (kammabhava) là điều kiện tác thành quả dị thục, tạo sanh hữu 
mới. Nghiệp hữu chi pháp là tâm sở tư (cetanā) hợp tâm bất thiện và thiện hiệp thế. 
 
  Chia theo môn (dvāra) thì có ba: 
 

- Thân nghiệp hữu (kāyakammabhava) là nghiệp hữu nương thân môn, 
tức tư bất thiện và tư thiện dục giới (20 tư tâm sở). 

- Khẩu nghiệp hữu (vacīkammabhava) là nghiệp hữu nương khẩu môn, 
tức tư bất thiện và tư thiện dục giới (20 tư tâm sở). 

- Ý nghiệp hữu (manokammabhava) là nghiệp hữu nương ý môn, tức 
tư bất thiện và tư thiện hiệp thế (29 tư tâm sở). 

 
  Giải bốn trường hợp thủ duyên hữu: 
 

a. Dục thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do lòng tham muốn các dục lạc 
mà chúng sanh tạo bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp tà dâm ..vv..  Hặc 
do ham muốn dục lạc cõi nhân thiên nên có người làm phước bố thí, trì giới, 
tu thiền để tạo quả vui. 



b. Kiến thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp tà kiến mà chúng sanh 
tạo nghiệp. Chấp thường kiến thì có thể tạo nghiệp bất thiện như giết sinh vật 
để cúng tế ..vv.. cũng có thể thực hiện các việc lành đối với người chấp thường 
kiến; còn như chấp đoạn kiến thì chúng sanh chỉ tạo ác nghiệp bởi không tin 
nghiệp quả tái sanh. 

 
c. Giới cấm thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp trì một giáo điều 

hay giới cấm sai lạc nào đó dẫn tới hành động ác như quan niệm phụng thờ 
thần linh ấy thì phải tàn sát người dị giáo ..vv.. Đôi khi do chấp trì hạnh ăn rau 
quả hoặc uống nước lả để không sát sanh ..vv.. vô tình người ấy tạo thiện 
nghiệp. 

 
d. Ngã luận thủ duyên nghiệp hữu. Ngã luận thủ chỉ có ở phàm phu, vẫn 

còn ngộ nhận về một cái Tôi trong ngũ uẩn, rồi để cũng cố tô điểm thêm cho 
bản ngã nên đã tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Đó là ngã luận thủ duyên 
nghiệp hữu vậy. 

  
Thủ duyên nghiệp hữu nói theo duyên hệ (paṭṭhānapaccaya) là bằng 

thường cận y duyên. Có sách giải thêm thủ duyên hữu bằng câu sanh duyên 
..vv..  bằng vô gián duyên ..vv..  

 
Xét cho cùng thì lời giải ấy bị hạn chế, bởi thủ là tham và tà kiến duyên 

nghiệp hữu là tư đồng sanh trong tâm tham thì làm sao lý giải thủ duyên cho 
thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên cho bất thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên 
cho bất thiện nghiệp khác ngoài tâm tham tương ưng tà kiến được? 

 
Hay nói thủ duyên nghiệp hữu bằng vô gián duyên, trùng dụng duyên 

..vv..  cũng bị hạn chế, bởi tứ thủ trong đổng lực trước chỉ trợ đổng lực sau là 
tham nghiệp hữu, chứ không thể là sân nghiệp hữu, si nghiệp hữu, hoặc thiện 
nghiệp hữu được. 

 
Còn khi nói thủ duyên hữu bằng thường cận y duyên thì lý giải được 

bốn trường hợp thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, kiến thủ duyên thiện 
và bất thiện nghiệp hữu, giới cấm thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, 
ngã luận thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu. 

 
* 
 
 
 



10.  Bhavapaccayā jāti sambhavati – Do duyên hữu có sanh (hoặc hữu 
duyên sanh) 
 
 Lý giải: 
  

Hữu (bhava) đây chính là nghiệp hữu (kammabhava), tức là thiện nghiệp và 
bất thiện nghiệp, nói cách khác là tư thiện hiệp thế (lokiyakusalacetanā) và tư bất 
thiện (akusalacetanā). 

  
Sanh (jāti) đây là sanh hữu (upapattibhava), sự hình thành kiếp sống mới, một 

cá thể mới (attabhāva) trong cuộc tái sinh luân hồi. 
  
 Một cá thể được hình thành theo một trong ba trường hợp: 

 
- Ngũ uẩn sanh (pañcakhandhajāti), sự tái sanh hiện khởi đủ năm uẩn, 

tức là tái sanh trong cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng. 
- Tứ uẩn sanh (catukhandhajāti) là sự tái sanh chỉ hiện khởi bốn danh 

uẩn không có sắc uẩn, tức là sanh trong cõi vô sắc giới. 
- Nhứt uẩn sanh (ekakhandhajāti) là sự tái sinh chỉ hiện khởi sắc uẩn 

không có bốn danh uẩn, tức là tái sanh trong cõi sắc giới vô tưởng. 
  
  Phân tích ba trường hợp hữu duyên sanh: 
 

a. Nghiệp hữu duyên ngũ uẩn sanh, (1) Nghiệp hữu dục giới duyên ngũ 
uẩn sanh dục giới, tức là tư bất thiện và tư thiện dục giới tạo ra 10 tâm tái tục 
cùng 33 tâm sở và sắc nghiệp tái tục cõi dục; tạo ra 23 tâm quả cùng 33 tâm 
sở hợp và sắc nghiệp bình nhật ở cõi dục. (2) Nghiệp hữu sắc giới duyên ngũ 
uẩn sanh sắc giới, tức là tư thiện sắc giới tạo 5 quả sắc giới cùng 35 tâm sở 
hợp và 13 sắc nghiệp thời tái tục _ bình nhật trong cõi sắc giới hữu tưởng. 

 
b. Nghiệp hữu duyên tứ uẩn sanh, tức là tư thiện vô sắc giới tạo ra bốn 

tâm quả vô sắc giới cùng 30 tâm sở hợp làm việc tục sinh hữu phần và tử cho 
phạm thiên vô sắc. 

 
c. Nghiệp hữu duyên nhứt uẩn sanh, tức là tư thiện ngũ thiền sắc giới 

ly ái tưởng (saññāvirāga) tạo bọn sắc mạng quyền tái tục cõi vô tưởng 
(asaññāsatta). 

  
 



Nghiệp hữu (kammabhava) giống như hành (saṅkhāra) nhưng khác 
nhau ở vài điểm: 
  

Nghiệp hữu là nhân hiện tại trợ sanh hữu là quả vị lai; còn Hành là nhân 
quá khứ, trợ thức _ danh sắc là quả hiện tại. 

  
Nghiệp hữu là quả của duyên thủ, do tham và tà kiến trợ duyên; còn 

Hành là quả của vô minh, do si trợ duyên. 
  
Nghiệp hữu duyên sanh hữu, nói theo duyên hệ thì bằng hai duyên là dị 

thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. 
 

* 
 

11.  Jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā 
sambhavanti – Do duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não (Hoặc sanh duyên 
lão tử sầu bi khổ ưu ai) 
 
 Lý giải: 
 
 Mối y tương sinh cuối cùng này nên hiểu theo hai ý nghĩa: Nghĩa chơn đế 
(paramatthasacca) và nghĩa tục đế (sammutisacca). 
  

Về phương diện chơn đế, mỗi pháp hữu vi (danh uẩn và sắc uẩn) đều có trạng 
thái sanh (uppāda), trụ (ṭhiti) và diệt (bhaṅga). Do đó, sau sanh chắc chắn là trụ và 
diệt. Trạng thái sanh khởi của pháp hữu vi được gọi là sanh (jāti); Trụ của pháp hữu 
vi gọi là lão (jarā); Diệt hay sự tan rã của pháp hữu vi gọi là tử (maraṇa). Như vậy 
lão và tử là hậu quả của sanh, do  có sanh mới có lão tử. Vậy thì theo chơn đế, tất cả 
chúng sanh trong tam giới đều đang đối diện với sanh, lão, tử trong từng sát na. 

  
Về phương diện tục đế, sanh (jāti) là sự tái sanh luân hồi. Do có sự tái sanh 

hình thành thân ngũ uẩn dẫn đến sự già (jāra) và chết (maraṇa). Trãi qua kiếp sống 
theo thời gian thân xác này tiều tụy hao mòn gọi là già, có những loài hữu tình bị già 
biểu hiện lông tóc bạc, da nhăn, tướng đổi khác, mất đi dáng vẻ tuổi trẻ. Rồi chết, là 
chấm dứt sự sống, kết thúc một đời, thức lìa khỏi xác. Lão tử là quả chánh yếu của 
sanh (jāti). 

  
Chúng sanh trong cõi dục giới, đời sống hiện khởi sầu, bi, khổ, ưu, não. Năm 

sự kiện này là quả thứ yếu (nissandaphala) của sanh, vì không có cho tất cả loài hữu 
tình.  



Sầu (soka) là buồn rầu khi gặp cảnh quyến thuộc phân ly, tài sản tiêu tán, sức 
khỏe suy sụp, sầu là tâm thọ ưu. 

  
Bi (parideva) là khóc than, kêu thảm, thất vọng vì mất người thân, tiêu hao tài 

sản ..vv.. Bi cũng do tâm thọ ưu nhưng tạo ra tiếng khóc. 
  
Khổ (dukkha) là đau đớn khó chịu bởi tật bệnh hoành hành, hay bị đánh đập, 

té ngã ..vv.. đây là khổ thân (kāyikadukkha). 
  
Ưu (domanassa) là bực bội, khó chịu trong lòng vì nghĩ đến điều bất hạnh. 

Đây là khổ tâm (cetasikadukkha). 
  
Não (upāyāsa) là áo não, ai oán, một trạng thái chịu khổ thân tâm tột độ. 
  

 Do sanh ra nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gọi là sanh duyên lão tử sầu 
bi khổ ưu não, nói theo duyên hệ thì trợ bằng thường cận y duyên. 
 
 (còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 

 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Toát Yếu 
Bài học ngày 3.4.2022 
 
Bài 70. 
Chương VIII. TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ (Paccayasaṅgaha) 
PHẦN II.  
ĐỊNH LÝ Y TƯƠNG SINH (Paṭiccasamuppādanayo) “tiếp theo” 
 

• Bảy vấn đề nên biết trong y tương sinh 
 
Trong y tương sinh, những điều cần được biết là mười hai chi (aṅga), ba thời 

(addha), bốn yếu lược (saṅkhepa), hai mươi bốn thể (ākāra), ba tục đoan (sandhi), 
ba luân (vaṭta) và hai căn (mūla). 

 
1. Mười hai chi (dvādas’aṅgāni) 
 
Y tương sinh có 11 duyên trợ như vô minh duyên hành … sanh duyên lão tử. 

Nhưng cần được biết là có 12 chi (aṅga), đó là (1) Vô minh (avijjā), (2) Hành 
(saṅkhāra), (3) Thức (viññāṇa), (4) Danh sắc (nāmarūpa), (5) Lục nhập 
(saḷāyatana), (6) Xúc (phassa), (7) Thọ (vedanā), (8) Ái (taṇhā), (9) Thủ (upādāna), 
(10) Hữu (bhava), (11) sanh (jāti), (12) Lão tử (jarāmaraṇa). Sầu (sokādi)... là thứ 
yếu nên không kể. 

 
* 

 
2. Ba thời (tayo addhā) 
 
Thời đây là nói theo thời kiếp sống. Kiếp sống trước gọi là quá khứ; kiếp sống 

này gọi là thời hiện tại; kiếp sống sau gọi là thời vị lai. 
 
Trong mười hai chi y tương sinh, vô minh và hành thuộc thời quá khứ. Thức, 

danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu thuộc thời hiện tại. Sanh và lão tử thuộc 
thời vị lai. 

 
* 

 
3. Bốn yếu lược (catusaṅkhepā) 
 
 Yếu lược là tóm tắt y tương sinh theo nhân quả ba thời. 



 
1. Nhân quá khứ, tức là vô minh và hành. 
2. Quả hiện tại, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 
3. Nhân hiện tại, tức là ái, thủ và hữu. 
4. Quả vị lai, tức là sanh và lão tử. 

 
* 

 
4. Hai mươi bốn thể (catuvīsat’ākārā) 
  
Thể hay còn gọi là hành tướng của y tương sinh, là tính chất hiện ẩn, hình 

bóng của nhân quả. 
  
Trong bốn yếu lược: Nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Nên 

biết chi pháp hiện và ẩn trong nhân quả ấy. 
  
Vô minh và hành hiển hiện là nhân quá khứ; tiềm ẩn trong vô minh và hành 

là ái, thủ và hữu. Như vậy, nhân quá khứ có năm hành tướng (hiện có hai và ẩn có 
ba). 

  
Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại hiển hiện; Trong năm quả 

hiện tại có tiềm ẩn là sanh và lão tử. Như vậy, quả hiện tại có bảy hành tướng (hiện 
có năm và ẩn có hai). 

 
Ái, thủ và hữu là nhân hiện tại hiển hiện; trong ba nhân hiện tại ấy có tiềm ẩn 

là vô minh và hành. Như vậy nhân hiện tại có năm hành tướng (hiện có ba và ẩn có 
hai). 

  
Sanh và lão tử là quả vị lai hiển hiện; Trong hai quả vị lai ấy có tiềm ẩn là 

thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy quả vị lai có bảy hành tướng (hiện có 
hai và ẩn có năm). 

  
Năm nhân quá khứ, bảy quả hiện tại, năm nhân hiện tại và bảy quả vị lai, tổng 

cộng có 24 hành tướng hay thể. 
  
Về vấn đề này, các vị A xà lê xưa chỉ nói có hai mươi (20) hành tướng. Tức 

là năm nhân quá khứ (hai pháp hiện và ba pháp ẩn), năm quả hiện tại (năm pháp hiện 
mà không kể hai pháp ẩn), năm nhân hiện tại (ba pháp hiện và hai pháp ẩn), và năm 
quả vị lai (không lấy hai pháp hiện mà chỉ kể năm pháp ẩn). 

  



Các Ngài nói, năm nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. 
Năm quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 
Năm nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. 
Năm quả vị lai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

 
* 
 

5. Ba tục đoan (tisandhi) 
  
 Tục đoan (sandhi) là mối nối giữa nhân và quả trong y tương sinh. Có ba 

mối nối: 
 

(1) Mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại, chính là mối hành duyên 
thức (saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ). Hành là nhân quá khứ; Thức là quả hiện 
tại. 

 
(2) Mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại, chính là mối thọ duyên 

ái (vedanāpaccayā taṇhā). Thọ là quả hiện tại: Ái là nhân hiện tại. 
 
(3) Mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai, chính là mối hữu duyên 

sanh (bhavapaccayā jāti). Nghiệp hữu là nhân hiện tại; sanh là quả vị lai. 
  
 Ở đây cần chú ý mối nối thứ hai: Quả hiện tại với nhân hiện tại, tức thọ 

duyên ái. Tu tập để dừng lại bánh xe luân hồi; Hành duyên thức, mối nối giữa nhân 
quá khứ với quả hiện tại, là điều tất nhiên không sửa chữa được; Hữu duyên sanh, 
mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai, cũng không chặn đứng được. 

  
 Nhưng mối nối giũa quả hiện tại với nhân hiện tại thì không phải nhất định 

“Do thọ duyên ái”. Một người có tu tập, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, do xúc cảnh phát sanh thọ, người ấy có 
chánh niệm khi thọ phát sanh, rồi khởi lên trí tuệ thẩm sát tính chất vô thường, khổ, 
vô ngã. Như vậy thay vì thọ duyên ái, vị tu tập chuyển thành thọ duyên trí, hoặc thọ 
duyên tín… Sự tu tập đối với duyên sinh là thế. 

 
* 

 
6. Ba luân (tīni vaṭṭāni) 
 
Luân (vaṭṭa) là sự xoay vòng. Bánh xe luân hồi có ba đoạn nối nhau thành 

vòng tròn, gọi đó là ba luân. 



 
(1) Phiền não luân (kilesavaṭta) là chi vô minh, ái, thủ 
 
(2) Nghiệp luân (kammavaṭṭa) là chi hành và hữu. 
 
(3) Quả luân (vipākavaṭṭa) là chi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh và 

lão tử. 
 
 Bánh xe luân hồi được phân thành hai chặng: Nhân quá khứ quả hiện tại và 

nhân hiện tại quả vị lai. 
 
 Chặng đầu: vô minh (phiền não luân) duyên hành (nghiệp luân); hành 

(nghiệp luân) duyên thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ (quả luân). 
 
 Chặng sau: ái, thủ (phiền não luân) duyên hữu (nghiệp luân); Hữu (nghiệp 

luân) duyên sanh và lão tử (quả luân). 
 
 Phiền não luân và nghiệp luân là nhân; Quả luân là quả của nhân. 
 
 Gọi là luân hồi của chúng sanh, khởi dậy phiền não thúc đẩy tạo nghiệp đưa 

đến quả; Rồi quả luân hồi tiếp tục tái khởi phiền não luân… Cứ như vậy xoay vòng 
mãi. 

 
* 

 
7. Hai căn (dve mūlāni) 
 
Căn (mūla) là gốc rễ, cội nguồn. Y tương sinh gồm hai chuỗi: Nhân quá khứ 

quả hiện tại và nhân hiện tại quả vị lai. 
 
Chuỗi nhân quá khứ quả hiện tại là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 

xúc và thọ. Trong chuỗi này, vô minh (avijjā) là gốc, hay gọi là căn (mūla). 
  
Chuỗi nhân hiện tại quả vị lai gồm ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Trong chuỗi 

này thì ái (taṇhā) là gốc. 
  
Như vậy vô minh và ái là hai căn của y tương sinh. 
  
Khi nào hai gốc ấy được bứng nhổ, được phá hủy hoàn toàn bởi đạo tuệ ưng 

cúng (Arahattamaggañāṇena) thì bánh xe luân hồi dừng lại. 



  
Bậc Đại Sĩ đã trình bày y tương sinh (paṭicasamuppāda) là vòng luân hồi rối 

rắm, không có khởi điểm 
 
Không có khởi điểm (anādikaṃ), vây vô minh không phải là khởi điểm thì cái 

gì là tập khởi của vô minh? 
  
Ngài Sāriputta trong kinh Chánh Tri Kiến (sammādiṭṭhisutta) khi được hỏi về 

tập khởi của vô minh, Ngài đã giải đáp: Lậu hoặc là tập khởi của vô minh 
(āsavasamudayā avijjāsamudayo).  

 
Thật vậy chúng sinh bị ngâm chìm bởi tứ lậu (āsava) là tham, tà kiến và si 

nên sống trong bóng tối, từ bóng tối này đi đến bóng tối khác, khởi lên tâm bất thiện 
và tâm thiện hiệp thế dẫn đi tái sanh. 

  
Chổ nào có tâm bất thiện sanh khởi thì chổ ấy có vô minh, vì si (moha) phối 

hợp với tất cả tâm bất thiện (akusalacitta). 
  
Dù là tâm thiện hiệp thế, tâm thiện ấy là nghiệp hữu (kammabhava) do ái, thủ 

làm duyên (tham và tà kiến) nên vô minh cũng từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu mà sanh 
ra. 

  
Tóm lại, duyên sinh hay y tương sinh là vòng luân hồi lẩn quẩn, trừ khi chứng 

được đạo quả A la hán, đoạn diệt hai gốc (mūla) vô minh và ái thì mới chấm dứt 
luân hồi. 
 
 (Dứt định lý y tương sinh) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 71. 
CHƯƠNG IX. TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ (Kammaṭṭhānasaṅgaha) 
TỔNG QUAN 
 

Danh từ Kammaṭṭhāna, giải tự Kamma: nghĩa là sự hành động, sự hoạt động, 
sự làm việc … đây ý nói việc hành thiền, công phu tu tập; Thāna: chổ, nơi chốn, vị 
trí … đây ý nói là cảnh hay đề mục. Kammaṭṭhāna nghĩa là đề mục hành thiền, đề 
tài tu tập. 

 
Chương này sẽ trình bày tổng quát về các đề mục thiền. Gồm có đề mục tu 

tiến thiền chỉ và đề mục tu tiến thiền quán. 
  
Có hai sự tu tiến (bhāvanā) là tu tiến thiền chỉ (samathabhāvanā) và tu tiến 

thiền quán (vipassanābhāvanā). 
 
Từ bhāvanā – tu tiến, nghĩa là sự phát triển, rèn luyện tâm pháp đạt đến trạng 

thái cao thượng, sự tu tập thiền chỉ và thiền quán. 
 
(1) Tu tiến thiền chỉ (samathabhāvanā) 
 
Danh từ samatha bắt nguồn từ căn sam, có nghĩa là yên tĩnh, an tịnh, tĩnh 

lặng, vắng lặng, cũng dịch là chỉ tịnh. 
 
Tu tiến thiền chỉ, là sự tu tập định làm cho lắng yên năm triền cái (nīvaraṇa) 

và lần lượt lắng yên các thiền chi thô thiển để đạt đến trạng thái tâm tĩnh lặng cao 
hơn, thù diệu hơn. 

  
Sự tu tiến thiền chỉ lấy định (samādhi) làm cứu cánh. 
 
(2) Tu tiến thiền quán (vipassanābhāvanā) 
 
Danh từ vipassanā bắt nguồn từ căn dis (passati = pasana: thấy) có tiếp đầu 

ngữ Vi. (vi + passana) = vipassanā. Giải tự: Visesena passatī’ti vipassanā, nghĩa là 



thấy theo cách đặc biệt, thấy bằng trí, quán xét, minh sát … Ở đây là thiền thấy rõ 
tính chất vô thường (aniccatā), khổ (dukkhatā), vô ngã (anattatā) của danh sắc để 
chứng đắc đạo quả. 

  
Sự tu tiến thiền quán lấy tuệ (paññā) làm cứu cánh. 
 
(còn tiếp) 

 
Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
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Bài 72. 
CHƯƠNG IX. TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ  
(Kammaṭṭhānasaṅgaha) “tiếp theo” 
 

A. CHỈ NGHIỆP XỨ (Samathakammaṭṭhāna) 
 
Chỉ nghiệp xứ nghĩa là đề mục của thiền chỉ. Đức Phật đã cho 40 đề mục tu 

tiến pháp chỉ tịnh (samatha). Bốn mươi đề mục ấy gọi là chỉ nghiệp xứ 
(samathakammaṭṭhāna). Gồm có 7 loại: 

 
(1) Kasina – 10 đề mục hoàn tịnh 
(2) Asubha – 10 đề mục bất mỹ 
(3) Anussati  – 10 đề mục tùy niệm 
(4) Brahmavihāra – 4 đề mục phạm trú 
(5) Āhāre paṭikūlasañnā – 1 đề mục yểm tưởng thực 
(6) Catudhātuvavatthāna – 1 đề mục phân biệt tứ đại 
(7) Āruppa – 4 đề mục vô sắc 
 
• Giải thích 7 loại chỉ nghiệp xứ 
 
(1) Mười đề mục hoàn tịnh hay biến xứ (kasiṇa) 
 

1. Biến xứ đất (paṭhavīkasina) là đề mục lấy đất sét thuần tịnh, mặt tròn 
phẳng đường kính hơn gang tay, đặt trước tầm mắt khoảng cách hai hắc tay, 
nhìn vào đó mà niệm. 

 
2. Biến xứ nước (āpokasiṇa) đề mục lấy mặt nước ao hồ, hoặc nước 

chứa trong thau, chậu, bình bát, hẹp nhất mặt nước rộng đường kính khoảng 
hơn gang tay, nhìn vào đó mà niệm. 

 
3. Biến xứ lửa (tejokasiṇa) là đề mục lấy ánh lửa từ ngọn đèn, ngọn 

nến, bếp lò hay đám cháy, lửa có tự nhiên hay lửa do tạo ra … nhìn vào đó 
mà niệm. 



4. Biến xứ gió (vāyokasiṇa) là đề mục lấy gió thổi lay động lá cây, ngọn 
cỏ hoặc gió thổi mát da trên thân ... cảm nhận mà niệm. 

 
5. Biến xứ xanh (nīlakasiṇa) là đề mục lấy màu xanh của lá cây, màu 

xanh của đám cỏ, hay màu xanh từ tấm vải … hiện ra trước mắt, chú ý rồi 
niệm. 

 
6. Biến xứ vàng (pītakasiṇa) là đề mục lấy màu vàng của lá cây mùa 

thu, hoặc cánh hoa vàng, hay tấm vải màu vàng, hoặc bất cứ đồ vật gì có màu 
vàng rồi chú ý niệm màu ấy. 

 
7. Biến xứ đỏ (lohitakasiṇa) là đề mục lất màu đỏ của lá cây, cánh hoa 

đỏ, hay tấm vải đỏ, hoặc bất cứ vật gì có màu đỏ rồi chú ý niệm màu ấy. 
 
8. Biến xứ trắng (odātakasiṇa) là đề mục lấy màu trắng của bông hoa, 

hoặc miếng vải trắng, hoặc bất cứ vật gì có màu trắng rồi chú ý niệm màu ấy. 
 
9. Biến xứ quang (ālokakasiṇa) là đề mục ánh sáng, lấy ánh sáng mặt 

trời hay ánh sáng mặt trăng xuyên qua lổ hỏng nóc nhà, vách nhà tạo thành 
vòng tròn ánh sáng, chăm chú nhìn vào vòng tròn ánh sáng ấy mà niệm. 

 
10. Biến xứ hư không (ākāsakasiṇa) là đề mục hư không giới hạn 

(paricchannākāsa) tức là khoảng không qua lỗ trống trên vách hoặc khe hở 
cửa sổ, cửa đi … chú tâm niệm hư không ấy. 
 
Mười đề mục hoàn tịnh (kasiṇa) này là căn bản của thiền chỉ, các thần thông 

thắng trí (abhiññā) cũng dựa trên nền tảng mười đề mục này. 
 
(2) Mười đề mục bất mỹ (asubha) 
 
Đề mục bất mỹ là đề mục niệm tử thi. Xác chết vô thức không có mỹ miều, 

không sạch sẽ, xấu xí, đáng ghê tởm, đáng gớm ghiếc … nên tử thi là bất mỹ 
(asubha). 

 
 Tử thi có 10 hiện tướng: 
 

1. Xác phình trương (uddhumātaka) là xác chết đã qua nhiều ngày, 
phồng to mặt, bụng, tay, chân. 

  



2. Xác xanh tái (vinīlaka) là xác chết đổi màu từ trắng xanh thành tím 
tái, không giống màu da người sống. 

  
3. Xác tràn dịch (vipubbaka) là xác chết có nước vàng rỉ ra từ cửu khiếu. 
  
4. Xác nứt nẻ (vicchiddaka) là xác chết sình trương nứt da chổ này, chổ 

kia. 
  
5. Xác bị gặm nhắm (vikkhāyitaka) là xác chết đã bị thú rừng hay chim 

kên quạ cắn xé, mổ moi, mất thịt chổ này chổ kia. 
 
6. Xác bị rời rạc (vikkhittaka) là xác chết không nguyên thân, tìm thấy 

chổ này là cái đầu, chổ kia là hai cánh tay, chổ nọ là hai cái chân… 
  
7. Xác bị phân đoạn (hatavikkhittaka) là xác chết của người bị xẻo thịt, 

bị chặt khúc, bị phân thây ném cho thú ăn, cho kên quạ ăn. 
  
8. Xác bê bết máu (lohitaka) là xác chết của người bị đâm chém, bị bắn 

tên đạn, lấm dính máu me. 
 
9. Xác có dòi đục (puluvaka) là xác chết sình thối ruồi lằng bu sanh ra 

dòi, chổ nào da thịt bị thối rửa thì có lúc nhúc dòi ăn. 
  
10. Xác chỉ là hài cốt (aṭṭhika) là xác chết đã phân hủy da thịt, chỉ còn 

lại là bộ xương, với sọ đầu, xương sống, xương sườn, xương tay, xương chân. 
  
Mười đề mục bất mỹ (đề mục tử thi) nầy, Đức Phật dạy cho đệ tử xuất gia 

quán niệm để nhằm dẹp bỏ ái luyến xác thân của mình hay của người khác. Đó là 
thiền án tốt nhất cho hành giả nặng lòng tham ái. 

  
Ở Ấn Độ thời xưa, hạng quý tộc chết được thiêu xác thành tro than, còn các 

hạng dân thường thì lâm táng (bỏ xác trong rừng hay bãi đất trống xa làng), hoặc 
thủy táng (bỏ xác trôi trên sông nước tự hủy), do đó thường gặp 10 loại tử thi nói 
trên, và được lấy làm đề mục tu tập luyện tâm. 

 
(3) Mười đề mục tùy niệm (Anussati) 
 
Tùy niệm (anussati) là nhớ lại, suy ngẫm, hay niệm liên tục “anussaratī’ti 

anussati”. Có 10 đề mục niệm là: 
 



1. Niệm Phật (Buddhānussati) là niệm tưởng về ân đức của Phật: “Đức 
Thế Tôn là bậc đáng cúng dường (arahaṃ), bậc chánh biến tri 
(sammāsambuddho), bậc minh hạnh túc (vijjācaraṇasampanno), bậc thiện thệ 
(sugato), bậc thế gian giải (lokavidū), bậc vô thượng sĩ (anuttaro), bậc điều 
ngự trượng phu (purisadammasāratthī), bậc thiên nhơn sư (satthā 
devamanussānaṃ), bậc giác giả (buddho), bậc tôn quí (bhagavā)”. Hành giả 
chọn một trong mười ân đức Phật mà mình có cảm hứng và niệm lặp đi lặp 
lại. Ví dụ: “So bhagavā arahaṃ!.. So bhagavā arahaṃ!.. So bhagavā 
arahaṃ!..” Hay “ Arahaṃ … Arahaṃ … Arahaṃ …”. Đang lúc niệm, hành 
giả hình dung ân đức ấy như: “Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng 
dường bởi Ngài đã đoạn trừ phiền não”. Tâm suy niệm như vậy cho đến khi 
nhập tâm. 

 
2. Niệm Pháp (dhammānussati) là niệm tưởng về ân đức của giáo pháp: 

“Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn (Svākkhāto bhagavatā dhammo), 
Pháp thiết thực (sandiṭṭhiko), pháp vượt thời gian (akāliko), pháp đến để thấy 
(ehipassiko), pháp hướng thượng (opanayiko), pháp tự chứng nghiệm bởi bậc 
trí (paccattaṃ veditabbo viññūhi)”. Hành giả chọn một trong sáu ân đức pháp 
mà mình dễ có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ: “Svākkhāto bhagavatā 
dhammo! Svākkhāto bhagavatā dhammo! Svākkhāto bhagavatā dhammo!...” 
Trong lúc niệm, hành giả nghĩ đến “giáo pháp được khéo thuyết vì văn nghĩa 
đầy đủ, vì đưa đến quả tốt đẹp, vì được tuyên bố chính đáng, vì nêu rõ đạo lộ 
và cứu cánh”. Hành giả suy niệm cho đến khi nhập tâm. 

 
3. Niệm Tăng (Saṅghānussati) là niệm tưởng về ân đức của chúng tăng, 

phẩm chất của Thánh chúng: “Chúng đệ tử thế tôn là bậc thiện hạnh 
(supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho), bậc trực hạnh (ujupaṭipanno), bậc 
như lý hạnh (ñāyapaṭipanno), bậc chân chánh hạnh (sāmīcipaṭipanno), bậc 
đáng hiến dâng (āhuneyyo), bậc đáng hiến tặng (pāhuneyyo), bậc đáng hiến 
cúng (dakkhineyyo), bậc đáng lễ bái (añjalikaraṇīyo), là phước điền vô thượng 
cho đời (anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa)”. Hành giả có thể chọn một trong 
chín ân đức tăng mà mình dễ có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ: 
“Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho ! Supaṭipanno ! Supaṭipanno ! Chúng 
đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh vì các vị ấy đã hành trình đạo lộ tốt đẹp tức 
là thánh đạo ..vv..” Suy niệm cho đến khi nhập tâm. 

  
4. Niệm giới (sīlānussati) là niệm tưởng giới hoàn hảo của mình, không 

bị tỳ vết, không bị đứt đoạn ... Hành giả cảm hứng với giới thanh tịnh. 
  



5. Niệm thí (cāgānusati) là niệm tưởng hạnh thí xả của mình, tâm rộng 
mở, không bị ô nhiêm bởi keo kiết, bủn xỉn... Hành giả cảm hứng với sự xả 
tài và có nhiều công đức. 

  
6. Niệm thiên (devatānussati) là niệm tưởng các công hạnh của chư 

thiên nhờ đức tin, giữ giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ mà sanh cõi trời, rồi 
đối chứng với các công hạnh của mình cũng có đức tin, giữ giới, nghe pháp, 
bố thí và trí tuệ như chư thiên ... Hành giả cảm hứng với công hạnh chư thiên 
và công hạnh của mình. 

  
7. Niệm tịch tịnh (upasamānussati) là suy niệm đặc tính níp bàn “lắng 

yên mọi đau khổ” (sabbadukkhūpasama). Hành giả tiếp tục ghi nhận: “Mọi 
đau khổ luân hồi xảy ra do ái, mạn, kiến. Níp bàn lắng yên mọi đau khổ vì níp 
bàn tiêu trừ khát ái (pipāsavinayo), nhổ bỏ luyến ái (ālayasamugghāto), đoạn 
tận tham ái (taṇhakkhayo), dẹp sạch kiêu mạn (maddanimmaddano)...”. 

  
8. Niệm tử (maraṇānussati) là suy ngẩm về sự chết của tất cả chúng 

sanh gồm cả mình. Hành giả suy ngẩm sự chết có nhiều cách, như “Maranaṃ 
bhavissati sự chết sẽ xảy đến” hoặc “Jīvitindriyaṃ upacchijjissati Mạng sống 
sẽ chấm dứt”, hoặc “Maraṇantaṃ hi jīvitaṃ chắc chắn mạng sống có kết cuộc 
là cái chết” ..vv.. 

 
9. Thân hành niệm (kāyagatāsati) là niệm ba mươi hai thể trược trong 

thân. Hành giả ghi nhận trong thân này từ đỉnh đầu đến gót chân chứa đựng 
32 thể trược như: tóc (kesā), lông (lomā), móng (nakhā), răng (dantā), da 
(taco), thịt (maṃsaṃ), gân (nahārū), xương (aṭṭhi), tủy (aṭṭhimiñjaṃ), Thận 
(vakkaṃ), tim (hadayaṃ), gan (yanakaṃ), hoành cách mô (kilomakaṃ), dạ 
dày (pihakaṃ), phổi (papphāsaṃ), ruột già (antaṃ), ruột non (antagunaṃ), 
thức ăn mới (udariyaṃ), phẩn (karīsaṃ), óc não (matthaluṅgaṃ), mật 
(pittaṃ), đàm (semhaṃ), mủ (pubbo), máu (lohitaṃ), mồ hôi (sedo), mở 
(medo), nước mắt (assu), dầu da (vasā), nước miếng (kheḷo), nước mũi 
(siṅghāṇikā), nước nhờn (lasikā), nước tiểu (muttaṃ). 

 
10. Nhập xuất tức niệm (Ānāpānassati) là chú ú theo hơi thở ra vào, gọi 

tắt là niệm hơi thở. Hành giả tỉnh táo đặt niệm (sati) ở chót mũi, nơi mà hơi 
thở đi vào đi ra chạm, rồi ghi nhận “đây là hơi thở vào … đây là hơi thở ra”; 
Khi hơi thở vô dài, vị ấy biết “hơi thở vô dài”, khi hơi thở ra dài, vị ấy biết 
“hơi thở ra dài”; Khi hơi thở vô ngắn, vị ấy biết “hơi thở vô ngắn”; Khi hơi 
thở ra ngắn, vị ấy biết “hơi thở ra ngắn” … Nhập xuất tức niệm là đề mục chủ 
yếu, căn bản được Đức Phật dạy cho tu tập, vì hơi thở là thân hành 



(kāyasaṅkhāra) hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, ở oai nghi nào cũng tác ý niệm 
hơi thở được. Niệm hơi thở có thể đắc định được và có thể đắc tuệ đạo quả 
được. 
 
(4) Bốn đề mục phạm trú (Brahmavihāra) 
 
Phạm trú (Brahmavihāra) là sự an trú trong trạng thái cao quí, hay sự an trú 

với phạm thể (brahma). Phạm thể là tâm thái của Phạm Thiên, vị phạm thiên không 
có sân hận, thù địch, ganh ghét vì phạm thiên không có sân tâm do mảnh lực thiền 
định. Người tu tập bốn vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) dẹp bỏ sân, an trú với tâm mát 
mẻ, hiền hòa, cởi mở … một trạng thái tâm thánh thiện. Đề mục tu tập để đạt đến 
trạng thái an trú ấy gọi là đề mục phạm trú. 

  
 Bốn đề mục phạm trú: 
  

1.Từ (mettā) là trạng thái tâm an vui, không nóng giận đối với tất cả 
chúng sanh. Hành giả tu tập tâm từ là tác ý dẹp bỏ sân tâm nóng nảy tức giận, 
rồi tâm niệm “ta hãy an vui, đừng có khổ tâm (Sukho homi niddukkho)” … 
Hành giả hướng tâm đến bất cứ chúng sanh nào và nghĩ “Mong các chúng 
sanh an vui, đừng có khổ tâm (Sabbe sattā sukhitā hontu niddukkhā)” … Trú 
tâm như vậy suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. 

  
2. Bi (karuṇā) là trạng thái tâm thương cảm nổi khổ của chúng sanh, 

không ác ý, không não hại loài hữu tình nào. Hành giả tu tập tâm bi là trước 
hết làm lắng dịu ác ý, dã tâm tự nơi mình, rồi dấy lên niềm thương cảm đối 
với chúng sanh đang đau khổ, sẽ đau khổ, còn đau khổ: “Mong chúng sanh 
được thoát khỏi khổ (Sabbe sattā dukkhā pamuñcantu)”… Trú tâm như vậy 
suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. 

  
3. Hỷ (muditā) là trạng thái tâm bằng lòng, hài lòng với hạnh phúc của 

chúng sanh khác, không ganh tỵ, không ghen ghét, không khó chiụ khi nghĩ 
tới chúng sanh được thành công. Hành giả tu tập tâm hỷ, trước hết bằng cách 
suy xét tánh đê tiện của lòng ganh tỵ và tánh cao thượng của lòng vị tha để 
khởi tâm vui theo thành công của người khác; Rồi hành giả nghĩ đến nguyên 
nhân người ấy thành đạt là nhờ thiện hạnh mà nó đã làm trong quá khứ, và 
khởi tâm mong ước: “mong cho chúng sanh này thành tựu hạnh phúc, đừng 
mất hạnh phúc đã có được (ayaṃ satto sampattīhi samijjhatu, mā 
sampattasukhato vinassatu)”… Trú tâm như vậy khi thấy nghe người khác 
thành công. 

  



4. Xả (upekkhā) là trạng thái tâm bình thản, không thiên lệch, không 
nghiêng về phía nào; xả nằm giữa bi và tùy hỷ, thái độ của xả là không bận 
lòng với chúng sanh khổ và chúng sanh vui. Hành giả tu tập tâm xả suy ngẫm 
rằng: “tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu, có nghiệp là tài sản (sabbe sattā 
kammassakā kammadāyādā). 
 
(5) Một đề mục yểm tưởng thực (āhāre paṭikūlasaññā) 
 
Yểm tưởng thực (āhāre paṭikūlasaññā) là tưởng nhờm gớm thức ăn, cũng kể 

như một đề mục tu tập vì giúp nhăn chận tham đắm vị ngon của vật thực. Hành giả 
khi ăn suy tưởng vật thực đáng nhờm gớm: Do vất vả tìm kiếm, do đưa vào miệng, 
do nhai nát, do đường nuốt, do tiết dịch, do chổ chứa, do nghiền trộn, do tiêu hóa, 
do bài tiết, do vấy bẩn, … Thấy vật thực đáng nhờm gớm kể từ lúc tìm kiếm cho đến 
lúc bài tiết ra ngoài sau một ngày chất chứa trong bụng, nhờ vậy hành giả không 
tham ái cảnh vị, chỉ gắng gượng ăn để duy trì sự sống. Ví như người mẹ đi qua sa 
mạc, đứa con nhỏ do đói khát mà chết, người mẹ lấy xác đứa con làm thức ăn, lúc 
ăn người mẹ gắng gượng nhai ăn chứ không thích thú, tham đắm. 

 
(6) Một đề mục phân biệt tứ đại (catudhātuvavatthāna) 
 
Tứ đại là bốn nguyên tố vật chất, là bốn sắc nền tảng tạo ra các sắc pháp khác. 

Cũng gọi là 4 sắc đại hiển (mahābhūta). Tứ đại là đất (paṭhavī), nước (āpo), lửa 
(tejo) và gió (vāyo). 

 
Hành giả khám phá trong thân này do bốn đại hiệp thành, phân biệt bốn đại 

xuyên qua các hiện tượng vật chất như sau: 
 

- Phân biệt thể đất trong thân này như: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột 
non, dạ dày, phẩn, óc, não … bất cứ thứ gì có thể cứng, thô phù. Đó là phân 
biệt địa giới (pathavīdhātu) trong thân. 

 
- Phân biệt thể nước trong thân này như: mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, 

mở,nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước nhờn, nước tiểu. Đó là 
phân biệt thủy giới (āpodhātu) trong thân. 

 
- Phân biệt thể lửa trong thân này như: Chất đốt tạo thân nhiệt, chất đốt 

làm lão hóa, chất đốt làm bệnh nóng sốt, chất đốt làm tiêu hóa thức ăn. Đó là 
phân biệt hỏa giới (tejodhātu) trong thân. 

 



- Phân biệt thể gió trong thân này như: gió thổi lên, gió thổi xuống, gió 
trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các chi thể, hơi thở ra vô. Đó là phân biệt 
phong giới (vāyodhātu) trong thân. 

 
Hoặc hành giả tu tập đề mục phân biệt tứ đại theo tánh thể như sau: 
  

“Trong thân này – Cái gì thuộc tánh thô phù là địa đại – Cái gì thuộc 
tánh lỏng, ướt, dính là thuỷ đại – Cái gì thuộc tánh đốt nóng là hỏa đại – Cái 
gì thuộc tánh chuyển động là phong đại. Thân này chỉ là bốn đại hợp thành, 
rổng tuếch, không thực thể linh hồn hay bản ngã”. 
 
 
(7) Bốn đề mục vô sắc (Āruppa) 
 
Đề mục vô sắc là những đề mục tu tiến đạt đến thiền chứng vô sắc giới 

(arūpāvacarajhāna). 
 
 Bốn đề mục vô sắc đó là: 
 

1. Không vô biên xứ (Ākāsānañcāyatana) 
 
Hành giả sau khi đắc năm bậc thiền sắc giới (rūpāvacarajhāna) với các 

đề mục biến xứ (kasiṇa), trong đó có đề mục hư không (ākāsakasiṇa), nhập 
ngũ thiền sắc giới bằng đề mục hư không này rồi hành giả thấy rằng hư không 
biến xứ bị hạn cuộc (paricchannākāsakasiṇaṃ) nên nhàm chán, bèn tác ý vượt 
qua biến xứ hư không, nghĩ rằng: “ākāso ananto – không gian không cùng 
tận”. Đây gọi là đề mục “không vô biên xứ” trong bốn đề mục vô sắc. 

  
2. Thức vô biên xứ (Viññāṇañcāyatana) 
  
Sau khi chứng được thiền Không vô biên xứ, hành giả lấy tâm thiền 

chứng ấy làm đề mục để tu tiến bậc thiền thứ hai. Hành giả khám phá rằng 
chính tâm thiền biết đối tượng không vô biên, tâm thiền ấy (thức) mới thực là 
không cùng tận (vô biên) vì nó biết được cái “không vô biên”, rồi hành giả tác 
ý đến tâm đệ nhất thiền vô sắc, niệm: “Anantaṃ viññāṇaṃ – thức là không 
giới hạn, thức là không cùng tận.” Đây gọi là đề mục “Thức vô biên xứ” trong 
bốn đề mục vô sắc. 

  
 
 



3.Vô sở hữu xứ (Ākiñcaññāyatana) 
  
Sau khi chúng được thiền Thức vô biên xứ, hành giả nhận ra tâm thiền 

vô sắc thứ hai vẫn còn đeo níu đối tượng “thức vô biên”, cũng như tâm thiền 
vô sắc thứ nhất đeo bám đối tượng “Hư không vô biên”, chưa an tịnh thù 
thắng. Nên bây giờ hành giả từ bỏ những khái niệm đối tượng ấy bằng cách 
phủ nhận: “Natthi kiñci ! Natthi kiñci ! – không có gì cả ! không có gì cả !” và 
chứng thiền thứ ba Vô sở hữu xứ. Đay gọi là đề mục “vô sở hữu xứ” trong 
bốn đề mục vô sắc. 

  
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññānāsaññāyatana) 
  
Sau khi chứng đắc thiền Vô sở hữu xứ, hành giả lấy thiền chứng này 

làm đề mục cho sự tu tiến bậc thiền thứ tư. Hành giả nhận thấy ở thiền chứng 
vô sở hữu xứ là an tịnh tinh lương đến mức tinh tế không phải là tưởng nhưng 
chẳng phải là phi tưởng rồi tác ý rằng: “Santā santā ! An tịnh, An tịnh !” và 
chứng thiền vô sắc thứ tư; do đề mục “Phi tưởng phi phi tưởng” nên gọi là 
tâm thiền thứ tư là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lại nữa, tâm thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ là một trạng thái tâm vô cùng tinh tế, một danh uẩn có 
cũng như không có, không có nhưng cũng không phải là không có. Bởi thế, 
vị nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng mới có mãnh lực làm ngưng sự hoạt 
động của tâm pháp, gọi là thiền diệt thọ tưởng định 
(saññāvedayitanirodhasamāpatti). Đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ nên 
hiểu là như vậy. 

 
 (còn tiếp) 
 

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Tuệ Siêu 
 



Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Môn học: Thắng Pháp Toát Yếu 
Bài học ngày 24.4.2022 
 
Bài 73. 
CHƯƠNG IX. TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ  
(Kammaṭṭhānasaṅgaha) “tiếp theo” 
 

• Các vấn đề liên quan đến Chỉ nghiệp xứ 
 
(1) Nghiệp xứ phân theo tánh nết 
 
 Có sáu loại tánh nết (carita, cariyā): 
  

1. Tánh ái (rāgacarita) là người sống nặng về tình cảm, ham thích, tham 
đắm, ái luyến. 

  
2. Tánh sân (dosacarita) là người nóng tính, dễ giận dữ, dễ nổi quạu, 

cộc cằn, thô lỗ ... 
  
3. Tánh si (mohacarita) là người đờ đẫn, chậm hiểu, không thông minh. 
  
4. Tánh tín (saddhācarita) là người dễ tin, dễ phát khởi niềm tin, dễ xu 

hướng. 
  
5. Tánh giác (buddhicarita) là người có trí, thông minh, sống thiên về 

lý trí, biết suy nghĩ cân nhắc. 
  
6. Tánh tầm (vitakkacarita) là người hay nghĩ ngợi, nói nhiều và nói lạc 

đề, hay bỏ dở công việc đang làm, thiếu sự tập trung. 
  
Hành giả trước khi tu tiến thiền định cần phải chỉnh sửa tánh nết cho chánh 

hướng, nếu không rõ sẽ trở ngại sự tiến tu chứng đắc thiền. 
  

1. Người có tánh ái nặng cần phải khắc phục bằng cách quán niệm 10 
đề mục bất mỹ (asubha) tức niệm tử thi và quán thân hành niệm (kāyagatāsati) 
tức niệm thể trược. 

  



2. Người có tánh sân nặng cần phải khắc phục bằng cách tu tập 4 phạm 
trú (brahmavihāra), và 4 biến xứ màu (vaṇṇakasiṇa) là xanh, vàng, đỏ, trắng. 

  
3. Người có tánh si và tánh tầm, cả hai tánh nết này cần khắc phục bằng 

cách niệm hơi thở hay nhập xuất tức niệm (ānāpānassati). Người tánh si và 
tánh tầm, tâm lơ lãng, không tập trung do phóng dật, hoài nghi và suy tầm, 
nên cách chú ý vào hơi thở ra vô luyện tâm tập trung rất hiệu quả. 

  
4. Người có tánh tín, nếu không khéo an lập niềm tin chánh tín sẽ sanh 

ra mê tín, cuồng tín. Nên phải chỉnh đốn bằng cách tu tập 6 tùy niệm (anussati) 
là niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Khi đó 
tâm hành giả chỉ khởi lên niềm tin tam bảo và tin các thiện hạnh thôi. 

  
5. Người có tánh giác hay tánh thông minh, nếu không khéo tư duy sẽ 

dẫn đến lý luận, biện luận và tranh luận vô ích, nên phải chấn chỉnh bằng cách 
suy nghĩ về sự chết hay niệm tử (maraṇānussati), suy nghĩ về níp bàn hay 
niệm tịch tịnh (upasamānussati), suy tưởng nhờm gớm vật thực (āhāre_ 
paṭikūlasaññā), và suy tư phân biệt tứ đại (catudhātuvavaṭṭhāna). Khi hành 
giả tư duy về các đề tài vi tế thâm sâu như vậy, trí tuệ được khơi dậy chánh 
hướng. 
  
Sau khi đã sửa chữa tánh nết thích nghi với tâm lý tu tập, hành giả mới bắt 

đầu tu tiến theo bất cứ đề mục nào trong 40 đề mục. Nói như vậy có nghĩa là không 
có sự cấm kỵ nào cho hành giả tu tiến nghiệp xứ khi mà hành giả đã khắc phục được 
nhược điểm tánh nết; Hơn nữa, sự phân loại đề mục theo tánh nết là ý kiến của các 
vị giáo thọ, trong kinh luật chánh tạng không có nói đến. 

 
(2) Nghiệp xứ phân theo giai đoạn tu tiến 
  
 Có ba giai đoạn tu tiến (bhāvanā): 
  

1. Bước chuẩn bị (parikammabhāvanā) là giai đoạn tu tập khởi đầu sắp 
đặt đề mục, dán tâm trên đề mục để làm quen. Nhất hành tâm 
(ekaggatacetasika) ở giai đoạn chuẩn bị này gọi là sát na định 
(khaṇikasamādhi). 

  
Bốn mươi nghiệp xứ (đề mục chỉ) đều bước qua giai đoạn khởi sự tu 

tập nầy, tức là bước tu chuẩn bị (parikammabhāvanā). 
  
  



2. Bước tu cận hành (upacārabhāvanā) là giai đoạn tu tập đề mục thuần 
thục hơn, tiến gần thiền định, cận kề với sự đắc chứng. Nhất hành tâm 
(ekaggatācetasika) ở giai đoạn hai này gọi là cận định (upacārasamādhi). 
  

Bốn mươi chiếu kiến nghiệp xứ được tu tập nghiêm mật sẽ bước qua 
giai đoạn cận định này; Nhưng trong đó có 10 đề mục tu tập chỉ đạt đến cận 
định là đỉnh cao, tức là 8 tùy niệm (niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm 
giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tử, niệm tịch tịnh), 1 tưởng nhờm gớm vật 
thực, 1 phân biệt tứ đại. Còn 30 đề mục khác thì không dừng lại ở cận định 
mà tiến xa hơn nữa, tức là bước qua giai đoạn chứng thiền định. 

 
3.Bước tu tiến an chỉ (appanābhāvanā) là giai đoạn chứng đắc thiền 

định. Các tâm đổng lực đáo đại (mahaggatājavana) và đổng lực siêu thế 
(lokuttarajavana) gọi là đổng lực an chỉ hay đổng lực kiên cố (appanājavana); 
Nếu tu tiến với chỉ nghiệp xứ (samathakammaṭṭhāna) thì đắc thiền (jhāna) 
hay đổng lực đáo đại; nếu tu tiến với quán nghiệp xứ (vipassanākammaṭṭhāna) 
thì đắc đạo quả (maggaphala) hay đổng lực siêu thế. 

  
Trong bốn mươi đề mục (chỉ nghiệp xứ), có 30 đề mục đạt tới chứng 

thiền hay an chỉ định (appanāsamādhi), là 10 đề mục biến xứ (kasiṇa), 10 đề 
mục bất mỹ (asubha), 4 đề mục phạm trú (brahmavihāra), 1 đề mục thân hành 
niệm (kāyagatāsati), 1 đề mục nhập xuất tức niệm (ānāpānassati), và 4 đề 
mục vô sắc (āruppa). 
 
(3) Nghiệp xứ phân theo thiền chứng 
  
Có 30 đề mục đưa đến chứng thiền hay an chỉ định, trong đó có những đề mục 

chứng thiền sắc giới, có những đề mục chứng thiền vô sắc giới, có những đề mục 
chỉ chứng sơ thiền, có những đề mục chứng bốn thiền sắc giới thọ hỷ, có đề mục chỉ 
chứng ngũ thiền sắc giới. Như sau: 

 
- 10 đề mục biến xứ (kasiṇa) và đề mục nhập xuất tức niệm 

(ānāpānassati), là 11 đề mục chứng năm bậc thiền sắc giới. 
- 10 đề mục bất mỹ (asubha) và đề mục thân hành niệm (kāyagatāsati), 

là 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền sắc giới. 
- 3 đề mục phạm trú (brahmavihāra): từ (metta), bi (karuṇā), hỷ 

(muditā). Là 3 đề mục chỉ chứng sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ 
thiền. 

- 1 đề mục xả phạm trú (upekkhābrahmavihāra) chỉ chứng sắc giới ngũ 
thiền. 



- 4 đề mục vô sắc (ārupā), là 4 đề mục chứng thiền vô sắc giới 
(arūpajhāna). 

 
 (4) Ba ấn chứng tu thiền (bhāvanānimitta) 
 
 Có 3 ấn chứng (nimitta) khởi lên khi tu tiến nghiệp xứ: 
  

1. Ấn chứng sơ khởi, hay sơ tướng (parikammanimitta) là ấn tượng đề 
mục được ghi nhận vào giai đoạn ban đầu của thiền, giai đoạn tu tiến, chuẩn 
bị tu tiến (parikammabhāvanā). Tất cả đề mục khi khởi sự tu tập đều là ấn 
chứng sơ khởi. 

  
2. Ấn chứng khắc ghi hay thủ tướng (uggahanimitta) là đề   mục hiện 

rõ trong tâm sau khi niệm sơ tướng sâu đậm. Thí dụ sơ tướng đề mục đất 
(paṭhavīkasiṇa), hành giả nhìn chăm chú đĩa đãi đất tròn đến lúc nhập tâm dù 
mắt nhắm lại vẫn hiện ra màu sắc của đĩa đất tròn; cảnh đề mục được ghi nhớ 
ấy gọi là thủ tướng (uggahanimitta). Ấn chứng này vẫn còn trong giai đoạn tu 
tiến chuẩn bị (parikammabhāvanā) và cũng khởi lên cho tất cả đề mục. 

  
3. Ấn chứng tái hiện, hay tợ tướng (paṭibhāganimitta), khi định tiến bộ, 

tại thời điểm ấy thủ tướng (uggahanimitta) thay đổi thành tướng sáng chói, rõ 
ràng và vững vàng. Tướng sáng chói ấy tợ như sơ tướng nên gọi là tợ tướng 
(paṭibhāganimitta), nhưng nó sáng hơn, rõ hơn nhiều lần so với sơ tướng 
(parikammanimitta) và thủ tướng (uggahanimitta). Tợ tướng hoàn toàn không 
có những khiếm khuyết tỳ vết. Thí dụ đề mục biến xứ đất. Khi đạt đến tợ 
tướng thì những khuyết điểm như mặt đất sần sùi, lằn nứt, tỳ vết… không còn 
nữa. Ngay khi tợ tướng hay ấn chứng này phát sanh thì hành giả đạt đến cận 
định (upacārasamādhi) bước vào giai đoạn tu tiến cận hành 
(upacārabhāvanā). Tợ tướng không hình thành đối với 18 đề mục là 8 tùy 
niệm đầu, 4 phạm trú, yểm tưởng vật thực, phân biệt tứ đại. Tợ tướng có thể 
xuất hiện với 22 đề mục là 10 biến xứ, 10 bất mỹ, 1 thân hành niệm, và 1 nhập 
xuất tức niệm. 
     
 (5) Sự chứng đắc sơ thiền 
  
Hành giả chăm chú trên tợ tướng (paṭibhāganimitta), tiếp tục niệm – niệm đề 

mục cho đến khi tợ tướng ấy được vững trú và được làm cho lan tỏa thì lúc ấy đạt 
đến cận hành định (upacārasamādhi) khiến năm triền cái (nīvaraṇa) lắng yên; Hành 
giả đạt đến an chỉ định hay kiên cố định (appanāsamādhi) sơ thiền với năm chi thiền 
hiện khởi là tầm, tứ, hỷ,lạc, và nhất hành. 



(6) Sự chứng thiền thứ hai và cao hơn 
  
Hành giả đã chứng đắc sơ thiền muốn chứng nhị thiền cần phải có năm pháp 

tự tại (vasī hay vasitā) là: 
  
1. Hướng tâm tự tại (āvajjanavasī) tức là thuần thục trong việc hướng 

tâm đến chi thiền đã chứng, hướng tâm dễ dàng, không khó khăn. 
 
2. Nhập thiền tự tại (samāpajjanavasī) tức là thuần thục trong việc nhập 

định với thiền đã chứng, nhập định bất cứ lúc nào mình muốn, không khó 
khăn. 

  
3. Trú thiền tự tại (adhiṭṭhānavasī) tức là quyết định an trú trong thiền 

ấy bao lâu tùy ý muốn. 
 
4. Xuất thiền tự tại (vuṭṭhānavasī) tức là thuần thục trong trong việc 

xuất khỏi định đúng thời gian đã trù tính. 
 
5. Phản kháng tự tại (paccavekkhanavasī) tức là thuần thục trong việc 

xét lại chi thiền của tầng thiền đã chứng. 
 
Khi hành giả có năm pháp tự tại đối với sơ thiền, tu tiến ly tầm 

(vitakkavirāgabhāvanā), nhìn vào tính thô thiển của tầm (vitakka), loại bỏ tầm, 
chứng và trú nhị thiền. Tầng thiền thứ hai chỉ có bốn chi thiền là tứ, hỷ, lạc và nhất 
hành. 

  
Tiếp đến, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasī) đối với nhị thiền, nhìn vào 

tính thô thiển của tứ (vicāra), loại bỏ tứ, tu tiến ly tứ (vicāravirāgabhāvanā), chứng 
và trú tam thiền, trạng thái thiền chỉ còn ba chi là hỷ, lạc và nhất hành. 

  
Hành giả tiếp tục hát triển năm pháp tự tại (vasī) đối với tam thiền, nhìn vào 

tính thô thiển của hỷ (pīti), loại trừ hỷ, tu tiến ly hỷ (pītivirāgabhāvanā), chứng và 
trú tứ thiền, một trạng thái thiền chỉ còn hai chi là lạc và nhất hành. 

  
Và rồi, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasī) đối với tứ thiền, thấy được 

tính thô thiển của lạc (sukha), loại trừ chi lạc, trú thiền thứ năm chỉ có hai chi thiền 
là xả và nhất hành. 

  
Không dừng lại ở đây, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasī) đối với ngũ 

thiền sắc giới, vị ấy nhập và xuất ngũ thiền sắc giới với chín đề mục biến xứ (ngoại 



trừ hư không biến xứ, ākāsakasiṇa), xét thấy những khuyết điểm của sắc pháp (rūpa) 
để không dính mắc vào sắc pháp, rồi hướng tâm đến sự tĩnh lặng tinh tế của vô sắc. 

  
Trước hết, hành giả chú tâm vào không gian (ākāsā) và niệm “Ākāso ananto 

... ākāso ananto ... Hư không vô biên.... hư không vô biên”. Đó là chuẩn bị tu tiến 
(parikammabhāvanā). Khi vị ấy tiếp tục niệm “hư không vô biên”, vượt qua sắc 
tưởng, không còn mảy may sự khao khát thiền sắc giới, hành giả đạt đến cận hành 
tu tiến (upacārabhāvanā).  Hành giả tiếp tục niệm đề mục không vô biên một cách 
nghiêm mật sẽ đạt đến an chỉ tu tiến (appanābhāvanā), như vậy gọi là chứng đắc đệ 
nhất thiền vô sắc không vô biên xứ (ākāsānañcāyatana).  

 
Kế đến, hành giả làm cho tinh thục đệ nhất thiền vô sắc bằng năm pháp tự tại 

(vasī), rồi chú tâm đến “thiền không vô biên xứ” thấy rằng tâm thiền này là không 
cùng tận và niệm: “thức là vô biên, thức là vô biên”, đây là bước chuẩn bị tu tiến 
(parikammabhāvanā) cho thiền thứ hai. Khi niệm thức vô biên đã nhập tâm, không 
còn vương vấn thiền không vô biên nữa, vị ấy đạt đến cận hành tu tiến 
(upacārabhāvanā). Tiếp tục trú niệm và vươn tới an chỉ tu tiến (appanābhāvanā) 
chứng đắc đệ nhị thiền vô sắc, gọi là thiền thức vô biên xứ (viññānañcāyatana). 

  
Thế rồi, khi đã tinh thục bằng năm pháp tự tại (vasī) đối với nhị thiền vô sắc, 

hành giả bước vào giai đoạn chuẩn bị tu tiến cho thiền thứ ba, thấy không có gì là 
thức vô biên. Hành giả niệm: “không có gì, không có gì” và đạt đến cận hành tu tiến 
với đề mục vô sở hữu xứ. Từ cận hành, vị ấy đạt đến an chỉ tu tiến, chứng đắc đệ 
tam thiền vô sắc, gọi là thiền vô sở hữu xứ (ākiñcaññāyatana). 

  
Cuối cùng hành giả sau khi tinh thục thiền vô sắc thứ ba, chuẩn bị tu tiến với 

đệ tứ thiền vô sắc bằng cách lấy tâm thiền vô sở hữu xứ làm cảnh. Thầm niệm “tâm 
này an tịnh, tâm này tinh lương” (santametaṃ, paṇītametaṃ) cho đến khi đạt cận 
hành tu tiến … rồi đạt tới an chỉ tu tiến, chứng đắc đệ tứ thiền vô sắc gọi là thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññānāsaññāyatana). 

  
Thiền chứng với chỉ nghiệp xứ (samathakammaṭṭhāna) có hai loại tâm: thiền 

thiện (kusalajhānacitta) và thiền tố (kiriyājhānacitta). Hành giả phàm tam nhân và 
thánh hữu học tu chỉ nghiệp xứ sẽ chứng tâm thiền thiện; Bậc A la hán tu chỉ nghiệp 
xứ sẽ chứng tâm thiền tố, hoặc vị ấy tu chứng thiền thiện rồi sau đó đắc A la hán sẽ 
chuyển thành thiền tố. 

 
 
 
 



(7) Năng lực siêu nhiên của thiền định 
  
Năng lực siêu nhiên, hay còn gọi là thắng trí, thần thông (abhiññā). 
 
 Khi hành giả đã đắc chứng thiền sắc giới (rūpāvacarajhāna) và thiền vô sắc 

giới (arūpāvacarajhāna), với tâm thuần tịnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vị ấy hướng 
tâm đến các năng lực siêu nhiên và thành tựu thần thông dựa trên mười đề mục biến 
xứ (kasina). 

  
 Có 5 loại thần thông hiệp thế: 
  

1. Biến hóa thông (Iddhividha) là năng lực hóa ra những vật theo ý 
muốn, hoặc biến ra nhiều thân, hoặc đi trên hư không, đi ngang mặt nước, đi 
xuyên qua núi, qua tường, độn thổ ..vv.. 

  
2. Thiên nhĩ thông (dibbasota) là năng lực nghe được những âm thanh 

thô tế, gần xa … Mà người thường không nghe được. Như tiếng nói chư thiên, 
ma quỉ ..vv..  

  
3. Tha tâm thông (cetopariyañāṇa hay paracittavijānana) là năng lực 

biết tâm của người khác, hiểu được ý nghĩ của người khác nghĩ gì. 
  
4. Túc mạng thông (pubbenivāsānussati) là năng lực nhớ được các đời 

sống quá khứ của mình, từng nét đại cương và chi tiết. 
 
5. Thiên nhãn thông (dibbacakkhu) là năng lực thấy được cảnh sắc vi 

tế hay ở xa hoặc bị giấu kín. Thiên nhãn thông còn bao gồm khả năng thấy 
biết sự chết và tái sanh tuỳ duyên nghiệp của chúng sanh, gọi là sanh tử trí 
(cutūpapātañāṇa) hay Tuỳ nghiệp sở vãng trí (yathākammūpagañāṇa). Thêm 
nữa, thiên nhãn thông còn là khả năng tiên tri những điều sẽ xảy ra ở tương 
lai, gọi là vị lai phần trí (anāgataṃsañāṇa). 
 
Mặc dù nói rằng hành giả phải chứng đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới 

mới thành tựu năng lực thần thông, là vì khi chứng thiền như vậy tâm mới thuần tịnh 
nhu nhuyến. Nhưng cụ thể là hành giả phải tu chứng năm thiền sắc giới với mười đề 
mục biến xứ (kasiṇa), rồi nhập ngũ thiền sắc giới làm nền tảng 
(pādakapañcamajhāna), xuất thiền cơ mới hiện thông. Đây là phương thức. 
 
 (còn tiếp) 
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Bài 74. 
CHƯƠNG IX. TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ  
(Kammaṭṭhānasaṅgaha) “tiếp theo” 

 
B. QUÁN NGHIỆP XỨ (vipassanākammaṭṭhāna) 
 
Đề mục để tu tập thiền minh sát, gọi là quán nghiệp xứ. 
  
Trong kinh, Đức Phật dạy bốn niệm xứ (cattāro satipaṭṭhānā) là: 
  

1. Thân quán niệm xứ (kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ). 
  
2. Thọ quán niệm xứ (vedanānupassanāsatipaṭṭhānaṃ). 
  
3. Tâm quán niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhānaṃ). 
  
4. Pháp quán niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhānaṃ). 

   
Bốn niệm xứ này lấy ngũ uẩn hay danh sắc làm đề tài quán niệm. Thân quán 

niệm xứ là niệm sắc uẩn. Thọ quán niệm xứ là niệm thọ uẩn. Tâm quán niệm xứ là 
niệm thức uẩn. Pháp quán niệm xứ là niệm tưởng uẩn và hành uẩn; Thật ra pháp 
quán niệm xứ là niệm của năm uẩn vì là quán năm triền cái, năm thủ uẩn, mười hai 
xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế. 

  
Quán niệm thân cũng có nghĩa là quán sắc, Quán niệm thọ, Quán niệm tâm 

nghĩa là quán danh. Quán niệm pháp nghĩa là quán danh sắc. 
  
Bốn niệm xứ nầy là đề mục tu quán, gọi là Quán nghiệp xứ 

(vipassanākammaṭṭhāna). 
  
Tu quán tức là tu tuệ (paññā), tuệ thấy rõ thực tướng của danh sắc vô thường, 

khổ não và vô ngã (tilakkhaṇa). 
  



Tu quán dựa trên nền tảng giới (sīla). Định (samādhi) – Tuệ (paññā). Tức là 
tăng thượng giới (adhisīla), tăng thượng tâm (adhicitta) và tăng thượng tuệ 
(adhipaññā). 

  
Tu quán là cửa ngõ đi vào giải thoát (vimokkhamukha)… 
 
Giải chi tiết trong tu quán nghiệp xứ  
 
a. Danh (nāma) và sắc (rūpa) là đề mục tu quán: 
 
Danh (nāma) là pháp thực tính bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức 

uẩn. Sắc (rūpā) là sắc uẩn. Đây là danh sắc phân theo ngũ uẩn (pañcakkhandha), 
nhưng đề mục tu quán chỉ giới hạn trong phạm vi ngũ thủ uẩn 
(pañcupādānakkhandha). 

  
Danh sắc phân theo thập nhị xứ (dvādasāyatana). Danh là ý xứ và pháp xứ 

tâm sở. Sắc là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ, và pháp xứ sắc tế. Danh sắc theo thập nhị xứ thành đề mục tu quán ở đây 
giới hạn xứ hiệp thế (lokiyāyatana). 

  
Danh sắc phân theo thập bát giới (aṭṭhārasadhātu). Danh là nhãn thức giới, 

nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới và pháp 
giới tâm sở. Sắc là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh 
giới, khí giới, vị giới, xúc giới và pháp giới thuộc sắc tế. Danh sắc theo thập bát giới 
thành đề mục tu quán ở đây chỉ lấy giới hiệp thế (lokiyadhātu). 

  
Danh sắc phân theo pháp hữu vi (saṅkhārā hay saṅkhatadhamma). Danh là 

Tâm và Tâm Sở. Sắc là sắc pháp. Danh sắc theo pháp hữu vi thành đề mục tu quán 
ở đây giới hạn pháp hiệp thế (lokiyadhamma). 

 
b. Tùy quán tam tướng (tilakkhaṇānupassanā) là phương pháp tu quán 

 
Tam tướng (tilakkhana) là ba đặc tính, ba tướng trạng của pháp hữu vi (danh 

sắc hữu vi). Ba tướng là vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. 
  
Vô thường tướng (aniccalakkhaṇa) có 4 ý nghĩa: 
 

• Diễn tiến sanh diệt (uppādavayavattito) 
• Biến đổi (vipariṇāmato) 
• Tạm thời (tāvakālikato) 



• Trái nghĩa thường còn (niccapaṭikkhepato) 
 
Khổ tướng (dukkhalakkhaṇa) có 4 ý nghĩa: 
 

• Luôn bức xúc (abhiṇhasampaṭipīlanato) 
• Khó chịu đựng (dukkhamato) 
• Căn nguyên đau khổ (dukkhavatthuto) 
• Trái nghĩa với lạc (sukhapaṭikkhepato) 

 
Vô ngã tướng (anattalakkhaṇa) có 4 ý nghĩa: 
 

• Trống rỗng (suññato) 
• Không sở hữu chủ (assāmikato) 
• Không diễn tiến theo quyền năng (avasavattito) 

 
Tam tướng có ba ý nghĩa chính: vô thường nghĩa là hoại tiêu (aniccaṃ 

khayatthena). Khổ nghĩa là kinh khiếp (dukkhaṃ bhayatthena). Vô ngã nghĩa là 
không kiên thực (anattā asāratthena). 

 
Tùy quán tam tướng là tùy quán vô thường (aniccānupassanā), tùy quán khổ 

não (dukkhānupassanā), tùy quán vô ngã (anattānupassanā). 
 
Thế nào là tùy quán vô thường? 
 
Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này là giả tạm, luôn 

biến đổi, diễn tiến sanh rồi diệt; Thấy rõ thực tướng của các pháp hữu vi là vô thường. 
Như vậy gọi là tùy quán vô thường. 

 
Thế nào tùy quán khổ não? 
  
Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này luôn biến đổi, biến 

diệt, bị bức xúc, không kham nổi; Thấy rõ thực tướng của các pháp hữu vi là khổ. 
Như vậy gọi là tùy quán khổ não. 

 
Thế nào là tùy quán vô ngã? 
 
Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này tự sanh tự diệt, 

không có chủ quyền, không theo sự sắp đặt; Thấy rõ các pháp hữu vi là vô ngã. Như 
vậy gọi là tùy quán vô ngã. 



Tu tập tùy quán tam tướng là ba lối dẫn đến sự giải thoát, ba cửa ngõ đi vào 
giải thoát. Gọi là tam giải thoát môn (vimokkhamukha). 

  
Có ba sự giải thoát (vimokkha): Vô tướng giải thoát (animittavimokkha), vô 

nguyện giải thoát (appaṇihitavimokkha), không tánh giải thoát (suññatāvimokkha). 
 
Vô tướng giải thoát là gì? 
 
Sự thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp bàn ở khía cạnh vô 

tướng (không hiện tượng sanh diệt). Đây gọi là vô tướng giải thoát. 
 
Vô nguyện giải thoát là gì? 
 
Sự thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp Bàn ở khía cạnh vô 

nguyện (không ước vọng). Đây gọi là vô nguyện giải thoát. 
 
Không tánh giải thoát là gì? 
 
Sự giải thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp bàn ở khía cạnh 

tánh không (tính rỗng không, không có thực ngã). Đây gọi là không tánh giải thoát. 
 
Ba sự giải thoát này chứng đắc được do ba tùy quán tam tướng: 
 

Hành giả có tín mạnh (sung mãn, thắng giải, adhimokkhabahula) tu tập 
tùy quán vô thường, vị ấy sẽ đắc vô tướng giải thoát (animittavimokkha). 

 
Hành giả có định mạnh (sung mãn tịnh an, passaddhibahulo) tu tập tùy 

quán khổ não, vị ấy sẽ chứng vô nguyện giải thoát (appaṇihitavimokkha). 
 
Hành giả có tuệ mạnh (sung mãn mẫn tiệp, vedabahulo) tu tập tùy quán 

vô ngã, vị ấy sẽ chứng không tánh giải thoát (suññatāvimokkha). 
 
Do đó, ba pháp tùy quán được gọi là tam giải thoát môn (vimokkhamukha). 
 

(1) Tùy quán vô thường (aniccānupassanā) là vô tướng giải thoát môn 
(animittavimokkhamukha). 

 
(2) Tùy quán khổ não (dukkhānupassanā) là vô nguyện giải thoát môn 

(appaṇihitavimokkhamukha). 
 



(3) Tùy quán vô ngã (anattānupassanā) là không tánh giải thoát môn 
(suññatāvimokkhamukha). 
 

Khi bậc tu tiến ba pháp tùy quán này lần lượt sẽ phát sanh mười tuệ 
quán (vipassanāñāṇa). Không lâu sau, khi tuệ quán cuối cùng sanh khởi thì 
Đạo tuệ (maggañāṇa) và Quả tuệ (phalañāṇa) cũng sanh. 
 
c. Mười tuệ quán (vipassanāñāṇa) là trí sanh khởi trình tự trong tu tiến 

minh sát: 
  
(1) Thẩm sát tuệ (sammasanañāṇa) là trí quán xét ba tướng phổ thông (vô 

thường, khổ não, vô ngã) của danh sắc ngũ thủ uẩn. Quán thấy tướng vô thường là 
thấy danh sắc có tính chất tạm bợ, sanh rồi diệt; Quán thấy tướng khổ não là thấy 
danh sắc có tính chất đáng sợ, luôn bị bức xúc, bất an vì liên tục sanh diệt; Quán 
thấy tướng vô ngã là thấy danh sắc có tính chất rỗng không, vô năng, không chủ 
quyền. 

 
(2) Sanh diệt tuệ (udayabbayañāṇa) là tuệ thấy rõ danh sắc sanh và danh sắc 

diệt, thấy rõ sự biến đổi của các pháp hiện tại đang diễn ra. Tuệ này khởi lên có hai 
giai đoạn: Giai đoạn đầu, tuệ mới mẻ non nớt, sẽ phát sanh 10 ấn chứng tùy phiền 
não [10 tùy phiền não là ánh sáng (obhāso), tiệp tuệ (ñāṇaṃ), hoan hỷ (pīti), tịnh an 
(passaddhi), an lạc (sukhaṃ), xác tín (adhimokkho), cần dõng (paggaho), cường 
niệm (upaṭṭhānaṃ), xả nhiên (upekkhā), khát vọng (nikanti)] dễ sanh ngộ nhận, giai 
đoạn này gọi là sơ cơ sanh diệt tuệ (taruṇudayabbayañāṇa). Giai đoạn sau, tuệ đến 
mức độ mạnh mẽ, sắc xảo, vượt qua tùy phiền não, không thể bị ngăn ngại bởi kiến 
chấp, mạn chấp và ái chấp, giai đoạn này gọi là dõng lực sanh diệt tuệ 
(balavudayabbayañāṇa). 

  
(3) Hoại tán tuệ (bhaṅgañāṇa) là tuệ thấy hiện trạng danh sắc biến hoại, tan 

rã. Khi hành giả ghi nhận sự sanh và sự diệt của danh sắc càng lúc càng nhanh, đến 
nổi không còn kịp ghi nhận hiện tượng sanh nữa mà chỉ thấy hiện tượng diệt thôi. 
Ví như người ngồi xe, lúc đầu xe chạy chậm thì còn thấy cây bên đường đến rồi đi 
qua, nhưng khi xe chạy nhanh thì chỉ thấy hàng cây vụt qua thôi. 

  
(4) Kinh úy tuệ (bhayañāṇa) là tuệ thấy tính chất đáng sợ của danh sắc, vì 

chúng hoại diệt quá nhanh và không ngừng nghĩ. 
  
(5) Nguy hại tuệ (ādīnavañāṇa) là tuệ thấy sự nguy hiểm trong danh sắc hữu 

vi. Cũng như kinh úy tuệ, nguy hại tuệ đều là thấy khuyết điểm của pháp hữu vi; 
Trước là thấy danh sắc đáng sợ (kinh úy tuệ), sau là thấy danh sắc nguy hiểm (nguy 



hại tuệ). Như người đứng nhìn xuống hố chông với những mũi chông nhọn hoặc chỉa 
lên, trước người ấy thấy những chông nhọn đáng sợ, sau đó thấy hố chông nguy 
hiểm. 

  
(6) Yếm ố tuệ (nibbidāñāṇa) là tuệ nhàm chán, chán ghét đối với danh sắc 

hữu vi bởi vì danh sắc sanh diệt, biến hoại thật đáng sợ và thật nguy hiểm. Như người 
dân quê mò tay vào cái nôm bắt cá, túm nhằm con rắn, khi lôi ra thấy đó là con rắn 
hổ đáng sợ và nguy hiểm, anh ta chán ghét, không thích cầm nó trong tay nữa. 

  
(7) Dục thoát tuệ (muñcitukamyatāñāṇa) là tuệ quán chán danh sắc và muốn 

thoát khỏi hệ lụy các pháp hữu vi. Như anh nhà quê túm nhằm con rắn hổ, ớn nó, 
muốn vất bỏ ngay, muốn nhanh chóng thoát khỏi nó. 

  
(8) Giãn trạch tuệ (paṭisaṅkhāñāṇa) là tuệ hồi quán tam tướng, phản chiếu các 

hành vô thường khổ não vô ngã để cũng cố tuệ mạnh hơn hầu thoát khỏi các pháp 
hữu vi hệ lụy. Như người nhà quê khi muốn thoát khỏi con rắn, muốn quẳng nó đi, 
bèn nắm đuôi con rắn quay tít hai ba vòng và buông tay, con rắn văng ra xa. 

  
(9) Hành xả tuệ (saṅkhārupekkhāñāṇa) là tuệ quán đã tinh thục già dặn, nhìn 

tướng sanh diệt của danh sắc một cách bình thản, dửng dưng, không thấy sợ, không 
chán ghét, xem đó là vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. 

  
(10) Thuận thứ tuệ (anulomañāṇa) là tuệ thuận theo trước và sau. Thuận theo 

trước là cũng cái nhìn danh sắc qua khía cạnh tam tướng như chín tuệ quán trước; 
Thuận theo sau pháp giác phần thể nhập thánh đạo. 

  
Tuệ thuận thứ khởi lên trong lộ đắc đạo (maggavīthi). Tuệ này diễn ra vài sát 

na tâm, đầu tiên có tên là sát na chuẩn bị (parikammakhaṇa), thứ hai là sát na cận 
hành (upacārakhaṇa), thứ ba là sát na thuận thứ (anulomakhaṇa). 

  
Hành giả nếu hợp duyên chứng níp bàn ngay trong kiếp hiện tại thì sau khi 

đạt đến hành xả tuệ, Tín – Tấn – Niệm – Định trở nên mạnh mẽ thì tuệ thuận thứ sẽ 
khởi lên tạo thành lộ đắc đạo, cứu cánh của quá trình tu tiến tuệ quán. Nếu hành giả 
tu quán nhưng chưa hợp duyên đắc đạo hiệp thế, thì chỉ đạt tới hành xả tuệ 
(saṅkhārupekkhāñāṇa) rồi dừng lại đó. 

 
Mười tuệ quán hay tuệ minh sát (vipassanāñāṇa) là những tuệ tu tiến lấy tam 

tướng (tilakkhaṇa) làm cảnh. Nếu kể mười sáu tuệ trong tăng thượng tuệ 
(adhipaññā) thì kể thêm sáu tuệ nữa là hai tuệ lấy danh sắc làm cảnh (phân định 
danh sắc tuệ, Hiển duyên danh sắc tuệ), ba tuệ lấy níp bàn làm cảnh (Chuyển tộc tuệ, 



Đạo tuệ, Quả tuệ), một tuệ lấy đạo quả níp bàn và phiền não đã trừ làm cảnh (phản 
khán tuệ). 

  
Mười sáu tuệ thứ tự như sau: 
 
(1) Phân định danh sắc tuệ (nāmarūpaparicchedañāṇa) 
(2) Hiển duyên danh sắc tuệ (nāmarūpapaccayapariggahañāṇa) 
(3) Thẩm sát tuệ (sammasanañāṇa) 
(4) Sanh diệt tuệ (udayabbayañāṇa) 
(5) Hoại tán tuệ (bhaṅgañāṇa) 
(6) Kinh úy tuệ (bhayañāṇa) 
(7) Nguy hại tuệ (ādīnavañāṇa) 
(8) Yếm ố tuệ (nibbidāñāṇa) 
(9) Dục thoát tuệ (muñcitukamyatāñāṇa) 
(10)  Giãn trạch tuệ (paṭisaṅkhāñāṇa) 
(11)  Hành xã tuệ (saṅkhārupekkhāñāṇa) 
(12)  Thuận thứ tuệ (anulomañāṇa) 
(13)  Chuyển tộc tuệ (gotrabhūñāṇa) 
(14)  Đạo tuệ (maggañāṇa) 
(15)  Quả tuệ (phalañāṇa) 
(16)  Phản khán tuệ (paccavekkhaṇañāṇa) 

 
 (còn tiếp) 
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Bài 75. 
CHƯƠNG IX. TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ  
(Kammaṭṭhānasaṅgaha) “tiếp theo” 
 

d. Thất tịnh (visuddhi) là bảy giai đoạn thanh tịnh của hành trình giải 
thoát: 

 
Trong kinh Trạm xe (Rathavinītasutta), Trung bộ kinh, bài số 24 – Bảy Tịnh 

Pháp được thí dụ như bảy trạm xe. Nhà vua đi từ Sāvatthi đến Sāketa, chặng đường 
dài được bố trí mỗi quãng đường có một trạm dừng chân để thay đổi xe và ngựa. Từ 
thành Sāvatthi đến thành Sāketa có bảy trạm. Vua phải đi qua tuần tự bảy trạm xe 
mới đến nơi. Cũng vậy, hành trình tu tập đến giải thoát, vị hành giả phải tuần tự thực 
hành bảy pháp tịnh là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri 
kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. 

 
(1) Giới tịnh (Sīlavisuddhi) là sự thanh tịnh về giới hạnh, nghiêm trì giới luật 

làm cho thân khẩu ý được trong sạch. Hành giả, là vị tu sĩ phải thực thi tứ thanh tịnh 
giới (biệt giải thoát thu thúc giới, lục căn thu thúc giới, tưởng mạng thanh tịnh giới, 
nhu yếu thọ dụng giới). Hành giả là cư sĩ phải thực thi một trong bốn loại giới tại gia 
(ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, hượt mạng đệ bát giới – Ājīvaṭṭhamakasīla). 

  
Khi hành giả có giới tịnh mới an trú tâm bất hối, không nóng nảy, và tiến hành 

tâm tịnh được. 
 
(2) Tâm tịnh (cittavisuddhi) là an định nội tâm, tâm được vắng lặng năm triền 

cái (nīvaraṇa). Có ba loại định tâm (samādhi) là kiên cố định (appanāsamādhi), cận 
hành định (upacārasamādhi), và sát na định (khaṇikasamādhi). 

  
Có hai hạng hành giả tu tiến quán nghiệp xứ: Hạng samathayānika (chỉ thừa), 

hạng vipassanāyānika (quán thừa). 
  
Hạng hành giả chỉ thừa (samathayānika) là người có thiền chỉ làm phương 

tiện, tức là tu tiến thiền chỉ trước, đắc kiên cố định (appanāsamādhi) hoặc cận hành 
định (upacārasamādhi) rồi dùng định này làm phương tiện để tu tiến thiền quán. 



Hạng hành giả quán thừa (vipassanāyānika) cũng gọi là hành giả quán khô 
(sukkhavipassaka), hạng hành giả này không tu thiền chỉ, mà nhiếp tâm chánh niệm 
vào đề mục minh sát, tập trung trên đối tượng quán và đè nén các triền cái, gọi là sát 
na định (khaṇikasamādhi), lấy sát na định làm phương tiện tu tiến thiền quán. Vì 
hành giả tu quán này “khô thiền”, không có thiền chỉ làm phương tiện nên gọi là 
“quán khô” (sukkhavipassaka). 

 
(3) Kiến tịnh (diṭṭhivisuddhi) là sự thanh tịnh tri kiến, chánh kiến sanh khởi. 
  
Giai đoạn kiến tịnh là giai đọan khởi lên tuệ phân định danh sắc 

(nāmarūpaparicchedañāṇa). 
  
Hành giả có cái nhìn phân định “đây là danh, đây là sắc”; thấy danh sắc qua 

năm uẩn (khandha), thấy danh sắc qua 12 xứ (āyatana), thấy danh sắc qua mười tám 
giới (dhātu). 

  
Tuệ là chánh kiến về danh sắc, đó gọi là kiến tịnh. 
 
(4) Đoạn nghi tịnh (kaṅkhāvitaraṇavisuddhi) là sự thanh tịnh của trí tuệ vượt 

qua sự hoài nghi tam thế: phá tan hoài nghi quá khứ, phá tan hoài nghi vị lai, phá tan 
hoài nghi hiện tại. 

  
Giai đoạn Đoạn nghi tịnh là giai đoạn khởi lên tuệ hiển duyên danh sắc 

(nāmarūpapaccayapariggahañāṇa). 
  
Hành giả nghiệm ra tứ thực (āhāra) là duyên trợ sanh danh sắc; Hoặc nghiệm 

ra căn, cảnh, thức và nghiệp là duyên trợ sanh danh sắc; Hoặc nghiệm ra y tương 
sinh là duyên sanh ra danh sắc; Hoặc nghiệm ra ba luân là duyên sanh ra danh sắc 
..v.v.. 

  
Chính nhờ trí nghiệm ra duyên sanh danh sắc mà hành giả dẹp tan các mối 

nghi hoặc nên gọi là đoạn nghi tịnh. 
 
(5) Đạo phi đạo tri kiến tịnh (maggāmaggañāṇadassanavisuddhi) là sự thanh 

tịnh tri kiến do trí biết rõ đạo (magga) và phi đạo (amagga). 
  
Thế nào? 
  
Giai đoạn tịnh này là hành giả sanh khởi Thẩm sát tuệ (sammasanañāṇa) và 

sanh diệt tuệ (udayabbayañāṇa).  



Hành giả tùy quán ba tướng phổ thông đối với danh sắc ngũ uẩn; Thấy danh 
sắc là vô thường (anicca) vì tính chất tạm bợ, diễn biến sanh rồi diệt, có rồi mất; 
Thấy danh sắc là khổ vì tính chất biến hoại không ngừng, bức xúc, bất toại; Thấy 
danh sắc là vô ngã vì tính chất rỗng không, vô quyền năng. Đây gọi là Thẩm sát tuệ. 

  
Sau khi tùy quán tam tướng, hành giả nhận thấy danh sắc rốt ráo chỉ là hiện 

tượng sanh diệt, từ hiện tượng sanh diệt  của danh sắc mà có tính chất vô thường, 
khổ, vô ngã, nên hành giả tác ý đến sanh diệt thôi. Đây gọi là Sanh diệt tuệ.  

  
Chính trong giai đoạn này mười tùy phiền não sẽ quán hiện ra nơi hành giả 

[tùy phiền não quán (vipassanūpakilesa) là ánh sáng, tiệp tuệ, hoan hỷ, yên tịnh, an 
lạc, xác tín, cần dõng, cường niệm, xả nhiên và khát vọng] và do đó dễ bị vướng mắc 
ngộ nhận. Nếu hành giả giữ vững lập trường, không chú ý tới ánh sáng ..v.v.. thì đạo 
và phi đạo sẽ phân ranh rõ ràng, nên giai đoạn này được gọi là Đạo phi đạo tri kiến 
tịnh. 

 
(6) Hành lộ tri kiến tịnh (paṭipadāñāṇadassanavisuddhi) là sự thanh tịnh tri 

kiến do hành trình tuệ quán tuần tự dẫn đến đích điểm. Cũng ví như một người đi 
vào thạch động để khám phá. Sau khi đi qua các ngõ ngách, cuối cùng hiện ra một 
lối đi dẫn tới điểm sáng phía trước. Cũng vậy cuối hành lộ tri kiến tịnh là điểm sáng 
giải thoát. 

  
Hành lộ tri kiến tịnh là giai đoạn sanh khởi chín thứ tuệ quán tuần tự: Dõng 

lực sanh diệt tuệ (balavudayabbayañāṇa), Hoại tán tuệ (bhaṅgañaṇa), Kinh úy tuệ 
(bhayañāṇa), Nguy hoại tuệ (ādīnavañāṇa), Yếm ố tuệ (nibbidāñāṇa), Dục thoát tuệ 
(muñcitukamyatāñāṇa), Giãn trạch tuệ (paṭisaṅkhāñāṇa), Hành xã tuệ 
(saṅkhārupekkhāñāṇa), và Thuận thứ tuệ (anulomañāṇa). 

  
Từ tuệ thẩm sát (sammasanañāṇa) đến tuệ Thuận thứ (anulomañāṇa) là mười 

tuệ quán (vipassanāñāṇa) lấy tam tướng là cảnh. 
 
(7) Tri kiến tịnh (Ñāṇadassanavisuddhi) là sự thanh tịnh tri kiến, giai đoạn 

cuối cùng của hành trình minh sát, đạt tới giải thoát (vimokkha). 
  
Giai đoạn tri kiến tịnh có bốn tuệ là Chuyển tộc tuệ (gotrabhūñāṇa), Đạo tuệ 

(maggañāṇa), Quả tuệ (phalañāṇa), và phản khán tuệ (paccavekkhanañāṇa). Đến 
đây đã đủ mười sáu tuệ. 

  
Chuyển tộc tuệ (gotrabhūñāṇa) là tuệ chấm dứt phàm chủng tánh 

(puthujjanagottaṃ abhibhūyati) để bước qua thánh chủng tánh (ariyagotta).  



Chuyển tộc tuệ lấy Níp bàn làm cảnh nhưng vẫn còn là tuệ hiệp thế (trí đổng 
lực thiện dục giới). Trong lộ đắc đạo, sát na chuẩn bị, sát na cận hành, sát na thuận 
thứ và sát na chuyển tộc đồng một thứ tâm là tâm thiện dục giới hợp trí. 

  
Chuyển tộc tuệ là giao điểm giữa phàm phu tánh và thánh tánh, dẫn xuất minh 

sát và dẫn nhập thánh đạo. 
  
Đạo tuệ (maggañaṇa) chính là sát na tâm đạo tiếp nối sát na chuyển tộc trong 

lộ đắc đạo (maggavīthi). Tuệ thánh đạo thuộc lãnh vực siêu thế (lokuttarabhūmi). 
  
Có bốn thứ Đạo tuệ: 
 
a. Sơ đạo tuệ (paṭhamamaggañāṇa) là dự lưu đạo hay Tu đà hườn đạo 

(sotāpattimagga), Tầng thánh đạo thứ nhất (paṭhamamagga). Thánh đạo này có 
mãnh lực tuyệt trừ ba kiết sử thấp là Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đồng thời 
tuyệt trừ tham dẫn đọa xứ (apāyagamanīyarāga) và sân dẫn đọa xứ 
(apāyagamanīyapaṭigha). 

 
b. Nhị đạo tuệ (dutiyamaggañāṇa) là thánh đạo thứ hai, tức là Nhất lai đạo 

hay Tư đà hàm đạo (sakadāgāmimagga). Thánh đạo này có tác dụng làm suy yếu 
dục tham kiết sử, phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại chủng tử tái sanh cõi dục quá 
hai đời. 
 

c. Tam đạo tuệ (tatiyamaggañāṇa) là thánh đạo thứ ba, tức là Bất lai đạo hay 
A na hàm đạo (Anāgāmimagga). Thánh đạo này có mãnh lực tuyệt trừ hai kiết sử đã 
muội lược là tham dục kiết sử và phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại chủng tử tái 
sanh dục giới. 
 

d. Tứ đạo tuệ (catutthamaggañāṇa) là thánh đạo thứ tư, đạo tột bực, tức là 
Ứng cúng đạo hay A la hán đạo (arahattamagga). Thánh đạo này tuyệt trừ năm 
thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh, đồng thời triệt 
tiêu chủng tử tái sanh luân hồi. 

  
Đạo tuệ khởi lên trong lộ đắc đạo chỉ một sát na. Sát na sơ đạo thì sanh tiếp 

nối sát na chuyển tộc (gotrabhū). Sát na nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì sanh tiếp nối 
sát na khiết hóa (vodāna) – Tâm vodāna thay thế tâm gotrabhū. Thay vì là tâm 
chuyển tộc (chuyển hóa từ phàm chủng tánh sang thánh chủng tánh) thì đắc ba đạo 
cao, tâm nhị đạo, tam đạo và tứ đạo tiếp nối tâm khiết hóa (tinh khiết hơn, từ thánh 
tánh thấp lên thánh tánh cao). 

  



Khi sát na tâm đạo diệt trợ liên tiếp sát na tâm quả siêu thế sanh khởi, gọi là 
quả tuệ. 

  
Quả tuệ (phalañāṇa) chính là sát na tâm quả siêu thế sanh tiếp nối tâm đạo 

trong lộ đắc đạo (maggavīthi). Quả tuệ cũng thuộc lãnh vực siêu thế 
(lokuttarabhūmi). 

  
Có bốn thứ quả tuệ: 
 
a. Sơ quả tuệ (paṭhamaphalañāṇa) là thánh quả thứ nhất, tức là Dự lưu quả 

hay Tu Đà Hườn quả (sotāpattiphala). Sơ quả tuệ sanh khởi tiếp nối sơ đạo trong lộ 
đắc sơ đạo; Sơ quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na. Khi đắc sơ đạo hành giả được gọi 
là người đạo Dự lưu (sotāpattimaggapuggala), và khi tâm sơ quả khởi lên, vị ấy trở 
thành bậc Thánh quả dự lưu (sotāpattiphalapuggala) Sơ đạo tuệ cắt đứt ba hạ phần 
kiết sử; Sơ quả tuệ lắng yên nên ba kiết sử ấy. 

 
b. Nhị quả tuệ (dutiyaphalañāṇa) là thánh quả thứ hai, tức là Nhất lai quả hay 

Tư đà hàm quả (sakadāgamiphala). Nhị quả tuệ sanh khởi tiếp nối Nhị đạo tuệ trong 
lộ đắc nhị đạo; Nhị quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na. Khi đắc nhị đạo gọi là người 
đạo Nhất lai (sakadāgāmimaggapuggala) và khi tâm Nhị quả khởi lên gọi là người 
quả Nhất Lai (sakadāgāmiphalapuggala). Nhị quả tuệ tạm lắng yên Dục ái và phẫn 
nộ, hai kiết sử mà Nhị Đạo tuệ đã làm suy yếu. 
 

c. Tam quả tuệ (tatiyaphalañāṇa) là thánh quả thứ ba, tức là bất lai quả hay A 
na hàm quả (Anāgāmiphala). Tam quả tuệ sanh khởi tiếp nối Tam đạo tuệ trong lộ 
đắc tam đạo, Tam quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na. Khi đắc tam đạo gọi là người 
đạo bất lai (Anāgāmimaggapuggala) và khi tâm tam quả khởi lên gọi là người quả 
bất lai (Anāgāmiphalapuggala). Tam quả tuệ lắng yên Dục ái và phẫn nộ, hai kiết 
sử mà tam đạo tuệ đã cắt đứt. 
 

d. Tứ quả tuệ (catutthaphalañāṇa) là thánh quả thứ tư, tức là ứng cúng quả 
hay A la Hán quả (Arahattaphala). Tứ quả tuệ sanh khởi tiếp nối Tứ Đạo tuệ trong 
lộ đắc Tứ đạo. Tứ quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na. Khi đắc tứ đạo gọi là người đạo 
ứng cúng (Arahattamaggapuggala) và khi tâm tứ quả khởi lên gọi là người quả ứng 
cúng (Arahattaphalapuggala). Tứ quả tuệ lắng yên sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật 
và vô minh, là năm thượng phần kiết sử mà tứ đạo tuệ đã cắt đứt. 

  
Cũng nên biết rằng, Đạo tuệ (maggañāṇa) là Đoạn tận trí (khayeñāṇaṃ) bởi 

cắt đứt phiền não (kilesasamucchedana); Quả tuệ (phalañāṇa) là vô sanh trí 
(uppādenānaṃ) bởi lắng yên phiền não (kilesapassambhana). 



Bây giờ nói đến Phản khán tuệ (paccavekkhaṇañāṇa). 
  
Phản khán tuệ là tuệ thứ 16, và được kể là tuệ thuộc Tri kiến tịnh. 
  
Hành giả sau khi chứng Đạo tuệ và quả tuệ liền quán xét lại những gì mình đã 

chứng và những gì mình đã đoạn trừ, tuệ quán xét ấy gọi là phản khán tuệ 
(paccavekkhaṇañāṇa). 

  
Phản khán tuệ khởi lên trong lộ tâm ý môn thông thường với bảy sát na đổng 

lực thiện dục giới hợp trí, và lộ tâm làm việc phản khán ấy sẽ diễn ra vô số lộ tâm. 
Sau lộ đắc đạo (maggavīthi) và lộ nhập thiền quả (phalasamāpattivīthi) thường diễn 
ra lộ phản khán. 

  
Các bậc thánh hữu học có năm tuệ phản khán là phản khán đạo tuệ đã chứng 

(maggapaccavekkhaṇa), phản khán quả tuệ đã đắc (phalapaccavekkhaṇa), phản 
khán níp bàn đã thể nhập (nibbānapaccavekkhaṇa), phản khán phiền não đã trừ 
(pahīnakilesapaccavekkhaṇa), và phản khán phiền não  còn dư sót 
(avasiṭṭhakilesapaccavekkhaṇa). Hai tuệ phản khán phiền não có thể có, và có thể 
không đối với các bậc thánh hữu học. 

  
Bậc thánh vô học (A La hán) có bốn tuệ phản khán là phản khán đạo tuệ đã 

chứng, phản khán quả tuệ đã đắc, phản khán níp bàn đã thể nhập, và phản khán phiền 
não đã trừ. 

  
Tóm lại, Tri kiến tịnh là giai đoạn tịnh pháp cuối cùng trong thất tịnh, được 

kể là có bốn tuệ: Chuyển tộc tuệ, Đạo tuệ, Quả tuệ, và Phản khán tuệ. Thật ra, Đạo 
tuệ và Quả tuệ mới là chính trong Tri kiến tịnh vì đó là hai tuệ siêu thế. Còn Chuyển 
tộc tuệ và Phản khán tuệ là hai tuệ hiệp thế; Nhưng Chuyển tộc tuệ vì bắt cảnh níp 
bàn nên cũng được kể là Tri kiến tịnh; Phản khán tuệ sanh nơi cơ tánh của bậc thánh 
nên cũng được kể là Tri kiến tịnh. 

 
e. Bốn hạng thánh nhân (Ariyapuggala) 
 
Trong giáo pháp này, người diệt trừ được phiền não, đắc đạo quả siêu thế, giác 

ngộ níp bàn, gọi là thánh nhân (ariyapuggala). 
  
Có bốn hạng thánh nhân: Thánh Dự lưu (Sotāpannapuggala), thánh Nhất lai 

(Sakadāgāmipuggala), Thánh bất lai (Anāgāmipuggala), và Thánh A La Hán 
(Arahattapuggala). 

 



(1) Thánh Dự lưu (Sotāpannapuggala) là người chứng được tâm đạo dự lưu 
(sotāpattimaggacitta)  hay sơ đạo (paṭhamamaggacitta) và chứng được tâm quả dự 
lưu (sotāpattiphalacitta) hay sơ quả (paṭhamaphalacitta). Kể từ sát na sơ quả trở đi 
gọi la thánh Dự lưu hay thánh Tu đà hườn (Sotāpanna). 

  
Được gọi là Thánh Dự lưu vì vị ấy đã nhập vào dòng chảy dẫn đến níp bàn. 

Dòng chảy (sota) là bát thánh đạo. 
 
Bậc dự lưu đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng đó là tà kiến (thân kiến, 

giới cấm thủ) và hoài nghi. Vị ấy cũng đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền 
não còn lại, là những đặc tính mà có thể dẫn xuống cõi khổ. Do đó bậc thánh Dự lưu 
nhất định không sanh vào khổ cảnh nữa. 

 
Bậc dự lưu có niềm tin bất động đối với Phật (buddha), Pháp (dhamma), Tăng 

(saṅgha); Vị ấy tuân thủ kiên định năm giới và không vi phạm bất cứ điều nào trong 
mười bất thiện nghiệp đạo (akusalakammapātha). Bốn tâm tham căn tương ưng tà 
kiến tà kiến và tâm si căn tương ưng hoài nghi không sanh khởi nơi vị ấy nữa. 

  
Thánh Dự lưu có ba hạng: 
 
a. Hạng dự lưu còn bảy lần tái sanh (sattakkhattuparamasotāpanna). 

 
b. Hạng dự lưu còn tái sanh hai ba đời (kolaṅkolasotāpanna). 

 
c. Hạng dự lưu chỉ một kiếp này hoặc sanh một lần nữa rồi níp bàn 

(ekabījīsotapanna). 
  
(2) Thánh Nhất lai (sakadāgāmipuggala) là người chứng được tâm đạo Nhất 

lai (sakadāgāmimaggacitta) hay nhị đạo (dutiyamaggacitta) và chứng được tâm quả 
Nhất lai (sakadāgāmiphalacitta) hay tâm nhị quả (dutiyaphalacitta). Kể từ sát na nhị 
quả trở đi gọi là thánh nhất lai hay thánh Tư đà hàm (sakadāgāmi). 

  
Được gọi là thánh nhất lai vì vị ấy nếu còn sanh lại cõi dục thì chỉ một lần 

thôi, chắc chắn sẽ chứng A la Hán trong kiếp sống ấy. 
  
Bậc Nhất lai thanh tịnh hơn Bậc Dự lưu, dù rằng chưa đoạn tuyệt bảy kiết sử 

cũng giống như bậc Dự lưu nhưng dục ái triền và phẫn nộ triền bậc Nhất lai đã làm 
suy yếu, nhẹ đi tánh ái, sân và si so với bậc dự lưu. 

  



Bậc dự lưu (sotāpanna) tu tiến pháp quán (vipassanā) thêm nữa thì sẽ đạt đến 
đạo quả Nhất lai. 

  
Bốn hạng thánh Nhất lai: 
 
a. Hạng Nhất lai đắc ở cõi nầy rồi viên tịch cõi nầy (Idha patvā idha 

parinibbāyī). 
 

b. Hạng Nhất lai đắc ở cõi nầy rồi sanh cõi khác viên tịch ở đấy (Idha patvā 
tattha parinibbāyī). 
 

c. Hạng Nhất lai đắc ở cõi khác rồi viên tịch ở đấy (Tattha patvā tattha 
parinibbāyī). 

 
d. Hạng Nhất lai đắc ở cõi khác sanh lại cõi này rồi viên tịch ở đây (Tattha 

patvā idha parinibbāyī). 
 

 (3) Thánh Bất lai (Ānāgāmipuggala) 
  
Bậc Nhất lai tu tiến pháp quán thêm nữa sẽ chứng đạt đến thánh Bất lai. Thánh 

Bất Lai là người chứng được tâm đạo Bất Lai (Anāgāmimaggacitta) hay tam đạo 
(tatiyamaggacitta) và chứng được tâm quả Bất Lai (Anāgāmiphalacitta) hay tâm 
tam quả (tatiyaphalacitta). Kể từ sát na tam quả trở đi gọi là thánh Bất lai hay A na 
hàm (Anāgāmi). 

  
Được gọi là thánh Bất lai vì vị ấy không còn sanh lại cõi dục giới nữa; Nếu 

trong đời này chưa chứng A la hán, vị ấy sẽ sanh vào cõi Phạm thiên, nhất là cõi 
Tịnh cư (suddhāvāsa) và chắc chắn sẽ níp bàn tại đấy. 

  
Bậc thánh Bất lai hoàn toàn đoạn tận hai kiết sử là dục ái 

(kāmarāgasaṃyojana) và phẫn nộ (paṭighasaṃyojana), một vị A na hàm sẽ không 
có lòng ham muốn lạc thú cảnh trần, và không có sự tức giận, âu lo, sợ hãi hay thọ 
ưu nào. 

  
Tâm của vị ấy an tịnh, nếu đã chứng thiền sắc và vô sắc, vị ấy cũng có thể 

nhập thiền diệt (nirodhasamāpatti), tức là diệt thọ tưởng định 
(vedayitasaññānirodhasamāpatti), làm ngừng sự hoạt động của tâm pháp. 

  
 
 



Năm hạng thánh Bất lai: 
 
a. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư khoảng giữa đời thì đắc 

A la hán, gọi là Trung thọ viên tịch (antarāparinibbāyī). 
 

b. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư đến quá nữa đời sắp 
chết mới đắc A la hán, gọi là Mãn thọ viên tịch (upahaccaparinibbāyī). 
 

c. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư, không cần gắng sức 
cũng dễ dàng đắc A la hán, gọi là Vô trợ viên tịch (asaṅkhāraparinibbāyī). 

 
d. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư, phải gắng sức mới đắc 

A la hán gọi là Hữu trợ viên tịch (sasaṅkhāraparinibbāyī). 
 

e. Hạng bất lai sanh lên cõi tịnh cư, từ cõi vô phiền thiên, sanh tiếp cõi vô 
nhiệt thiên, rồi tiếp thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, tới cuối cùng đến sắc cứu cánh 
thiên mới đắc A la hán, gọi là Thượng lưu sắc cứu cánh (uddhaṃsotākaniṭṭhagāmī). 

  
(4) Thánh A la hán (Arahaṃ) 
  
Bậc Bất lai tiếp tục phát triển pháp quán sẽ chứng đạt A la hán. Thánh A la 

hán là người chứng được tâm đạo A la hán (arahattamaggacitta) hay tâm tứ đạo 
(catutthamaggacitta), và chứng được tâm quả a la hán (arahattaphalacitta) hay tâm 
tứ quả (catutthaphalacitta). Kể từ sát na tứ quả trở đi gọi là thánh A la hán (Arahaṃ). 

  
Vị A la hán là bậc đáng được trời người kính lễ và cúng dường để hưởng quả 

phước thù thắng. Nên cũng gọi Arahaṃ là bậc “Ưng Cúng”. 
  
Vị A la hán là bậc đã phá vỡ bánh xe luân hồi sanh tử, không còn tái sanh nữa. 

Nên cũng gọi vị A la hán là bậc “vô sanh”. 
  
Vị A la hán là bậc vô học (asekho) vì không cần trãi qua bất cứ sự tu tập nào 

nữa. Một vị đã quăng bỏ gánh nặng, việc nên làm đã làm xong. Bậc Dự lưu 
(sotāpanna), bậc Nhất lai (sakadāgāmi) và bậc Bất lai (anāgāmi) còn là bậc hữu học 
(sekho) vì còn phải tu tập thêm. 

  
Vị A la hán là bậc hoàn toàn thanh tịnh vì đã đoạn trừ tất cả phiền não (kilesa), 

mọi kiết sử (saṃyojana) đã cắt đứt. Vị ấy không có tâm bất thiện (akusalacitta), kể 
cả tâm thiện cũng không. Tâm sanh (cittuppāda) của bậc A la hán chỉ là tâm tố hay 
tâm duy tác (kiriyācitta). 



Có sáu hạng A la hán: 
 
a. Hạng A la hán tín giải thoát (saddhāvimutto). Đây là bậc A la hán không có 

thiền, chỉ nhờ tu quán có tín quyền mạnh mà đạt được giải thoát, đoạn tận khổ. 
 

b. Hạng A la hán Tuệ giải thoát (paññāvimutto). Đây là bậc A la hán cũng 
không có thiền, nhờ tu quán có tuệ quyền mạnh mà đạt được giải thoát, đoạn tận 
khổ. 
 

c. Hạng A la hán câu phần giải thoát (ubhatobhāgavimutto), là bậc A la hán 
có chứng thiền định trước mới đắc quả giải thoát sau. Cũng gọi là bậc A la hán tâm 
giải thoát (cetovimutto). 
 

d. Hạng A la hán tam minh (tevijjo), là vị A la hán đắc đạo quả hữu thiền, 
chứng ba minh là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. 
 

e. Hạng A la hán lục thông (chalabhiñño) là vị A la hán đắc đạo quả hữu thiền, 
chứng được sáu thông là biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thiên nhãn thông, và lậu tận thông. 
 

f. Hạng A la hán tứ đạt thông (paṭisambhidāpabhedappatto), là vị A la hán 
vừa khi chứng đạo quả A la hán đồng thời đắc bốn tuệ phân tích là pháp đạt thông, 
nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và biện tài đạt thông. 

 
 (Dứt phần Toát Yếu Nghiệp Xứ, kết thúc giáo trình Thắng Pháp Toát Yếu) 
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