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LỜI NÓI ĐẦU
Đức Phật đã để lại Tam Tạng kinh điển quý báu với tạng Luật bao gồm
những điều học giới như là những phương pháp phòng bệnh giúp cho nhân loại ngăn
ngừa phát sinh phiền não gây khổ thân, tâm. Trong khi đó, tạng Kinh là tập hợp
những giáo huấn của Đức Thế Tôn để tâm tính con người được hoàn thiện dần ví
như những bài thuốc để trị từng loại bệnh phù hợp với căn tánh của mỗi một chúng
sinh. Tạng thứ ba là tạng Vi Diệu Pháp mô tả chính xác sự tương quan nhân quả chi
phối danh sắc, đề cập chi tiết đến các pháp Chân đế là Tâm, Tâm Sở, Sắc pháp vốn
là những pháp vô thường, sanh diệt liên tục, khổ và vô ngã; để từ đó, người tu tập
quán chiếu bằng Tuệ Minh sát (Vipassanä), phát sinh trí tuệ đoạn tận mọi phiền não
và chứng ngộ Niết Bàn. Đây là tạng cốt lõi, là tinh hoa của Phật giáo được khởi sinh
từ trí tuệ siêu việt của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Do vậy, Vi Diệu Pháp là pháp cao
siêu và khó có thể tiếp thu thấu đáo nếu người học chưa đủ đức tin, trí tuệ cũng như
những thiện duyên đã được gieo trồng từ nhiều kiếp quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay
những nhân tố này càng trở nên mai một theo thời gian do tốc độ phát triển khoa
học kỹ thuật quá nhanh mà đời sống tâm linh của nhân loại lại suy thoái không
ngừng nghỉ, dẫn đến tình trạng coi trọng vật chất và tiện nghi hơn đời sống tinh thần
làm cho ác pháp ngày càng tăng trưởng mà biểu hiện là thiên tai khốc liệt và dịch
bệnh nguy hiểm xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy mà tạng Vi Diệu Pháp
là tạng bị tiêu hoại trước nhất, rồi sau đó mới đến tạng Kinh và cuối cùng là tạng
Luật. Cho nên, chúng ta không còn nhiều thời gian để học hỏi những gì tinh yếu và
cốt tủy mà Đức Đạo Sư đã trao truyền lại.
Nhận thấy tính cấp bách và cần thiết trong việc duy trì Giáo Pháp của Đức
Phật thông qua việc học Vi Diệu Pháp vì tạng này là nền tảng căn bản cho việc hiểu
đúng tạng Kinh và tạng Luật; do đó, chúng tôi có tâm nguyện biên soạn loạt sách về
Vi Diệu Pháp dựa trên những kiến thức và tài liệu mà chúng tôi đã có duyên lành
được truyền dạy từ nhiều vị Thầy chuyên về môn này, cũng như những tinh hoa
được tiếp thu từ chương trình đào tạo có hệ thống về Vi Diệu Pháp ở quốc độ Phật
giáo Thái Lan.
Đây là cuốn sách thứ tư, tiếp nối cuốn một trình bày về Tâm, cuốn hai về
Tâm sở và cuốn ba về Sắc pháp và Niết-bàn. Cuốn này dựa trên chương III của bộ
Abhidhammatthasaṅgaha do Đức Trưởng lão Anuruddha biên soạn với nhan đề
Pakiṇṇakasaṅgaha – Tạp phần tập yếu. Trong tập IV này, việc phân tích chi tiết về
Tâm và Tâm sở thông qua sự phân loại cũng như mối liên quan với sáu nhóm Pháp là

Thọ, Nhân, Phận sự, Môn, Đối tượng và Trú căn sẽ giúp cho người học hiểu rõ và dễ
ghi nhớ hơn về Tâm và Tâm sở vốn là những yếu tố rất quan trọng để tu dưỡng nội
tâm, khởi sanh tuệ giác và dẫn đến tu tiến Niết Bàn.
Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho.
Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh,
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên
và nhân loại. Mong sao tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi
thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ...
Huế, mùa Xuân 2021
Tường Nhân Sư
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SƠ ĐỒ QUY TẬP

THỌ QUY TẬP

NHÂN QUY TẬP

PHẬN SỰ QUY TẬP

3 THỌ
5 THỌ

6 NHÂN
9 NHÂN

14 PHẬN SỰ
10 NỀN
25 NỀN CHI TIẾT

MÔN QUY TẬP
6 MÔN

ĐỐI TƯỢNG QUY TẬP

TRÚ CĂN QUY TẬP

2 ĐỐI TƯỢNG
4 ĐỐI TƯỢNG
6 ĐỐI TƯỢNG
21 ĐỐI TƯỢNG

6 TRÚ CĂN
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VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – TƱP PHẦN

QUY TẬP TÂM THEO CHỦNG LOẠI I
VEDANĀ – THỌ

1 Thọ LƲc
1 Thọ Khổ
62 Thọ Hỷ
2 Thọ Ưu
55 Thọ Xả
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HETU – NHÂN

KICCA – PHẬN SỰ

18 Vô nhân tâm
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QUY TẬP TÂM THEO CHỦNG LOẠI II
DVĀRA – MÔN

ĀRAMMAṆA – ĐỐI TƯỢNG

36 Tâm sinh
ở 1 môn là:
- 10 Ngũ song thức và
- 26 Vô lượng
tốc hành tâm

6
6
6
6

20 Tâm nhận
đối tượng Lục trần
thuộc về Dục giới,
ĐƲi hành và Chế định

6
6
6

6 Tâm nhận
đối tượng
Pháp trần thuộc về ĐƲi hành

6

1

1

1

1

1

5

6/0

1

1

1

1

1

5

6/0

5

6

6

KĀ

6

3 Tâm sinh ở 5 môn là:
3 Ý giới

KĀ
KĀ

6

KĀ

6

6

6

6

6

6

6/0
6/0
6

10 Tâm có khi
sinh ở 6 môn, có khi
vượt ngoài 6 môn là:
- 2 Suy đƲt tâm thọ xả,
- 8 ĐƲi quả tâm

6

31 Tâm sinh ở
6 môn là:
- 29 Dục giới
tốc hành tâm,
- 1 Suy đƲt tâm
thọ hỷ,
- 1 Ý môn
hướng tâm

1
0
1
9 Tâm sinh khởi 1
vượt ngoài 6 môn là:
9 ĐƲi hành quả tâm 0
1

VATTHU – TRÚ CĂN

5 Tâm nhận
đối tượng Lục trần
thuộc về Dục giới,
ĐƲi hành, Siêu thế
và Chế định
[trừ A-ra-hán đƲo
và A-ra-hán quả]

KĀ
KĀ

6

6

6

6

25 Tâm nhận
đối tượng 6 trần
thuộc về Dục giới

PA
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14

PA
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PA
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PA
12
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25
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14
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PA
25
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PA
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PA
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6
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MA

PA
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PA
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PA

MA

PA

MA
2

PA

MA
2

6 Tâm nhận
đối tượng Lục trần
thuộc về Dục giới,
ĐƲi hành, Siêu thế và
Chế định,
không sót loƲi nào

1

NI

1

NI

1

NI

1

NI

1

NI

1

NI

1

NI

1

NI

42 Tâm sinh khởi
dựa vào trú căn
không chắc chắn:
- 8 Tham căn tâm
- 2 Si căn tâm
- 1 Ý môn hướng tâm
- 8 ĐƲi thiện tâm
- 8 ĐƲi duy tác tâm
- 4 Vô sắc thiện tâm
- 4 Vô sắc duy tác tâm
- 7 Siêu thế tâm [trừ
Dự lưu đƲo tâm]

6

21 Tâm nhận
đối tượng
Pháp trần
thuộc về Chế định

8 Tâm nhận
đối tượng
Pháp trần là
Niết-bàn mà thôi

Sinh khởi mà
không dựa vào
trú căn nào

43 Tâm
sinh khởi dựa vào
trú căn chắc chắn:
- 10 Ngũ song thức
- 3 Ý giới
- 30 Ý thức giới
[2 Sân căn tâm +
3 Suy đƲt tâm +
1 Tiếu sanh tâm +
8 ĐƲi quả tâm +
15 Sắc giới tâm +
1 Dự lưu đƲo tâm]
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DO DO DO DO

3

3

Thọ Hỷ, Thọ Xả, Thọ Ưu

6

6

6

6

6

6

6

6
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6

2

3

3

3

1

2

2
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3

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

2

2

4
5
6

3

11 Tâm sở sinh cùng với 3 Thọ là:
5 Biệt cảnh, 4 Si phần và 2 Hôn phần

4

Tâm sở sinh cùng với
4 Thọ là không có

5

6 Tâm sở sinh cùng với 5 Thọ là:
6 Biến hành (trừ Thọ tâm sở)
Tâm sở không sinh cùng với
Thọ nào cả chính là Thọ tâm sở
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5
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5
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3
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3

3

5

3

JAV JAV JAV

4

Paṭ Bha Cut Jav

GAHITAGGAHANANAYA – TÍNH RỒI TÍNH NỮA

5

Paṭ Bha Cut Jav Tad

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3
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3

6

Paṭ Bha Cut San Jav Tad

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

7

Paṭ Bha Cut Āva Voṭ Jav Tad

0

1

9

Paṭ Bha Cut Āva
Sam San Voṭ Jav Tad

1

1

2

2

2

2

2

2

1
2

1

6 Tâm sở sinh cùng với 1 Thọ là:
Phỉ, 4 Sân phần và Hoài nghi
2

14

4

Sukhavedanä - Thọ LƲc

28 Tâm sở sinh cùng với 2 Thọ là:
3 Tham phần và 25 Tịnh hảo

14

3

TÊN CÁC THỌ

Dukkhavedanä - Thọ Khổ
Somanassavedanä - Thọ Hỷ
Domanassavedanä - Thọ Ưu
Upekkhävedanä - Thọ xả

14

5

3

Tam nhân tâm sở: có 27
Tứ nhân tâm sở: không có
Ngũ nhân tâm sở: có 1
Lục nhân tâm sở: có 12

3

14

JAV JAV JAV JAV
Vô nhân tâm sở: không có
Nhất nhân tâm sở: có 3
Nhị nhân tâm sở: có 9

0

3

14

JAV JAV JAV JAV

2

2

3

2

6

JAV JAV JAV

1

UP

2

6

TÊN CÁC PHẬN SỰ

1

2

2

2
1

1
2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

0

Vô nhân tâm sở: có 13

1

Nhất nhân tâm sở: có 20

2

Nhị nhân tâm sở: có 48

3

Tam nhân tâm sở: có 35

1
2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

01. Paṭisandhikicca
02. Bhavaṅgakicca
03. Āvajjanakicca
04. Dassanakicca
05. Savanakicca
06. Ghäyanakicca
07. Säyanakicca
08. Phusanakicca
09. Sampaṭicchanakicca
10. Santīraṇakicca
11. Voṭṭhabbanakicca
12. Javanakicca
13. Tadälammanakicca
14. Cutikicca

phận sự Tục sinh
phận sự Hộ kiếp
phận sự Hướng tâm
phận sự Thấy sắc
phận sự Nghe tiếng
phận sự Ngửi mùi
phận sự Nếm vị
phận sự Xúc chƲm
phận sự Tiếp thọ
phận sự Suy đƲt
phận sự Xác định
phận sự Tốc hành
phận sự Tiếp đối tượng
phận sự Chết
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QUY TẬP TÂM SỞ THEO CHỦNG LOẠI II
DVĀRA – MÔN

ĀRAMMAṆA – ĐỐI TƯỢNG

6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0

21

21

21

21

21

21

6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0

21

21

21

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

20

17

20

20

20

20

21

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

VATTHU – TRÚ CĂN

21

Chỉ sinh
ở Dục giới

20

6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0
6

6

6

Ý môn
6/0

21

21

21

6/0 6/0

18

18

18

6/0 6/0

4

4

6/0 6/0

21

21

21

21
21

21

21

21

21

21

6/0 6/0

21

21

6/0 6/0

21

21

6/0 6/0

21

21

TÊN GỌI 6 MÔN
* Nhãn môn có chi pháp là Nhãn căn
* Nhĩ môn có chi pháp là Nhĩ căn
* Tỷ môn có chi pháp là Tỷ căn
* Thiệt môn có chi pháp là Thiệt căn
* Thân môn có chi pháp là Thân căn
* Ý môn có chi pháp là 19 Hộ kiếp tâm
1. Nhất môn tâm sở là tâm sở chỉ sinh khởi ở 1 môn:
- Chắc chắn:
2 Vô lượng tâm sở
- Không chắc chắn:
50 tâm sở còn lƲi
2. Ngũ môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở 5 môn:
- Chắc chắn:
không có
- Không chắc chắn: 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng)
3. Lục môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở 6 môn:
- Chắc chắn: 17 tâm sở = 14 Bất thiện tâm sở
và 3 Tiết chế tâm sở
- Không chắc chắn: 33 tâm sở = 13 Hòa đồng
và 20 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế và 2 Vô lượng)
4. TƲi môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ở trong môn:
- Chắc chắn: 17 tâm sở = 14 Bất thiện tâm sở
và 3 Tiết chế tâm sở
- Không chắc chắn: 35 tâm sở = 13 Hòa đồng
và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế)
5. Thoát môn tâm sở là tâm sở sinh khởi ngoài môn:
- Chắc chắn:
không có
- Không chắc chắn: 35 tâm sở = 13 Hòa đồng
và 22 Tịnh hảo tâm sở (trừ 3 Tiết chế)
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Thoát thời, Chế định, NgoƲi cảnh, Pháp trần

17

21 đối tượng (trừ Niết-bàn, Nội cảnh,
NgoƲi cảnh, Nội ngoƲi cảnh)

18
20

21 đối tượng (trừ ĐƲi hành, Quá khứ,
Chế định)
21 đối tượng (trừ Niết-bàn)

TÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG
01. Kämärammaṇa - Dục cảnh
02. Mahaggatärammaṇa - ĐƲi hành cảnh
03. Nibbänärammaṇa - Niết-bàn cảnh
04. Nämärammaṇa - Danh cảnh
05. Rūpärammaṇa - Sắc cảnh
06. Paccuppannärammaṇa - Hiện tƲi cảnh
07. Atītärammaṇa - Quá khứ cảnh
08. Anägatärammaṇa - Vị lai cảnh
09. Kälavimuttärammaṇa - Thoát thời cảnh
10. Paññattärammaṇa - Chế định cảnh
11. Paramatthärammaṇa - Chân nghĩa cảnh
12. Ajjhattärammaṇa - Nội cảnh
13. Bahiddhärammaṇa - NgoƲi cảnh
14. Ajjhattabahiddhärammaṇa - Nội ngoƲi cảnh
15. Rūpärammaṇa - Sắc trần
16. Saddärammaṇa - Thinh trần
17. Gandhärammaṇa - Hương trần
18. Rasärammaṇa - Vị trần
19. Phoṭṭhabbärammaṇa - Xúc trần
20. Pañcärammaṇa - Ngũ trần
21. Dhammärammaṇa - Pháp trần

Chỉ sinh ở Ngũ uẩn cảnh giới

46 tâm sở sinh ở Ngũ uẩn cảnh giới
hoặc Tứ uẩn cảnh giới đều được.
* Nếu sinh ở Ngũ uẩn cảnh giới thì
dựa vào Sắc vật để sinh
* Nếu sinh ở Tứ uẩn cảnh giới thì
không phải dựa vào Sắc vật để sinh.

TÊN CÁC TRÚ CĂN
* Cakkhuvatthu - Nhãn vật
* Sotavatthu - Nhĩ vật
* Ghänavatthu - Tỷ vật
* Jivhävatthu - Thiệt vật
* Käyavatthu - Thân vật
* Hadayavatthu - Ý vật

v
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Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha – Thắng Pháp Tập Yếu, Ngài ĐƲi trưởng
lão Anuruddha đã quy tập tâm – citta và tâm sở - cetasika theo các thọ - vedanä,

nhân – hetu, phận sự - kicca, nền - ṭhäna, môn – dvära, đối tượng – ärammaṇa và trú
căn – vatthu và xếp vào một chương, đó là chương thứ III: PAKIṆṆAKA – TƱP PHẦN.

Gāthāsaṅgaha:
1. SAMPAYUTTĀ

YATHĀYOGAṂ

TEPAÑÑĀSA

SABHĀVATO

CITTACETASIKĀ

DHAMMĀ

TESANDĀNI

YATHĀRAHAṂ

2. VEDANĀHETUTO

KICCA-

CITTUPPĀDAVASENEVA

DVĀRĀLAMBANAVATTHUTO
SAṄGAHO

NĀMA NĄYATE

Các Thực tính pháp là tâm và tâm sở, gồm có 53 pháp gọi là
nämatepaññäsa (53 danh pháp) được trình bày theo trƲng thái riêng
của mình, chẳng hƲn như tính đồng sanh v.v... và sự kết hợp lẫn
nhau tùy theo khƴ năng kết hợp được như đã nêu (trong chương II).
Giờ đây, chúng tôi sẽ nói đến sự quy tập theo năng lực của tâm và
các pháp đồng sanh dựa trên thọ, nhân, phận sự, môn, đối tượng và
trú căn một cách thích hợp.
Ở đây 53 thực tính pháp bao gồm: tâm tính là 1 và 52 tâm sở, còn gọi là 53
danh pháp. Thật ra tâm có cƴ thƴy 89 hay 121 tâm nhưng chỉ tính là 1 bởi vì tất cƴ
các tâm đều có một đặc tính chung là nhận biết đối tượng (ärammaṇavijänanalakkhaṇaṃ) nên được kể là 1; còn tâm sở tính là 52 bởi mỗi tâm sở đều có đặc tính
riêng của mình, không cái nào giống cái nào. Ví dụ: tâm sở Xúc (Phassacetasika) có
đặc tính là xúc chƲm đối tượng (phusanalakkhaṇa), tâm sở Thọ (Vedanäcetasika) có
đặc tính là thụ hưởng đối tượng (anubhavanalakkhaṇa), v.v...
Trong kệ thi thứ nhì, từ cittuppäda – tâm sinh khởi là một thuật ngữ xuất hiện
rất nhiều trong tƲng Vi Diệu Pháp, có nghĩa là tâm và các pháp kết hợp với tâm (tâm
sở) cùng sinh khởi với nhau. Tức là khi một tâm sinh lên thì sẽ có các tâm sở tương
ưng kết hợp với tâm đó cũng sinh theo. Do vậy trong chương này sẽ trình bày sự quy
tập của tâm và của cƴ tâm sở theo các pháp đã nói ở trên.
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VEDANĀSAṄGAHA – THỌ QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo Vedanä - Thọ gọi là Vedanäsaṅgaha – Thọ

quy tập.

Gāthāsaṅgaha:
3. SUKHAṂ DUKKHAMUPEKKĀTI

TIVIDHĀ TATTHA VEDANĀ

SOMANASSAṂ DOMANASSAṂ

ITI BHEDENA PAÑCADHĀ

Trong phần thọ quy tập này, nói theo trƲng thái của sự thụ hưởng
đối tượng thì có 3 thọ là: thọ lƲc, thọ khổ và thọ xƴ. Nói theo căn
(pháp chủ) thì có 5 thọ, tức là thêm thọ hỷ và thọ ưu.
Vedanä – Thọ là một tâm sở có đặc tính thụ hưởng đối tượng hoặc là một
thực tính pháp cƴm giác đối tượng xuất hiện đến. Việc trình bày sự quy tập tâm và
tâm sở theo thọ được nêu ra bởi hai cách:
i, Ārammaṇänubhavanalakkhaṇanaya: trình bày theo trƲng thái thụ hưởng
đối tượng.
ii, Indriyabhedanaya: trình bày theo căn (pháp chủ quyền - indriya), là
pháp đứng đầu trong việc thụ hưởng đối tượng.
A. THỌ VỚI CÁC TÂM
I. ĀRAMMAṆĀNUBHAVANALAKKHAṆANAYA – THEO TRƱNG THÁI THỤ HƯỞNG ĐỐI TƯỢNG

Khi các loài chúng sinh cƴm giác (thụ hưởng) đối tượng sẽ có 3 trƲng thái
chung như sau:
* TƲi thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cƴm nhận thoƴi mái
trên thân, dễ chịu nơi tâm; sự cƴm thấy thoƴi mái này gọi là sukhavedanä – thọ lƲc.
* TƲi thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cƴm nhận không thoƴi
2
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mái trên thân, khó chịu nơi tâm; sự cƴm nhận không thoƴi mái, khó chịu này gọi là
dukkhavedanä – thọ khổ.
* TƲi thời điểm đang thụ hưởng đối tượng đó, có khi cƴm nhận thường
thường, không dễ chịu cũng không khó chịu nơi tâm; sự cƴm thấy thường thường,
không khổ không lƲc đó gọi là adukkhamasukhavedanä – thọ bất khổ bất lƲc, hay
còn gọi là upekkhävedanä – thọ xƴ.
PHÂN CHIA 121 TÂM THEO 3 THỌ

1, Tâm sinh với thọ lƲc, cƴ lƲc thân lẫn lƲc tâm có tất cƴ là:
Thân thức tâm thọ lƲc (Sukhasahagatakäyaviññänacitta) .................... 1
Tâm thọ hỷ (Somanassasahagatacitta) ..................................................... 62
Tổng cộng: 63 tâm
2, Tâm sinh với thọ khổ, cƴ khổ thân lẫn khổ tâm có tất cƴ là:
Thân thức tâm thọ khổ (Dukkhasahagatakäyaviññänacitta) ................1
Tâm thọ ưu (Domanassasahagatacitta) .......................................................2
Tổng cộng: 3 tâm
3, Tâm sinh với thọ không khổ không lƲc (thọ xƴ) có tất cƴ là:
Tâm thọ xƴ (Upekkhäsahagatacitta) ...........................................................55
Tổng cộng: 55 tâm
II. INDRIYABHEDANAYA – THEO CĂN (PHÁP CHỦ)

Phân tích theo căn hay theo pháp đứng đầu trong việc thụ hưởng đối tượng
thì Thọ sẽ phân thành 5 loƲi, như trong gäthäsaṅgaha (kệ thi):
4. SUKHAMEKATTHA DUKKHAÑCA
DVĀSAṬṬHĄSU

SOMANASSAṂ

DOMANASSAṂ DVAYE ṬHITAṂ
PAÑCAPAÑÑĀSAKETARĀ.

Thọ khổ và thọ lƲc, mỗi thứ kết hợp trong 1 tâm, thọ ưu có ở trong 2
tâm, thọ hỷ sinh tƲi 62 tâm, ngoài ra thọ xƴ đi với 55 tâm.

Indriyabhedanaya là cách sắp xếp theo pháp đứng đầu, tức là pháp chủ
quyền (indriya – căn) trong việc thụ hưởng đối tượng. Nghĩa là trong việc hưởng đối
3
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tượng của chúng sinh này sẽ biểu hiện rõ ràng thông qua trƲng thái cơ thể hay tâm
thức. Ta gọi sự hiển thị rõ rệt trong việc thụ hưởng đối tượng đó là pháp đứng đầu
hay pháp chủ quyền khi hưởng đối tượng mà được biểu thị qua thân và qua tâm.
1, Cƴm nhận thoƴi mái trên thân là một cƴm thọ an lƲc, dễ chịu cơ thể, là
tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với Thân thức tâm thọ lƲc (Sukhasahagatakäyaviññäṇa). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền khi hưởng thụ
đối tượng gọi là sukhavedanä – thọ lƲc.
2, Cƴm nhận không thoƴi mái trên thân là một cƴm nhận không an lƲc,
không dễ chịu cơ thể, là tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với Thân thức tâm thọ khổ
(Dukkhasahagatakäyaviññäṇa). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là dukkhavedanä – thọ khổ.
3, Cƴm nhận thoƴi mái trong tâm là một cƴm thọ an lƲc, dễ chịu nội tâm, là
tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với Thân thức tâm thọ hỷ (Somanassasahagatakäyaviññäṇa). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền khi hưởng thụ
đối tượng gọi là somanassa-vedanä – thọ hỷ.
4, Cƴm nhận không thoƴi mái trong tâm là một cƴm thọ không an lƲc, chẳng
dễ chịu nội tâm, là tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với Thân thức tâm thọ ưu
(Domanassasahagatakäyaviññäṇa). Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là domanassavedanä – thọ ưu.
5, Cƴm nhận bình thường, thƴn nhiên trong tâm là một cƴm giác không khổ,
không lƲc ở nội tâm, là tâm sở Thọ (Vedanä) sinh khởi với Thân thức tâm thọ xƴ
(Upekkhäsahagatakäyaviññäṇa). Tâm sở Thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ
quyền khi hưởng thụ đối tượng gọi là upekkhävedanä – thọ xƴ.
Kết lƲi, sự chủ quyền trong việc hưởng thụ đối tượng của mọi chúng sinh
được hiển thị qua hai đường là qua thân và qua tâm, đó là Vedanä – Thọ sẽ sinh khởi
dưới 5 dƲng là:
* Qua thân: – Cƴm giác thoƴi mái
gọi là thọ lƲc – sukhavedanä
– Cƴm giác không thoƴi mái gọi là thọ khổ – dukkhavedanä
** Qua tâm: – Cƴm giác thoƴi mái
gọi là thọ hỷ – somanassavedanä
– Cƴm giác không thoƴi mái gọi là thọ ưu – domanassavedanä
– Cƴm giác thƴn nhiên
gọi là thọ xƴ – upekkhävedanä.
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5 THỌ SINH KHỞI TRONG 121 TÂM

SUKHAVEDANĀ

--------------- ----------

SUKHASAHAGATAKĀYAVIÑÑĀṆA

---------------

1

DUKKHAVEDANĀ

--------------- ----------

DUKKHASAHAGATAKĀYAVIÑÑĀṆA

---------------

1

SOMANASSALOBHAMŪLACITTA

4

SOMANASSASANTĄRAṆACITTA

1

SOMANASSAHASITUPPĀDACITTA

1

SOMANASSAMAHĀKUSALACITTA

4

SOMANASSAMAHĀVIPĀKACITTA

4

SOMANASSAMAHĀKIRIYĀCITTA

4

KĀMASOMANASSA

5

SOMANASSAVEDANĀ

V
E
D
A
N
Ā

JHĀNASOMANASSA

DOMANASSAVEDANĀ

-------------------------

KĀMAUPEKKHĀ

UPEKKHĀVEDANĀ

JHĀNAUPEKKHĀ

18

62

PAṬHAMAJJHĀNACITTA

11

DUTIYAJJHĀNACITTA

11

TATIYAJJHĀNACITTA

11

CATUTTHAJJHĀNACITTA

11

DOMANASSADOSAMŪLACITTA

- - - - - - - - -- - - - - -

UPEKKHĀLOBHAMŪLACITTA

4

UPEKKHĀMOHAMŪLACITTA

2

UPEKKHĀAHETUKACITTA

14

UPEKKHĀMAHĀKUSALACITTA

4

UPEKKHĀMAHĀVIPĀKACITTA

4

UPEKKHĀMAHĀKIRIYĀCITTA

4

RŪPĀVACARAPAÑCAMAJJHĀNACITTA

3

ARŪPĀVACARACITTA
LOKUTTARAPAÑCAMAJJHĀNACITTA

12

1
2
1
C
I
T
T
A

44

2

32

55

23

8
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PHÂN CHIA 121 TÂM THEO 5 THỌ

1, Tâm sinh với thọ lƲc trên thân có 1 tâm là:
Thân thức tâm thọ lƲc (Sukhasahagatakäyaviññäṇacitta) .....................1
2, Tâm sinh với thọ khổ trên thân có một 1 tâm là:
Thân thức tâm thọ khổ (Dukkhasahagatakäyaviññäṇacitta) ................1
3, Tâm sinh với thọ hỷ có tất cƴ 62 tâm là:
Dục giới tâm thọ hỷ (Kämasomanassasahagatacitta)............................18
Thiền tâm thọ hỷ (Jhänasomanassasahagatacitta)..................................44
Tổng cộng: 62 tâm
4, Tâm sinh với thọ ưu có 2 tâm là:
Tâm thọ ưu (Domanassasahagatacitta) ...................................................... 2 tâm
5, Tâm sinh với thọ xƴ có tất cƴ 55 tâm là:
Dục giới tâm thọ xƴ (Kämaupekkhäsahagatacitta) ...............................32
Thiền tâm thọ xƴ (Jhänaupekkhäsahagatacitta)..................................... 23
Tổng cộng: 55 tâm
B. THỌ VỚI CÁC TÂM SỞ

Thọ với các tâm sở được trình bày dưới hai dƲng:
1, Thọ nào có thể sinh với tâm sở gì.
2, Những tâm sở nào có thể sinh với thọ gì.
I. THỌ SINH VỚI TÂM SỞ

* Thọ lƲc sinh được với 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ).
* Thọ khổ sinh được với 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ).
* Thọ hỷ sinh được với 46 tâm sở là:
– 12 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ)
– 09 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở và 1 tâm sở Hoài nghi)
– 25 Tịnh hƴo tâm sở.
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* Thọ ưu sinh được với 21 tâm sở là:
– 11 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ và tâm sở Phỉ)
– 10 Bất thiện tâm sở (trừ 3 Tham phần tâm sở và 1 tâm sở Hoài nghi)
* Thọ xƴ sinh được với 46 tâm sở là:
– 11 Hòa đồng tâm sở (trừ tâm sở Thọ và tâm sở Phỉ)
– 10 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở)
– 25 Tịnh hƴo tâm sở.
II. TÂM SỞ SINH VỚI THỌ

1. Tâm sở sinh khởi với 1 loƲi thọ có tất cƴ 6 tâm sở:
– Tâm sở Phỉ chỉ sinh với thọ hỷ mà thôi
– 4 Sân phần tâm sở chỉ sinh với thọ ưu mà thôi
– Tâm sở Hoài nghi chỉ sinh với thọ xƴ mà thôi.
2. Tâm sở sinh khởi với 2 loƲi thọ có tất cƴ 28 tâm sở:
– 3 Tham phần tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, thọ xƴ cũng được
– 25 Tịnh hƴo tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, thọ xƴ cũng được.
3. Tâm sở sinh khởi với 3 loƲi thọ có tất cƴ 11 tâm sở:
– 4 Si phần tâm sở: Si, Vô tàm, Vô Quý, Phóng tâm
– 2 tâm sở: Hôn trầm, Thụy miên
– 1 tâm sở Tầm
– 1 tâm sở Tứ
– 1 tâm sở Quyết định
– 1 tâm sở Tấn
– 1 tâm sở Dục

11 tâm sở này
sinh khởi với
thọ hỷ, thọ ưu
hoặc thọ xƴ
đều được

4, Tâm sở sinh khởi với 5 loƲi thọ có tất cƴ 6 tâm sở:
– 6 Biến hành tâm sở (trừ tâm sở Thọ).
5, Tâm sở không sinh khởi với loƲi thọ nào có 1 tâm sở:
– Tâm sở Thọ.
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PHÂN CHIA TÂM THEO 5 THỌ

8 THAM CĂN TÂM

SO

SO

SO

SO

PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO 5 THỌ

SU

1 Thọ LƲc

DU

2 SÂN CĂN TÂM

DO

DO

DO

2 SI CĂN TÂM

UP

UP

UP

1 Thọ Khổ
62 Thọ Hỷ
2 Thọ Ưu
55 Thọ Xƴ

UP

UP

UP

UP

DU

UP

UP

UP

UP

UP

UP

SU

UP

UP

UP

UP

SO

UP

18 VÔ NHÂN TÂM

UP

UP

UP

SO

7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ

8 ĐƱI QUƳ TÂM

8 ĐƱI DUY TÁC TÂM

SO

SO

SO

SO

UP

UP

UP

UP

SO

SO

SO

SO

UP

UP

UP

UP

SO
UP

15 SẮC GIỚI TÂM

SO
UP

SO
UP

SO
UP

SO

SO

SO

UP

SO

SO

SO

SO

UP

SO

SO

SO

SO

UP

12 VÔ SẮC GIỚI TÂM

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

SO
SO
SO
SO
DO UP DO UP DO UP DO UP

4 SÂN PHẦN TÂM SỞ

SO

SO

UP

UP

UP

DO

DO

DO

DO

SO

UP

19 BIẾN HÀNH TỊNH HƳO
TÂM SỞ

SO
2
UP

SO
UP

SO
2
UP

3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ

SO
2
UP

SO
UP

SO
2
UP

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ

SO
2
UP

SO
UP

SO
2
UP

SO

SO

SO

UP

SU

Thọ LƲc

SO

SO

SO

SO

UP

DU

Thọ Khổ

SO

SO

SO

SO

UP

SO

Thọ Hỷ

SO

SO

SO

SO

UP

DO

Thọ Ưu

UP

Thọ Xƴ

SO

SO

SO

UP

SO

SO

SO

SO

UP

SO

SO

SO

SO

UP

SO

SO

SO

SO

UP



5

5

5

SO

SO
DO UP

SO
SO
DO UP DO UP

1 HOÀI NGHI TÂM SỞ

40 SIÊU THẾ TÂM

8

SO

SO

SO

5

4 SI PHẦN TÂM SỞ

1 TUỆ TÂM SỞ

SO

5

SO
SO
SO
SO
DO UP DO UP DO UP DO UP

2 HÔN PHẦN TÂM SỞ

8 ĐƱI THIỆN TÂM

_

6 BIỆT CƳNH TÂM SỞ

3 THAM PHẦN TÂM SỞ
SO

5

UP

SO
2
UP

SO

SO

UP

UP
SO

SO

UP

UP

SO

SO

UP

UP

SO

SO

UP

UP

SO

SO

UP

UP

SO

SO

UP

UP

SO

SO

UP

UP
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HETUSAṄGAHA – NHÂN QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo Hetu - Nhân gọi là Hetusaṅgaha – Nhân quy tập.

Gāthāsaṅgaha:
5. LOBHO DOSO CA MOHO CA
ALOBHĀDOSĀMOHĀ

CA

HETŪ

AKUSALĀ

KUSALĀBYĀKATĀ

TAYO
TATHĀ

Ở đây, tham, sân và si là 3 bất thiện nhân; còn vô tham, vô sân và
vô si là thiện nhân và cũng là vô ký nhân.
Thuật ngữ Hetu – Nhân có nghĩa là pháp có thể làm cho quƴ sinh khởi và quƴ
này có khƴ năng tồn tƲi được cũng dựa vào pháp ấy, do vậy, pháp ấy gọi là nhân.
Hetu – Nhân có 4 dƲng, đó là9
i, Hetuhetu – Nhân nhân: bao gồm 6 nhân là9
* lobha - tham, dosa - sân, moha - si,
* alobha - vô tham, adosa - vô sân và amoha - vô si.
ii, Paccayahetu – Duyên hệ nhân: chính là mahäbhūtarūpa – sắc tứ đƲi, là
nhân để gọi tên của sắc uẩn.
iii, Uttamahetu – Thượng nhân9 bao gồm các thiện nghiệp và bất thiện
nghiệp là nhân để sinh khởi các thiện quƴ và bất thiện quƴ.
iv, Sädhäraṇahetu – Phổ quát nhân: đó là vô minh là nhân sinh hành.
(Theo Chú giƴi bộ Pháp Tụ, phần Duyên Hệ)
Trong phần này, chúng ta chỉ nói đến Hetuhetu – Nhân nhân, ấy là 6 nhân
mà thôi. 6 nhân này cho quƴ gồm có 3 loƲi:
* 71 Sahetukacitta - Hữu nhân tâm và các tâm sở đồng sinh,
* Sahetukacittajarūpa - Sắc do các hữu nhân tâm sinh,
9
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* Sahetukapaṭisandhikammajarūpa - Sắc sinh do nghiệp lúc tục sinh từ các
hữu nhân tâm.
Nếu dựa trên nền tƴng tục đế mà nói thì quƴ này chính là các chúng sinh và
các tác hành thông qua thân, khẩu và các động thái đặc biệt biểu hiện qua cơ thể
của chúng sinh như mặt mày vui vẻ, hớn hở v.v... Tất cƴ những thứ đó đều là quƴ mà
được sinh ra từ nhân nào đó và các loƲi quƴ này khi đã được sinh ra sẽ không bị biến
mất tức khắc mà sẽ tồn tƲi và phát triển. Cũng như vậy, dựa vào các nhân là cội rễ ví
dụ như nhân tham mà các quƴ sẽ được sinh ra và tăng trưởng lên. Giống như rễ cây
là nhân còn quƴ sẽ là thân cây, cành, lá, hoa, quƴ sẽ được sinh ra và phát triển.
Nhiệm vụ của nhân là:
* làm cho quƴ sinh khởi,
* làm cho quƴ đã sinh được phát triển,
* làm cho quƴ tồn tƲi.
A. TÍNH CHẤT CỦA CÁC NHÂN

1, Tính chất của nhân tham:
Lobhahetu – Nhân tham có chi pháp chính là tâm sở Tham, có các tính chất
như sau:

a, Ārammaṇaggahaṇalakkhaṇo9 có đặc tính là chấp chặt đối tượng.
b, Abhisaṅgaraso9 có phận sự là dính mắc vào đối tượng.
c, Aparicägapaccuppaṭṭhänaṃ9 có quƴ hiện hữu là không buông xƴ.
d, Saṃyojaniyadhammesu assädadassanapadaṭṭhänaṃ9 có nhân gần là ưa
thích trong các pháp trói buộc.
2, Tính chất của nhân sân:
Dosahetu – Nhân sân có chi pháp chính là tâm sở Sân, có các tính chất như sau:

a, Caṇḍikkalakkhaṇo pahaṭäląviso viya: có đặc tính là thô tháo, hung dữ
giống rắn độc bị đánh đập.

b, Attano nissayähanaraso: có phận sự thiêu đốt nơi nương tựa của chính

mình.
khác.
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c, Dussanapaccupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là gây tổn hƲi mình hoặc người
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d, Āghätavatthupadaṭṭhäno9 có nhân gần là mười sự việc gây lòng thù hận.
(xem Vi Diệu Pháp Tập I, phần Bất thiện tâm).
3, Tính chất của nhân si:
Mohahetu – Nhân si có chi pháp chính là tâm sở Si, có các tính chất như sau:

a, Añäṇalakkhaṇo9 có đặc tính là không hiểu biết đúng sự thật.
b, Ārammaṇasabhävacchädanaraso: có phận sự che lấp thực tánh của đối tượng.
c, Andhakärapaccupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là sự tối tăm.
d, Ayonisomanasikärapadaṭṭhäno9 có nhân gần là phi như lý tác ý.
4, Tính chất của nhân vô tham:
Alobhahetu – Nhân vô tham có chi pháp chính là tâm sở Vô tham, có các
tính chất như sau:

a, Ārammaṇe citassa agedhalakkhaṇo9 có đặc tính không làm cho tâm đắm
nhiễm nơi đối tượng.

b, Apariggaharaso: có phận sự là không nắm giữ.
c, Analląnabhävapaccupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là không dính mắc.
d, Yonisomanasikärapadaṭṭhäno9 có nhân gần là khéo tác ý.

5, Tính chất của nhân vô sân:
Adosahetu – Nhân vô sân có chi pháp chính là tâm sở Vô sân, có các tính
chất như sau:

a, Acaṇḍikkalakkhaṇo avirodhalakkhaṇo vä9 có đặc tính không tàn hƲi
hoặc không nóng giận.

b, Āghätavinayaraso pariḷähavinayaraso vä9 có phận sự là xóa bỏ thù hận

hoặc xua đuổi nóng nƴy.

c, Somabhävapaccupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là hiện khởi sự êm dịu.
d, Yonisomanasikärapadaṭṭhäno9 có nhân gần là khéo tác ý.

6, Tính chất của nhân vô si:
Amohahetu – Nhân vô si có chi pháp chính là tâm sở Tuệ, có các tính chất
như sau:

a, Dhammasabhävapaṭivedhalakkhaṇä9 có đặc tính thấu rõ thực tính pháp.
11
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b, Dhammänaṃ sabhävapaṭicchädakamohandhakäraviddhaṃsanarasä9 có
phận sự phá tan si mê chính là sự u tối che đậy thực tính pháp.
c, Asammohapaccupaṭṭhänä: có quƴ hiện hữu là không mê muội.
d, Samädhipadaṭṭhänä9 có nhân gần là định.
hay: Indriyaparipäkatä padaṭṭhänä9 có nhân gần là các căn đồng đẳng.
hay: Kilesadūrąbhavapadaṭṭhänä9 có nhân gần là xa lìa phiền não.
hay: Tihetukapaṭisandhikatä padaṭṭhänä9 có nhân gần là tục sinh làm người tam nhân.
B. PHÂN CHIA CÁC NHÂN

1, Chia theo Bất tịnh hƴo và Tịnh hƴo có 6 nhân, đó là9
* Nhân bất tịnh hƴo có 3 nhân9
* Nhân tịnh hƴo có 3 nhân9

nhân tham
nhân vô tham

nhân sân
nhân vô sân

nhân si.
nhân vô si.

2, Chia theo Thiện, Bất thiện và Vô ký có 8 nhân, đó là9
* Nhân bất thiện có 3 nhân9
* Nhân thiện có 3 nhân9
* Nhân vô ký có 3 nhân:

nhân tham
nhân vô tham
nhân vô tham

nhân sân
nhân vô sân
nhân vô sân

nhân si.
nhân vô si.
nhân vô si.

nhân sân
nhân vô sân
nhân vô sân
nhân vô sân

nhân si.
nhân vô si.
nhân vô si.
nhân vô si.

3, Chia theo Chủng (Jäti) có 12 nhân, đó là9
* Chủng bất thiện có 3 nhân9
* Chủng thiện có 3 nhân9
* Chủng quƴ có 3 nhân9
* Chủng duy tác có 3 nhân9

nhân tham
nhân vô tham
nhân vô tham
nhân vô tham

4, Chia theo Cƴnh giới có 15 nhân, đó là9
* Dục giới có 6 nhân:

nhân tham
nhân vô tham

nhân sân
nhân vô sân

nhân si
nhân vô si.

* Sắc giới có 3 nhân9
* Vô sắc giới có 3 nhân:
* Siêu thế có 3 nhân9

nhân vô tham
nhân vô tham
nhân vô tham

nhân vô sân
nhân vô sân
nhân vô sân

nhân vô si.
nhân vô si.
nhân vô si.

nhân sân
nhân vô sân

nhân si
nhân vô si.

5, Chia theo HƲng người có 26 nhân, đó là9
* HƲng phàm phu có 6 nhân9

12

nhân tham
nhân vô tham
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* HƲng Nhập lưu có 6 nhân:

nhân tham
nhân vô tham

nhân sân
nhân vô sân

nhân si
nhân vô si.

* HƲng Nhất lai có 6 nhân:

nhân tham
nhân vô tham

nhân sân
nhân vô sân

nhân si
nhân vô si.

* HƲng Bất lai có 5 nhân:

nhân tham
nhân vô tham

nhân vô sân

nhân si
nhân vô si.

nhân vô tham

nhân vô sân

nhân vô si.

* HƲng A-ra-hán có 3 nhân:

C. NHÂN VỚI CÁC TÂM

Gāthāsaṅgaha:
6. AHETUKĀṬṬHĀRASEKADVIHETUKĀ MATĀ SATTA-

HETŪKĀ DVE DVĀVĄSATI
CATTĀḶĄSA

TIHETUKĀ.

Có 18 tâm vô nhân, 2 tâm nhất nhân, 22 tâm nhị nhân và 47 tâm
được xem là tam nhân.

PHÂN CHIA CÁC TÂM THEO NHÂN

Trong việc phân chia 89 hay 121 tâm theo nhân, khi nói đến các tâm kết hợp
với nhân sẽ phân thành 2 loƲi:
* Ahetukacitta – Vô nhân tâm: là tâm không kết hợp với một nhân nào cƴ
trong tất cƴ 6 nhân đã nêu trên, có tất cƴ 18 vô nhân tâm.
* Sahetukacitta – Hữu nhân tâm: là tâm có kết hợp với một nhân hoặc nhiều
nhân nào đó trong số 6 nhân đã nói, có tất cƴ 71 hữu nhân tâm.
Theo kệ ngôn ở trên đã nêu thì các tâm hữu nhân được phân chia theo các
nhân kết hợp thành ra 4 loƲi:
1, Vô nhân tâm – Ahetukacitta:
Không có một nhân nào cƴ kết hợp trong 18 tâm này, đó là:
– 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm.
13
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– 10 Dvipañcaviññäṇacitta - Ngũ song thức tâm.
– 2 Sampaṭicchanacitta - Tiếp thọ tâm.
– 3 Santąraṇacitta - Suy đƲt tâm.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
– 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm.
2, Nhất nhân tâm – Ekahetukacitta:
LoƲi tâm này chỉ kết hợp với một nhân mà thôi, có cƴ thƴy 2 tâm, đó là: 2
Mohamūlacitta – Si căn tâm, kết hợp với mohahetu - nhân si.
3, Nhị nhân tâm – Dvihetukacitta:
LoƲi tâm này kết hợp với 2 nhân, có tất cƴ 22 tâm, đó là:
– 8 Lobhamūlacitta - Tham căn tâm, kết hợp với nhân tham và nhân si.
– 2 Dosamūlacitta - Sân căn tâm, kết hợp với nhân sân và nhân si.
– 4 Mahäkusalañäṇävippayutta - ĐƲi thiện tâm không hợp với trí, kết hợp với
nhân vô tham và vô sân.
– 4 Mahävipäkañäṇävippayutta - ĐƲi quƴ tâm không hợp với trí, kết hợp với
nhân vô tham và vô sân.
– 4 Mahäkriyäñäṇävippayutta - ĐƲi duy tác tâm không hợp với trí, kết hợp
với nhân vô tham và vô sân.

4, Tam nhân tâm – Tihetukacitta:
LoƲi tâm này kết hợp với 3 nhân: vô tham, vô sân và vô si, có tất cƴ 47 tâm,
đó là:
– 4 Mahäkusalañäṇäsampayuttacitta - ĐƲi thiện tâm hợp với trí.
– 4 Mahävipäkañäṇäsampayuttacitta - ĐƲi quƴ tâm hợp với trí.
– 4 Mahäkriyäñäṇäsampayuttacitta - ĐƲi duy tác tâm hợp với trí.
– 27 Mahaggatacitta - ĐƲi hành tâm.
– 8 hoặc 40 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm.
D. NHÂN VỚI CÁC TÂM SỞ

6 nhân là: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân
vô si đều là các tâm sở cho nên sẽ đồng sinh, đồng diệt với tâm, cùng đối tượng với
tâm và cùng trú căn với tâm.
14
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Ngoài việc đồng sinh với các tâm như đã nói thì các nhân còn đồng sinh với
các tâm sở khác nữa. Ở đây chúng ta sẽ xét đến các tâm sở đồng sinh (hay kết hợp)
với những nhân nào trong 6 nhân đó qua 2 dƲng:
* Agahitaggahananaya – Tính rồi không tính nữa và
* Gahitaggahananaya – Tính rồi tính nữa.
I. AGAHITAGGAHANANAYA – TÍNH RỒI KHÔNG TÍNH NỮA

Tính rồi không tính nữa có nghĩa là tâm sở nào được đưa lên làm tiêu đề để
trình bày thì không đem ra để tính lƲi nữa. Nghĩa là khi muốn biết tâm sở này có bao
nhiêu nhân thì đưa tâm sở ấy lên làm tiêu đề rồi tìm xem tâm sở ấy kết hợp được với
những tâm sở nào, trong tổng số các tâm sở cùng kết hợp đó thì có mấy tâm sở là
nhân và ta biết rõ ngay tâm sở này có mấy nhân. Ví dụ:
Tâm sở Pąti - Phỉ kết hợp được với 46 tâm sở (trừ 4 Sân phần, Hoài nghi và
bƴn thân), trong số 46 tâm sở đó, có 5 tâm sở là nhân: tâm sở tham, si, vô tham, vô
sân, tuệ. Do vậy tâm sở Pąti - Phỉ có 5 nhân kết hợp được.
PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN DƱNG TÍNH RỒI KHÔNG TÍNH NỮA

Theo dƲng tính rồi không tính nữa thì các tâm sở được phân chia theo nhân
dưới 7 loƲi như sau:
1, Ahetukacetasika – Vô nhân tâm sở: là loƲi tâm sở mà không có nhân kết
hợp, không có tâm sở nào là vô nhân tâm sở cƴ.
2, Ekahetukacetasika – Nhất nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 1 nhân kết hợp,
gồm có 3 tâm sở, đó là:
– Lobha - Tham
kết hợp với 1 nhân là
– Dosa - Sân
kết hợp với 1 nhân là
– Vicikicchä - Hoài nghi kết hợp với 1 nhân là

mohahetu – nhân si.
mohahetu – nhân si.
mohahetu – nhân si.

3, Dvihetukacetasika – Nhị nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 2 nhân kết hợp,
gồm có 9 tâm sở, đó là:
– Moha - Si
– Diṭṭhi - Tà kiến
– Mäna - MƲn

kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân sân.
kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân si.
kết hợp với 2 nhân là nhân tham và nhân si.
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– Issä - Ganh tị
– Macchariya - Bỏn xẻn
– Kukkucca - Hối hận
– Alobha - Vô tham
– Adosa - Vô sân
– Paññä - Tuệ

kết hợp với 2 nhân là
kết hợp với 2 nhân là
kết hợp với 2 nhân là
kết hợp với 2 nhân là
kết hợp với 2 nhân là
kết hợp với 2 nhân là

nhân sân và nhân si.
nhân sân và nhân si.
nhân sân và nhân si.
nhân vô sân và nhân vô si.
nhân vô tham và nhân vô si.
nhân vô tham và nhân vô sân.

4, Tihetukacetasika – Tam nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 3 nhân kết hợp,
gồm có 27 tâm sở, đó là:
– Ahirika - Vô tàm
– Anottappa - Vô quý
– Uddhacca - Phóng tâm
– Thąna - Hôn trầm
– Middha - Thụy miên

có 3 nhân là nhân
tham, nhân sân và
nhân si

– 22 Sobhaṇacetasika - Tịnh hƴo
tâm sở (trừ Alobha - Vô tham,
Adosa - Vô sân và Paññä - Tuệ)

có 3 nhân là nhân vô
tham, nhân vô sân và
nhân vô si

5, Catuhetukacetasika – Tứ nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 4 nhân kết hợp,
không có tâm sở nào là tứ nhân tâm sở cƴ.
6, Pañcahetukacetasika – Ngũ nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 5 nhân kết hợp,
chỉ có 1 tâm sở, đó là: Pąti - Phỉ, kết hợp được với 5 nhân là: nhân tham, nhân si,
nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si.
7, Chahetukacetasika – Lục nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 6 nhân kết hợp
gồm có 12 tâm sở, đó là:
có 6 nhân là nhân tham, nhân
– 12 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng sân, nhân si, nhân vô tham, nhân
tâm sở (trừ Pąti - Phỉ)
vô sân và nhân vô si.
Tổng kết:
Tâm sở gồm
Tâm sở gồm
Tâm sở gồm
Tâm sở gồm
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1 nhân kết hợp
2 nhân kết hợp
3 nhân kết hợp
5 nhân kết hợp

có 3 tâm sở,
có 9 tâm sở,
có 27 tâm sở,
có 1 tâm sở,
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Tâm sở gồm

6 nhân kết hợp
có 12 tâm sở.
Cộng:
52 tâm sở.

II. GAHITAGGAHANANAYA – TÍNH RỒI TÍNH NỮA

Tính rồi tính nữa nghĩa là khi đưa ra một tâm sở để tính là kết hợp được với
nhân nào đó, nếu tâm sở này còn kết hợp được với nhân khác nữa thì cần phƴi đưa
ra để tính tiếp. Ví dụ: tâm sở Moha - Si là nhân si được tính khi kết hợp trong các
Tham căn tâm (Lobhamūlacitta) rồi lƲi còn đem ra tính tiếp khi tâm sở Si ấy kết hợp
với các Sân căn tâm (Dosamūlacitta) nữa.
PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO NHÂN DƱNG TÍNH RỒI TÍNH NỮA

Theo dƲng tính rồi tính nữa thì các tâm sở được phân chia theo nhân dưới 4
loƲi như sau:
1, Ahetukacetasika – Vô nhân tâm sở: là loƲi tâm sở không có nhân nào kết hợp
cƴ, có tất cƴ là 13 tâm sở, đó là:
– 12 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở (trừ Chanda - Dục) khi kết hợp
với 18 Ahetukacitta - Vô nhân tâm.
– 1 Mohacetasika - Si tâm sở khi khi kết hợp với 2 Si căn tâm - Mohamūlacitta.
2, Ekahetukacetasika – Nhất nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 1 nhân kết hợp,
gồm có 20 tâm sở, đó là:
– 11 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng
tâm sở (trừ Pąti - Phỉ, Chanda - Dục)
– Ahirika - Vô tàm
khi kết hợp với
– Anottappa - Vô Quý
2 Si căn tâm
– Uddhacca - Phóng tâm
– Vicikicchä - Hoài nghi
– Lobhacetasika - Tham tâm sở khi kết hợp với 7 Tham căn tâm
– Dosacetasika - Sân tâm sở khi kết hợp với 2 Sân căn tâm

có
1 nhân
là
nhân si

khi kết hợp với 7 Tham căn tâm có 1 nhân là
– Mohacetasika - Si tâm sở
nhân tham.
khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 1 nhân là
nhân sân.
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– Alobhacetasika - Vô tham tâm sở khi kết hợp với 12 Ñäṇavippayuttacitta Tâm không hợp với trí có 1 nhân là nhân vô sân.
– Adosacetasika - Vô sân tâm sở khi kết hợp với 12 Ñäṇavippayuttacitta Tâm không hợp với trí có 1 nhân là nhân vô tham.
3, Dvihetukacetasika – Nhị nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 2 nhân kết hợp, gồm
có 48 tâm sở, đó là:
a, 45 tâm sở (trừ 6 nhân và Hoài nghi) kết hợp với 22 Nhị nhân tâm:
khi kết hợp với 7 Tham căn tâm có 2
nhân là: nhân tham và nhân si.
– 13 hoặc 12 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở

khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 2 nhân
là: nhân sân và nhân si.
khi kết hợp với 12 Tâm không hợp với trí,
có 2 nhân là: nhân vô tham và nhân vô sân.

– Ahirika - Vô tàm
– Anottappa - Vô quý
– Uddhacca - Phóng tâm

khi kết hợp với 7 Tham căn tâm có 2
nhân là: nhân tham và nhân si.
khi kết hợp với 2 Sân căn tâm có 2 nhân
là: nhân sân và nhân si.

– Diṭṭhi - Tà kiến khi kết hợp với 4 Tâm hợp với tà kiến
– Mäna - MƲn khi kết hợp với 4 Tâm không hợp với tà kiến

có 2 nhân là:
nhân tham
và nhân si.

– Issä - Ganh tị, Macchariya - Bỏn xẻn, Kukkucca - Hối hận khi kết hợp với
2 Sân căn tâm có 2 nhân là: nhân sân và nhân si.
– Thąna - Hôn trầm
– Middha - Thụy miên

khi kết hợp với 7 Tham căn tâm cần tác động
có 2 nhân là: nhân tham và nhân si.
khi kết hợp với 2 Sân căn tâm cần tác động
có 2 nhân là: nhân sân và nhân si.

– 22 Sobhaṇacetasika - Tịnh hƴo tâm sở (trừ Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân
và Paññä - Tuệ) khi kết hợp với 12 Tâm không hợp với trí có 2 nhân là
nhân vô tham và nhân vô sân.
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b, 3 tâm sở là Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân và Paññä - Tuệ khi kết hợp
với 47 hoặc 79 Tam nhân tâm như sau:
– Alobha - Vô tham tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có
2 nhân là nhân vô sân và nhân vô si.
– Adosa - Vô sân tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có
2 nhân là nhân vô tham và nhân vô si.
– Amoha - Vô si tâm sở khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tâm hợp với trí có
2 nhân là nhân vô tham và nhân vô sân.
4, Tihetukacetasika – Tam nhân tâm sở: là loƲi tâm sở có 3 nhân kết hợp, gồm
có 35 tâm sở, đó là:
– 13 Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở khi kết hợp 47 hoặc 79 Tam
nhân tâm, có 3 nhân là: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si.
– 22 Sobhaṇacetasika - Tịnh hƴo tâm sở (trừ Alobha - Vô tham, Adosa - Vô sân
và Paññä - Tuệ) khi kết hợp với 47 hoặc 79 Tam nhân tâm, có 3 nhân là: nhân vô
tham, nhân vô sân và nhân vô si.
ĐỒ HÌNH PHÂN CHIA TÂM VÀ TÂM SỞ THEO NHÂN

Phassacetasika - Xúc tâm sở
khi kết hợp với Vô nhân tâm là tâm sở không có nhân
0

1

khi kết hợp với Si căn tâm là tâm sở có 1 nhân

2

3

khi kết hợp với Tâm hợp với trí là tâm sở có 3 nhân
khi kết hợp với Nhị nhân tâm (ví dụ Tham căn tâm) là
tâm sở có 2 nhân

Mohacetasika - Si tâm sở
khi kết hợp với Si căn tâm là tâm sở không có nhân
0

1

khi kết hợp với Tham căn tâm hoặc Sân căn tâm
là tâm sở có 1 nhân
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PHÂN CHIA TÂM THEO NHÂN

PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO AGAHITAGGAHANANAYA

2

2

2

2

7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

6 BIỆT CƳNH TÂM SỞ

6

6

6

6

5

6

2 SÂN CĂN TÂM

2

2

1

1

4 SI PHẦN TÂM SỞ

2 SI CĂN TÂM

2

3

3

3

3 THAM PHẦN TÂM SỞ

1

2

2

4 SÂN PHẦN TÂM SỞ

1

2

2

2

2 HÔN PHẦN TÂM SỞ

3

3

1 HOÀI NGHI TÂM SỞ

1

19 BIẾN HÀNH
TỊNH HƳO TÂM SỞ

3

3

3

3

2

2

3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ

3

3

3

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ

3

3

1 TUỆ TÂM SỞ

8 THAM CĂN TÂM

18 VÔ NHÂN TÂM

8 ĐƱI THIỆN TÂM

8 ĐƱI QUƳ TÂM

8 ĐƱI DUY TÁC TÂM

15 SẮC GIỚI TÂM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12 VÔ SẮC GIỚI TÂM

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

1

Nhất nhân tâm sở: có 3

3

3

2
3

Nhị nhân tâm sở: có 9
Tam nhân tâm sở: có 27

3

3

5

Ngũ nhân tâm sở: có 1

3

3

6

Lục nhân tâm sở: có 12

3

3

3

7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

6 BIỆT CƳNH TÂM SỞ

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

0 1
2 3

0
2 3

2 3

0 1

1

1

1

4 SI PHẦN TÂM SỞ

1

3 THAM PHẦN TÂM SỞ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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1

4 SÂN PHẦN TÂM SỞ
2 HÔN PHẦN TÂM SỞ

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ

3

3

3

3

3

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ

3

3

3

3

3

1 TUỆ TÂM SỞ

19 BIẾN HÀNH
TỊNH HƳO TÂM SỞ

2

2

2

2

2

2

2

2

2 3

0 1
2 3

2
1

1 HOÀI NGHI TÂM SỞ

3
40 SIÊU THẾ TÂM

3

PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO GAHITAGGAHANANAYA

3
3

6

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2

2

1

2

1

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

0

Vô nhân tâm: có 18

0

Vô nhân tâm sở: có 13

2 3

2 3

1

Nhất nhân tâm: có 2

1

Nhất nhân tâm sở: có 20

2 3

2 3

2

Nhị nhân tâm: có 22

2

Nhị nhân tâm sở: có 48

2 3

2 3

3

Tam nhân tâm: có 47

3

Tam nhân tâm sở: có 35
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E. CÁCH TÍNH NHÂN CHI TIẾT

1, Akusalahetu – Nhân bất thiện: có tất cƴ 22 nhân, đó là9
– Lobhahetu - Nhân tham:
– Dosahetu - Nhân sân:
– Mohahetu - Nhân si:

có 8 nhân
có 2 nhân tổng cộng 22 nhân bất thiện
có 12 nhân

2, Kusalahetu – Nhân thiện: có tất cƴ 107 nhân, đó là9
– Alobhahetu - Nhân vô tham:
– Adosahetu - Nhân vô sân:
– Amohahetu - Nhân vô si:

có 37 nhân
có 37 nhân
có 33 nhân

tổng cộng 107 nhân thiện

3, Vipäkahetu – Nhân quƴ: có tất cƴ 107 nhân, đó là9
– Alobhahetu - Nhân vô tham:
– Adosahetu - Nhân vô sân:
– Amohahetu - Nhân vô si:

có 37 nhân
có 37 nhân
có 33 nhân

tổng cộng 107 nhân quƴ

4, Kiriyähetu – Nhân duy tác: có tất cƴ 47 nhân, đó là9
– Alobhahetu - Nhân vô tham:
– Adosahetu - Nhân vô sân:
– Amohahetu - Nhân vô si:

có 17 nhân
có 17 nhân
có 13 nhân

tổng cộng 47 nhân duy tác

TỔNG CỘNG NHÂN TÍNH CHI TIẾT: 283 nhân

– Akusalahetu - Nhân bất thiện:
– Kusalahetu - Nhân thiện:
– Vipäkahetu – Nhân quƴ:
– Kiriyähetu – Nhân duy tác:

22 nhân
107 nhân
107 nhân
47 nhân

Tổng cộng: 283 nhân
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KICCASAṄGAHA – PHẬN SỰ QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo Kicca - Phận sự gọi là Kiccasaṅgaha – Phận sự

quy tập.

Gāthāsaṅgaha:
7. PAṬISANDHĀDAYO
DASADHĀ

NĀMA

ṬHĀNABHEDENA

KICCABHEDENA
CITTUPPĀDĀ

CUDDASA
PAKĀSITĀ

Các tâm sinh khởi được trình bày dưới tên là tâm tục sinh v.v...,
phân theo phận sự có 14 phận sự, còn phân theo nền có 10 nền.
Trong các công việc, phận sự mà liên quan đến thân, khẩu hay ý thì tất cƴ
hoàn thành được là dựa vào tâm và tâm sở. Chính tâm và tâm sở là người ra lệnh và
trông coi để cho các công việc, phận sự ấy được tiến hành và đưa đến kết quƴ. Nghĩa
là qua thân sẽ hoàn thành các hành động như: đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, v.v... là
do bởi tâm, tâm sở ra lệnh, điều khiển cho làm; nếu như tâm và tâm sở không ra
lệnh hoặc không tác động thì rõ ràng các công việc ấy sẽ không hoàn thành. Cũng
vậy, qua khẩu các phận sự được thành tựu như: nói, đọc, hát, khóc, cười, thuyết
giƴng, v.v... là do tâm và tâm sở phát lệnh, điều động hết thƴy; nếu như không có
mặt của tâm và tâm sở thì không thể hoàn tất các phận sự ấy được. Ngay cƴ qua ý thì
các hoƲt động như: suy nghĩ, nhớ lƲi, suy diễn, tưởng tượng v.v... cũng đều do tâm và
tâm sở điều động để cho hoàn thành tất cƴ.
Điều này cho thấy tâm và tâm sở sinh khởi rồi diệt đi giống như dòng nước
trôi chƴy. Tâm và tâm sở sinh diệt nhanh chóng như chƲy qua trước đối tượng, đồng
thời chúng còn hoàn tất nhiều phận sự trong suốt khoƴng thời gian đó, và tâm còn là
pháp dẫn đầu tất cƴ các pháp đồng sinh khi thực hiện các nhiệm vụ như: đi, đứng,
ngồi, nằm, nói năng, suy nghĩ v.v...
Do vậy, tâm và tâm sở khởi sinh và hiện hữu ra đó đều luôn có phận sự,
chức năng của mình; việc mà tâm và tâm sở sinh ra và tồn tƲi mà không có nhiệm vụ
gì là điều không thể có.
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LƲi nữa, khi tâm và tâm sở thực hiện các phận sự thì cần có nơi chốn để làm
việc, cơ sở để thực hiện các phận sự của tâm và tâm sở được gọi là ṭhäna - nền.
Nếu đem so sánh tâm và tâm sở giống như người làm việc, thì kicca - phận
sự giống như công việc, nhiệm vụ; còn ṭhäna - nền là nơi chốn để làm việc.
Sự hoàn thành của một công việc nào đó cần phƴi có tâm và tâm sở, phận sự
tức trách nhiệm trước công việc và nền là chỗ để tiến hành phận sự đó. Phần tâm và
tâm sở đã được nói đến trong các sách (chương) trước, ở đây sẽ tiếp tục nói đến hai
phần tiếp theo là: kicca - phận sự và ṭhäna - nền.
A. KICCA – PHẬN SỰ
I. 14 PHẬN SỰ CỦA TÂM VÀ TÂM SỞ

Tâm và tâm sở có tất cƴ 14 kicca - phận sự như sau:
1, Paṭisandhikicca – Phận sự tục sinh: làm nhiệm vụ nối tiếp kiếp sống mới.
2, Bhavaṅgakicca – Phận sự hộ kiếp: làm nhiệm vụ duy trì kiếp sống.
3, Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm: làm nhiệm vụ xem xét đối tượng mới.
4, Dassanakicca – Phận sự thấy: làm nhiệm vụ thấy sắc.
5, Savanakicca – Phận sự nghe: làm nhiệm vụ nghe âm thanh.
6, Ghäyanakicca – Phận sự ngửi: làm nhiệm vụ ngửi mùi.
7, Säyanakicca – Phận sự nếm: làm nhiệm vụ nếm vị.
8, Phusanakicca – Phận sự xúc: làm nhiệm vụ xúc chƲm.
9, Sampaṭicchanakicca – Phận sự tiếp thọ: làm nhiệm vụ tiếp thâu đối tượng.
10, Santąraṇakicca – Phận sự suy đƲt: làm nhiệm vụ thẩm xét đối tượng.
11, Voṭṭhabbanakicca – Phận sự xác định: làm nhiệm vụ quyết định đối tượng.
12, Javanakicca – Phận sự tốc hành: làm nhiệm vụ hưởng đối tượng.
13, Tadälambanakicca – Phận sự tiếp đối tượng: làm nhiệm vụ nhận đối tượng
còn sót lƲi sau tốc hành.
14, Cutikicca – Phận sự tử: làm nhiệm vụ chết, rời khỏi kiếp sống.
GIẢI THÍCH

1, Paṭisandhikicca – Phận sự tục sinh: là nhiệm vụ của tâm và các tâm sở
đồng sinh làm khởi sinh kiếp sống mới, là tâm và các tâm sở kết hợp đầu tiên hiện
hữu ở đời sống mới và mỗi kiếp sống chỉ sinh ra một sát-na tâm tục sinh này mà thôi.
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PHÂN CHIA TÂM THEO 14 PHẬN SỰ
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2, Bhavaṅgakicca – Phận sự hộ kiếp: là tâm và tâm sở làm nhiệm vụ hộ trì và
gìn giữ kiếp sống mới này; nghĩa là hộ trì cho nghiệp, quƴ của các danh pháp, sắc
pháp nối tiếp từ Tục sinh quƴ tâm (Paṭisandhivipäkacitta) và Tục sinh nghiệp khởi sắc
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(Paṭisandhikammajarćpa) được tồn tƲi trong kiếp sống ấy suốt thời gian mà năng lực
của sanh nghiệp (janakakamma) đang còn cho quƴ, tức là chưa chấm dứt tuổi thọ.
Phận sự hộ kiếp này là một nhiệm vụ của các tâm có trách nhiệm phƴi luôn luôn làm
công tác duy trì kiếp sống. Tâm sẽ dừng làm nhiệm vụ này lƲi khi có một đối tượng
mới ở thời điểm hiện tƲi đến chen vào làm cho dòng tâm khởi sinh lộ trình tâm nhận
đối tượng mới ấy mà thôi. Ra khỏi lộ trình tâm nhận đối tượng mới đó rồi thì tâm sẽ
phƴi làm nhiệm vụ hộ trì kiếp đang sống trở lƲi.
3, Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm: làm nhiệm vụ xem xét 6 loƲi đối
tượng mới đang đến với mình thông qua 6 cửa (dvära - môn), là sát-na tâm đầu tiên
rời bỏ phận sự hộ kiếp để làm phận sự hướng tâm tức thì. Nói cách khác là tâm tiếp
đón đối tượng mới trong kiếp hiện tƲi, tức là sát-na tâm đầu tiên khởi lộ trình tâm
nhận đối tượng mới.
4, Dassanakicca – Phận sự thấy: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ
thấy đối tượng. Tâm này có tên gọi là Cakkhuviññäṇa - Nhãn thức tâm, do nương
vào Nhãn vật - Cakkhuvatthu để thấy được đối tượng là Sắc trần - Rćpärammaṇa.
Nếu không có Nhãn tịnh căn - Cakkhupasäda làm nhiệm vụ là nhãn vật thì phận sự
thấy – tức là tâm làm nhiệm vụ thấy – sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự thấy của
tâm chỉ sinh ra tƲi một sát-na tâm, đó là sát-na mà nhãn thức tâm sinh khởi trong lộ
trình tâm qua nhãn môn mà thôi.
5, Savanakicca – Phận sự nghe: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ
nghe âm thanh. Tâm này có tên gọi là Sotaviññäṇa - Nhĩ thức tâm, do nương vào Nhĩ
vật - Sotavatthu để nghe được đối tượng là Thinh trần - Saddärammaṇa. Nếu không
có Nhĩ tịnh căn - Sotapasäda làm nhiệm vụ là nhĩ vật thì phận sự nghe – tức là tâm
làm nhiệm vụ nghe – sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự nghe của tâm chỉ sinh ra
tƲi một sát-na tâm, đó là sát-na mà nhĩ thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua nhĩ
môn mà thôi.
6, Ghäyanakicca – Phận sự ngửi: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ ngửi
mùi. Tâm này có tên gọi là Ghänaviññäṇa - Tỷ thức tâm, do nương vào Tỷ vật Ghänavatthu để ngửi được đối tượng là Hương trần - Gandhärammaṇa. Nếu không có
Tỷ tịnh căn - Ghänapasäda làm nhiệm vụ là tỷ vật thì phận sự ngửi – tức là tâm làm
nhiệm vụ ngửi – sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự ngửi của tâm chỉ sinh ra tƲi một
sát-na tâm, đó là sát-na mà tỷ thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua tỷ môn mà thôi.
7, Säyanakicca – Phận sự nếm: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ nếm
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vị. Tâm này có tên gọi là Jivhäviññäṇa - Thiệt thức tâm, do nương vào Thiệt vật Jivhävatthu để nếm được đối tượng là Vị trần - Rasärammaṇa. Nếu không có Thiệt
tịnh căn - Jivhäpasäda làm nhiệm vụ là thiệt vật thì phận sự nếm – tức là tâm làm
nhiệm vụ nếm – sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự nếm của tâm chỉ sinh ra tƲi
một sát-na tâm, đó là sát-na mà thiệt thức tâm sinh khởi trong lộ trình tâm qua thiệt
môn mà thôi.
8, Phusanakicca – Phận sự xúc: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ
chƲm xúc trần. Tâm này có tên gọi là Käyaviññäṇa - Thân thức tâm, do nương vào
Thân vật - Käyavatthu để xúc chƲm được đối tượng là Xúc trần - Phoṭṭhabbärammaṇa.
Nếu không có Thân tịnh căn - Käyapasäda làm nhiệm vụ là thân vật thì phận sự xúc –
tức là tâm làm nhiệm vụ xúc chƲm – sẽ không thể sinh khởi được. Phận sự xúc của
tâm chỉ sinh ra tƲi một sát-na tâm, đó là sát-na mà thân thức tâm sinh khởi trong lộ
trình tâm qua thân môn mà thôi.
9, Sampaṭicchanakicca – Phận sự tiếp thọ: là tâm và tâm sở đồng sinh làm
nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng ngũ trần tiếp sau Ngũ song thức - Dvipañcaviññäṇa.
Trong mỗi một lộ trình tâm qua ngũ môn thì phận sự tiếp thọ chỉ sinh ở một sát-na
tâm mà thôi.
10, Santąraṇakicca – Phận sự suy đƲt: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm
vụ suy xét ngũ trần khi được nhận tiếp tục từ Tiếp thọ tâm - Sampaṭicchanacitta.
Trong mỗi một lộ trình tâm qua ngũ môn thì phận sự suy đƲt chỉ sinh ở một sát-na
tâm mà thôi.
11, Voṭṭhabbanakicca – Phận sự xác định: là tâm và tâm sở đồng sinh làm
nhiệm vụ quyết định ngũ trần là thiện (kusala) hay bất thiện (akusala), v.v... Tâm này
có tên gọi là Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm làm phận sự xác định trong
các lộ trình tâm qua ngũ môn. Trong một lộ trình tâm đầy đủ thì phận sự này sinh
khởi chỉ một sát-na tâm, còn trong các lộ trình tâm không đầy đủ tức là trong Xác
định kỳ - Voṭṭhabbanavära thì có thể sinh khởi đến 2, 3 sát-na tâm.
12, Javanakicca – Phận sự tốc hành: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm
vụ hưởng 6 loƲi đối tượng bằng các tâm thiện, tâm bất thiện, tâm hữu nhân duy tác
(sahetukakiriyäcitta) và các siêu thế quƴ tâm (lokuttaravipäkacitta). Trong mỗi một Lộ
trình tâm dục giới - Kämavąthi thì đa số phận sự tốc hành sinh khởi bằng 7 sát-na tâm
tương tục nhau, còn trong Lộ trình tâm an chỉ - Appanävąthi thì có thể sinh khởi vô số
sát-na tâm, không tính được.
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13, Tadälambanakicca – Phận sự tiếp đối tượng: là tâm và tâm sở đồng sinh
làm nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng còn sót lƲi sau khi các tốc hành tâm đã diệt đi.
Trong mỗi một lộ trình dục giới tâm có đối tượng cực lớn (atimahantärammaṇa) hoặc
có đối tượng rõ rệt (vibhćtärammaṇa) thì phận sự tiếp đối tượng này sẽ diễn ra qua 2
sát-na tâm.
14, Cutikicca – Phận sự tử: là tâm và tâm sở đồng sinh làm nhiệm vụ chấm
dứt kiếp sống hiện tƲi, là tâm cuối cùng xuất hiện trong kiếp ấy. Trong mỗi một kiếp
sống của chúng sinh hữu tình thì phận sự tử này chỉ thực hiện nhiệm vụ một lần mà
thôi giống như phận sự tục sinh vậy. Tâm làm nhiệm vụ chết này là tâm cùng loƲi với
tâm làm nhiệm vụ tục sinh và tâm làm nhiệm vụ hộ kiếp.
II. PHÂN CHIA 14 PHẬN SỰ THEO TÂM

1, Paṭisandhikicca – Phận sự tục sinh: tâm làm nhiệm vụ tục sinh có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm.

2, Bhavaṅgakicca – Phận sự hộ kiếp: tâm làm nhiệm vụ hộ kiếp có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm.

3, Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm: tâm làm nhiệm vụ hướng tâm có 2 tâm:
– 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm
= 2 tâm.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm
4, Dassanakicca – Phận sự thấy: tâm làm nhiệm vụ thấy có 2 tâm:
– 2 Cakkhuviññäṇacitta - Nhãn thức tâm.
5, Savanakicca – Phận sự nghe: tâm làm nhiệm vụ nghe có 2 tâm:
– 2 Sotaviññäṇacitta - Nhĩ thức tâm.
6, Ghäyanakicca – Phận sự ngửi: tâm làm nhiệm vụ ngửi có 2 tâm:
– 2 Ghänaviññäṇacitta - Tỷ thức tâm.
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7, Säyanakicca – Phận sự nếm: tâm làm nhiệm vụ nếm có 2 tâm:
– 2 Jivhäviññäṇacitta - Thiệt thức tâm.
8, Phusanakicca – Phận sự xúc: tâm làm nhiệm vụ xúc chƲm có 2 tâm:
– 2 Käyaviññäṇacitta - Thân thức tâm.
9, Sampaṭicchanakicca – Phận sự tiếp thọ: tâm làm nhiệm vụ tiếp thọ có 2 tâm:
– 2 Sampaṭicchanacitta - Tiếp thọ tâm.
10, Santąraṇakicca – Phận sự suy đƲt: tâm làm nhiệm vụ suy đƲt có 3 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 1 Somanassasantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ hỷ

= 3 tâm.

11, Voṭṭhabbanakicca – Phận sự xác định: tâm làm nhiệm vụ xác định ngũ
trần có 1 tâm:
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
12, Javanakicca – Phận sự tốc hành: tâm làm nhiệm vụ tốc hành có 55 tâm:
– 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm
– 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm
– 8 Mahäkusalacitta - ĐƲi thiện tâm
– 8 Mahäkiriyäcitta - ĐƲi duy tác tâm
– 9 Mahaggatakusalacitta - ĐƲi hành thiện tâm
– 9 Mahaggatakiriyäcitta - ĐƲi hành duy tác tâm
– 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm

= 55 tâm.

13, Tadälambanakicca – Phận sự tiếp đối tượng: tâm làm nhiệm vụ tiếp nhận
đối tượng còn sót của tốc hành tâm, có 11 tâm:
– 3 Santąraṇacitta - Suy đƲt tâm
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm

= 11 tâm.

14, Cutikicca – Phận sự tử: tâm làm nhiệm vụ chết có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm
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= 19 tâm.
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III. PHÂN CHIA 121 TÂM THEO CÁC PHẬN SỰ

1, Tâm làm 5 phận sự: có 2 tâm, đó là:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ, làm được 5 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Santąraṇakicca - Phận sự suy đƲt.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
2, Tâm làm 4 phận sự: có 8 tâm, đó là:
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm, làm được 4 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng tâm.
3, Tâm làm 3 phận sự: có 9 tâm, đó là:
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm, làm 3 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
4, Tâm làm được 2 phận sự: có 2 tâm, đó là:
– 1 Somanassasantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ hỷ, làm 2 phận sự:
* Santąraṇakicca - Phận sự suy đƲt.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm, làm 2 phận sự:
* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
* Āvajjanakicca - Phận sự hướng tâm (trong lộ trình tâm qua ý môn).
5, Tâm làm 1 phận sự: có 68 tâm, đó là:
– 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm: làm phận sự hướng tâm.
– 2 Cakkhuviññäṇacitta - Nhãn thức tâm: làm phận sự thấy.
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– 2 Sotaviññäṇacitta - Nhĩ thức tâm: làm phận sự nghe.
– 2 Ghänaviññäṇacitta - Tỷ thức tâm: làm phận sự ngửi.
– 2 Sotaviññäṇacitta - Thiệt thức tâm: làm phận sự nếm.
– 2 Käyaviññäṇacitta - Thân thức tâm: làm phận sự xúc.
– 2 Sampaṭicchanacitta - Tiếp thọ tâm: làm phận sự tiếp thọ.
– 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm:
– 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm:
– 8 Mahäkusalacitta - ĐƲi thiện tâm:
– 8 Mahäkiriyäcitta - ĐƲi duy tác tâm:
làm phận sự tốc hành.
– 9 Mahaggatakusalacitta - ĐƲi hành thiện tâm:
– 9 Mahaggatakiriyäcitta - ĐƲi hành duy tác tâm:
– 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm:
IV. PHÂN CHIA 52 TÂM SỞ THEO CÁC PHẬN SỰ

1, Tâm sở làm 1 phận sự: có 17 tâm sở, đó là:
– 14 Akusalacetasika - Bất thiện tâm sở
– 3 Viratącetasika - Tiết chế tâm sở

làm phận sự tốc hành.

Ở đây 14 Bất thiện tâm sở chỉ kết hợp trong 12 Bất thiện tâm mà thôi và 12
Bất thiện tâm này làm Javanakicca - Phận sự tốc hành nên 14 Bất thiện tâm sở cũng
chỉ làm phận sự tốc hành vậy. Còn 3 Tiết chế tâm sở kết hợp với 8 ĐƲi thiện tâm và
8 Siêu thế tâm và do các tâm này làm phận sự tốc hành nên 3 tâm sở này cũng làm
phận sự tốc hành như nhau.
2, Tâm sở làm 4 phận sự: có 2 tâm sở, đó là 2 Appamaññäcetasika - Vô lượng
tâm sở, làm 4 phận sự là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
2 Vô lượng tâm sở này nếu kết hợp với 8 ĐƲi thiện tâm, 8 ĐƲi duy tác tâm, 4
Sắc giới thiện tâm, 4 Sắc giới duy tác tâm thì chỉ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành
mà thôi. Nếu kết hợp với 4 Sắc giới quƴ tâm thì làm 3 phận sự là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
32

Kiccasaṅgaha – Phận Sự Quy Tập

* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
3, Tâm sở làm 5 phận sự: có 21 tâm sở, đó là:
– 1 Chandacetasika - Dục tâm sở
– 19 Sobhaṇasädhäraṇacetasika làm các phận sự:
Biến hành tịnh hƴo tâm sở
– 1 Paññäcetasika - Tuệ tâm sở * Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
4, Tâm sở làm 6 phận sự: có 1 tâm sở, đó là Pąticetasika - Phỉ tâm sở, làm các
phận sự là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Santąraṇakicca - Phận sự suy đƲt.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– Tâm sở Phỉ này khi kết hợp với các Bất thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác
tâm và Quƴ tâm chỉ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành mà thôi.
– Tâm sở Phỉ khi kết hợp với các Suy đƲt tâm thọ hỷ sẽ làm Santąraṇakicca Phận sự suy đƲt và Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– Tâm sở Phỉ khi kết hợp với các Sắc giới quƴ tâm thọ hỷ sẽ làm 3 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
– Tâm sở Phỉ khi kết hợp với các ĐƲi quƴ tâm thọ hỷ sẽ làm 4 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
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5, Tâm sở làm 7 phận sự: có 1 tâm sở, đó là Viriyacetasika - Tấn tâm sở, làm
các phận sự là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm.
* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– Tâm sở Tấn khi kết hợp với các Bất thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác tâm
và Quƴ tâm sẽ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành.
– Tâm sở Tấn khi kết hợp với Ý môn hướng tâm sẽ làm các phận sự:
* Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm.
* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
– Tâm sở Tấn khi kết hợp với các ĐƲi quƴ tâm sẽ làm 4 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– Tâm sở Tấn khi kết hợp với các ĐƲi hành quƴ tâm sẽ làm 3 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
6, Tâm sở làm 9 phận sự: có 3 tâm sở, đó là Vitakkacetasika - Tầm tâm sở,
Vicäracetasika - Tứ tâm sở và Adhimokkhacetasika - Quyết định tâm sở làm các phận
sự là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Āvajjanakicca - Phận sự hướng tâm.
* Sampaṭicchanakicca - Phận sự tiếp thọ.
* Santąraṇakicca - Phận sự suy đƲt.
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* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với các Bất thiện tâm, Thiện tâm, Duy tác tâm
và Quƴ tâm sẽ làm Javanakicca - Phận sự tốc hành.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với Ý môn hướng tâm sẽ làm các phận sự:
* Āvajjanakicca – Phận sự hướng tâm.
* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với Tiếp thọ tâm sẽ làm Sampaṭicchanakicca Phận sự tiếp thọ.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với Suy đƲt tâm sẽ làm Santąraṇakicca - Phận
sự suy đƲt.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với các ĐƲi quƴ tâm sẽ làm 4 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
– 3 tâm sở này khi kết hợp với các ĐƲi hành quƴ tâm sẽ làm 3 phận sự:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Cutikicca - Phận sự tử.
7, Tâm sở làm 14 phận sự: có 7 tâm sở, đó là Sabbacittasädhäranacetasika Biến hành tâm sở: Phassa - Xúc, Vedanä - Thọ, Saññä - Tưởng, Cetanä - Tác ý,
Ekaggatä - Nhất tâm, Jąvitindriya - MƲng căn và Manasikära - Hành ý. Các tâm sở này
kết hợp với tất cƴ các tâm nên chúng làm được tất cƴ 14 phận sự, đó là:
* Paṭisandhikicca - Phận sự tục sinh.
* Bhavaṅgakicca - Phận sự hộ kiếp.
* Āvajjanakicca - Phận sự hướng tâm.
* Sampaṭicchanakicca - Phận sự tiếp thọ.
* Santąraṇakicca - Phận sự suy đƲt.
* Voṭṭhabbanakicca - Phận sự xác định.
* Dassanakicca – Phận sự thấy.
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* Savanakicca – Phận sự nghe.
* Ghäyanakicca – Phận sự ngửi.
* Säyanakicca – Phận sự nếm.
* Phusanakicca – Phận sự xúc.
* Javanakicca - Phận sự tốc hành.
* Tadälambanakicca - Phận sự tiếp đối tượng.
* Cutikicca - Phận sự tử.
B. ṬHĀNA – NỀN
I. 10 NỀN CỦA TÂM VÀ TÂM SỞ

Tâm và tâm sở hoàn thành phận sự của mình dựa trên 10 nền như sau:
1, Paṭisandhiṭhäna – Nền tục sinh: nơi làm việc nối tiếp kiếp sống mới.
2, Bhavaṅgaṭṭhäna – Nền hộ kiếp: nơi làm việc duy trì kiếp sống.
3, Āvajjanaṭṭhäna – Nền hướng tâm: nơi làm việc xem xét đối tượng mới.
4, Pañcaviññäṇaṭṭhäna – Nền ngũ thức: nơi làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm,
xúc chƲm.
5, Sampaṭicchanaṭṭhäna – Nền tiếp thọ: nơi làm việc tiếp thâu đối tượng.
6, Santąraṇaṭṭhäna – Nền suy đƲt: nơi làm việc suy đƲt đối tượng.
7, Voṭṭhabbanaṭṭhäna – Nền xác định: nơi làm việc quyết định đối tượng.
8, Javanaṭṭhäna – Nền tốc hành: nơi làm việc hưởng đối tượng.
9, Tadälambanaṭṭhäna – Nền tiếp đối tượng: nơi làm việc nhận đối tượng
còn sót lƲi sau tốc hành.
10, Cutiṭṭhäna – Nền tử: nơi làm việc chết, rời khỏi kiếp sống.
II. PHÂN CHIA 10 NỀN THEO TÂM

1, Paṭisandhiṭṭhäna – Nền tục sinh: nơi làm việc tục sinh có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm.

2, Bhavaṅgaṭṭhäna – Nền hộ kiếp: nơi làm việc hộ kiếp có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm
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3, Āvajjanaṭṭhäna – Nền hướng tâm: nơi làm việc hướng tâm có 2 tâm:
– 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm

= 2 tâm.

4, Pañcaviññäṇaṭṭhäna – Nền ngũ thức: nơi làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm,
xúc chƲm có 10 tâm:
– 10 Dvipañcaviññäṇacitta - Ngũ song thức tâm.
5, Sampaṭicchanaṭṭhäna – Nền tiếp thọ: nơi làm việc tiếp thọ có 2 tâm:
– 2 Sampaṭicchanacitta - Tiếp thọ tâm.
6, Santąraṇaṭṭhäna – Nền suy đƲt: nền làm việc suy đƲt có 3 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 1 Somanassasantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ hỷ

= 3 tâm.

7, Voṭṭhabbanaṭṭhäna – Nền xác định: nền làm việc xác định ngũ trần có 1 tâm:
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
8, Javanaṭṭhäna – Nền tốc hành: nền làm việc tốc hành có 55 tâm:
– 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm
– 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm
– 8 Mahäkusalacitta - ĐƲi thiện tâm
– 8 Mahäkiriyäcitta - ĐƲi duy tác tâm
– 9 Mahaggatakusalacitta - ĐƲi hành thiện tâm
– 9 Mahaggatakiriyäcitta - ĐƲi hành duy tác tâm
– 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm

= 55 tâm.

9, Tadälambanaṭṭhäna – Nền tiếp đối tượng: nền làm việc tiếp nhận đối
tượng còn sót của tốc hành tâm, có 11 tâm:
– 3 Santąraṇacitta - Suy đƲt tâm
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm

= 11 tâm.

10, Cutiṭṭhäna – Nền tử: nền làm việc chết có 19 tâm:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm
– 9 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm.
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III. PHÂN CHIA TÂM THEO PHẬN SỰ VÀ NỀN

Gāthāsaṅgaha:
8. AṬṬHASAṬṬHI TATHĀ DVE CA
EKA

DVI

TI CATU PAÑCA

NAVAṬṬHA DVE YATHĀKKAMAṂ
KICCAṬṬHĀNĀNI

NIDDISE

Trình bày tâm phân chia theo phận sự và nền tuần tự như sau: 68 tâm
làm 1 phận sự và 1 nền, 2 tâm làm 2 phận sự và 2 nền, 9 tâm làm 3
phận sự và 3 nền, 8 tâm làm 4 phận sự và 4 nền, 2 tâm làm 5 phận sự
và 5 nền.
GIẢI THÍCH

1, Tâm làm 1 phận sự tƲi 1 nền có 68 tâm:
– 2 Nhãn thức tâm làm phận sự thấy tƲi Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ môn hướng tâm.
– 2 Nhĩ thức tâm làm phận sự nghe tƲi Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ môn hướng tâm.
– 2 Tỷ thức tâm làm phận sự ngửi tƲi Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ môn hướng tâm.
– 2 Thiệt thức tâm làm phận sự nếm tƲi Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ môn hướng tâm.
– 2 Thân thức tâm làm phận sự xúc tƲi Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ môn hướng tâm.
– 1 Ngũ môn hướng tâm làm phận sự hướng tâm tƲi Āvajjanaṭṭhäna - Nền hướng tâm.
– 2 Tiếp thọ tâm làm phận sự tiếp thọ tƲi Sampaṭicchanaṭṭhäna - Nền tiếp thọ.
– 55 Tốc hành tâm làm phận sự tốc hành tƲi Javanaṭṭhäna - Nền tốc hành.
2, Tâm làm 2 phận sự tƲi 2 nền có 2 tâm:
* làm phận sự suy đƲt tƲi Santąraṇaṭṭhäna - Nền suy đƲt.
– 1 Suy đƲt tâm thọ hỷ * làm phận sự tiếp đối tượng còn lƲi từ tốc hành tƲi

Tadälambanaṭṭhäna - Nền tiếp đối tượng.

– 1 Ý môn hướng tâm

* làm phận sự hướng tâm tƲi Āvajjanaṭṭhäna - Nền hướng tâm.
* làm phận sự xác định tƲi Voṭṭhabbanaṭṭhäna - Nền xác định.

3, Tâm làm 3 phận sự tƲi 3 nền có 9 tâm:
* làm phận sự tục sinh tƲi Paṭisandhiṭṭhäna - Nền tục sinh.
– 9 ĐƲi hành quƴ tâm * làm phận sự hộ kiếp tƲi Bhavaṅgaṭṭhäna - Nền hộ kiếp.
* làm phận sự tử tƲi Cutiṭṭhäna - Nền tử.
4, Tâm làm 4 phận sự tƲi 4 nền có 8 tâm:
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– 8 ĐƲi quƴ tâm

* làm phận sự tục sinh tƲi Paṭisandhiṭṭhäna - Nền tục sinh.
* làm phận sự hộ kiếp tƲi Bhavaṅgaṭṭhäna - Nền hộ kiếp.
* làm phận sự tử tƲi Cutiṭṭhäna - Nền tử.
* làm phận sự tiếp đối tượng còn lƲi từ tốc hành tƲi

Tadälambanaṭṭhäna - Nền tiếp đối tượng.

5, Tâm làm 5 phận sự tƲi 5 nền có 2 tâm:
* làm phận sự tục sinh tƲi Paṭisandhiṭṭhäna - Nền tục sinh.
* làm phận sự hộ kiếp tƲi Bhavaṅgaṭṭhäna - Nền hộ kiếp.
– 2 Suy đƲt tâm thọ xƴ * làm phận sự tử tƲi Cutiṭṭhäna - Nền tử.
* làm phận sự suy đƲt tƲi Santąraṇaṭṭhäna - Nền suy đƲt.
* làm phận sự tiếp đối tượng còn lƲi từ tốc hành tƲi

Tadälambanaṭṭhäna - Nền tiếp đối tượng.

IV. TRÌNH BÀY NỀN DƱNG CHI TIẾT

Gāthāsaṅgaha:
SANDHI EKAṂ CHABHAVAṄGAṂ

DVĀVAJJANAṂ PAÑCĀDAYEKAṂ

DVEVO

CUTĄTI

JO CHA TADĀDVETI

PAÑCAVĄSATI

Tục sinh có 1 nền, 6 nền hộ kiếp, 2 nền hướng tâm, 1 nền ngũ thức,
1 nền tiếp thọ, 1 nền suy đƲt, 2 nền xác định, 6 nền tốc hành, 2 nền
tiếp đối tượng và 3 nền tử, tổng cộng 25 nền.
Cách trình bày nền chi tiết có đến 25 nền này là cách trình bày dựa trên lộ
trình tâm. Do tâm và tâm sở là các danh pháp, luôn sinh diệt tiếp nối nhau thành
dòng như dòng nước chƴy vậy; một tâm sinh khởi, hiện hữu ra để làm một công tác
(kicca - phận sự) nào đó thì cũng nên hiểu rằng tâm đó làm nhiệm vụ tƲi một chỗ
(ṭhäna - nền) nào đó. Tên của phận sự và nền ấy đa phần cùng là một tên, ngoƲi trừ
phận sự thấy, phận sự nghe, phận sự ngửi, phận sự nếm, phận sự xúc thì cùng làm việc
tƲi một nền, đó là pañcaviññäṇaṭṭhäna - nền ngũ thức. Như vậy, ngoài 5 phận sự vừa
nêu thì phận sự có tên thế nào thì nền cũng có tên thế ấy. Tuy nhiên, khi trình bày
nơi chốn cụ thể của tâm đang sinh khởi thì đây là một điều khó bởi vì tâm thuộc về
danh pháp có sự hiện hữu thông qua sự tiếp nối nhau sinh diệt. Cho nên, cách tốt
nhất có thể chỉ ra nền của tâm nào đó là ở giữa một tâm này với một tâm khác trong
lộ trình tâm mà thôi. Bởi lý do này nên khi trình bày nền của tâm một cách chi tiết thì
phƴi dựa vào lộ trình tâm làm nền tƴng.
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02 NỀN HƯỚNG TÂM

DVĀVAJJANAṂ

EKAṂ)

(PAÑCA + ĀDI +

PAÑCĀDAYEKAṂ

06 NỀN HỘ KIẾP

CHA BHAVAṄGAṂ

01 NỀN SUY ĐƱT

01 NỀN TIẾP THỌ

01 NỀN NGĆ THỨC

01 NỀN TỤC SINH

SANDHI EKAṂ

25 NỀN CHI TIẾT

voṭ

= giữa Xác định tâm với Hướng tâm

VO Ā

TĄ ṬHĀNEKAṂ

SAṂVOTARAṂ (SAṂVO + ANTARAṂ) = giữa Tiếp thọ tâm với Xác định tâm

SAṂ ṬHĀNEKAṂ

VITINTARAṂ (VITĄ + ANTARAṂ) = giữa Ngũ thức tâm với Suy đƲt tâm

ĀSANTARAṂ (ĀSAṂ + ANTARAṂ) = giữa Hướng tâm (Ngũ môn hướng tâm) với
Tiếp thọ tâm
VIṬHĀNEKAṂ

DU ĀṬHĀNAṀ

BHAJANTARAṂ YEVA (BHAJA + ANTARAṂ) = giữa Hộ kiếp tâm với Tốc hành tâm

BHA VI = giữa Hộ kiếp tâm với Ngũ thức tâm (Ngũ môn lộ trình)

BHASSA CHA ṬHĀNAṀ PARIDĄPAYE

sam san

voṭ

viñ sam san

pañ viñ sam

bha man jav

viñ

bha …..

bha …..

bha …..

bha …..

bha …..

cut

cut

äva

äva

äva

bha ….. man

paṭ bha

bha pañ

jav

jav

= giữa Tốc hành tâm với Hướng tâm

JA Ā

JACUNTARAṂ (JACU ANTARAṂ) = giữa Tốc hành tâm với Tử tâm

tad

= giữa Tiếp đối tượng tâm với Hướng tâm

TA Ā

tad

paṭ

= giữa Tục sinh tâm với Hướng tâm (Ý môn hướng tâm)

PA Ā

TA CU = giữa Tiếp đối tượng tâm với Tử tâm

cut

SANDHIṬṬHĀNAṂ CU BHANTARAṂ = giữa Tử tâm với Hộ kiếp tâm

PHÂN CHIA THEO LỘ TRÌNH TÂM

PHÂN CHIA 25 NỀN CHI TIẾT THEO LỘ TRÌNH TÂM

1

1

1

2

1

6

5

4

3

2

1

1
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02 NỀN XÁC ĐỊNH

06 NỀN TỐC HÀNH

02 NỀN TIẾP ĐỐI TƯỢNG

03 NỀN TỬ

TỔNG CỘNG 25 NỀN

DVE VO

CHO CHA

TADĀ DVE CA

TI CUTI

ITI PAÑCAVĄSATI

CUTIṬHĀNAṀ TIDHĀMATAṂ

cut

cut

tad

tad

cut

bha

tad

cut

bha

tad

paṭ

paṭ

paṭ

tad

cut

tad bha

jav …..

jav …..

jav …..

jav …..

jav …..

bha cut

jav

JA PA = giữa Tốc hành tâm với Tục sinh tâm
BHAPANTARAṂ (BHAPA + ANTARAṂ) = giữa Hộ kiếp tâm với Tục sinh tâm

tad

jav

TA PA = giữa Tiếp đối tượng tâm với Tục sinh tâm

ÑEYYAṂDU TAṬHĀNAṀ

JACUNTARAṂ (JACU + ANTARAṂ) = giữa Tốc hành tâm với Tử tâm

JABHA = giữa Tốc hành tâm với Hộ kiếp tâm

jav

man

ĀCUNTARAṂ (ĀCU + ANTARAṂ) = giữa Hướng tâm (Ý môn hướng tâm) với Tử tâm
JAṬHĀNAṀ CHA

man

man

Ā BHA = giữa Hướng tâm (Ý môn hướng tâm) với Hộ kiếp tâm

= giữa Hướng tâm (Ý môn hướng tâm) với Tiếp đối tượng tâm

voṭ

VOCUNTARAṂ (VOCU + ANTARAṂ) = giữa Xác định tâm với Tử tâm
Ā TA

voṭ

VO BHA = giữa Xác định tâm với Hộ kiếp tâm

jav …..

voṭ

VO TA = giữa Xác định tâm với Tiếp đối tượng tâm

jav

san voṭ bha

san voṭ

(TĄBHA + ANTARAṂ) = giữa Suy đƲt tâm với Hộ kiếp tâm

TĄBHANTARAṂ TATHĀ

DUVOṬHĀNAṂ TĄJA = giữa Suy đƲt tâm với Tốc hành tâm

3

2

1

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1
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NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỒ HÌNH

Paṭ
Bha
Cut
Āva
Sam
San
Das
Sav
Ghä
Säy
Phu
Voṭ
Jav
Tad

= Paṭisandhi - Tục sinh
= Bhavaṅga - Hộ kiếp
= Cuti - Tử
= Āvajjana - Hướng tâm
= Sampaṭicchana - Tiếp thọ
= Santąraṇa - Suy đƲt
= Dassana - Thấy
= Savana - Nghe
= Ghäyana - Ngửi
= Säyana - Nếm
= Phusana - Xúc
= Voṭṭhabbana - Xác định
= Javana - Tốc hành
= Tadälambana - Tiếp đối tượng

V. PHÂN CHIA 25 NỀN THEO LỘ TRÌNH TÂM

Gāthāsaṅgaha:
1. SANDHIṬṬHĀNAṂ
TA CU
2. BHA VI

JA CUNTARAṂ
BHA JANTARAṂ

VIṬHĀNEKAṂ
3. TĄ

ṬHĀNEKAṂ

VO TA

CU BHANTARAṂ

VO BHA

BHASSA
YEVA

VI TINTARAṂ

JA PA

CHA
DU

TĄ JA

VO CUNTARAṂ

Ā TA

BHA PANTARAṂ

TA Ā

JA Ā

VO Ā

ṬHĀNAṂ

PARIDĄPAYE

ĀṬHĀNAṂ

Ā SANTARAṂ

SAṂ ṬHĀNEKAṂ SAṂ VONTARAṂ

DUVOṬHĀNAṂ

4. JAṬHĀNAṂ CHA JA BHA JA CU–
TA PA

PA Ā

TĄ BHANTARAṂ
Ā BHA

TATHĀ

Ā CUNTARAṂ

NTARAṂ ÑEYYAṂDU TAṬHĀNAṂ
CUTIṬHĀNAṂ

TITHĀMATAṂ

(Saṅkhepavaṇṇanäṭąkä)
Ở đây, nên biết rằng 25 nền chi tiết khi phân chia theo lộ trình tâm sẽ cụ
thể như sau:
1, Nền tục sinh có 1 nền:
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i, giữa Tử tâm

với Hộ kiếp tâm
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2, Nền hộ kiếp có 6 nền:

i, giữa Tục sinh tâm
ii, giữa Tiếp đối tượng tâm
iii, giữa Tốc hành tâm
iv, giữa Xác định tâm
v, giữa Tiếp đối tượng tâm
vi, giữa Tốc hành tâm

3, Nền hướng tâm có 2 nền: i, giữa Hộ kiếp tâm
ii, giữa Hộ kiếp tâm

với
với
với
với
với
với

Hướng tâm
Hướng tâm
Hướng tâm
Hướng tâm
Tử tâm
Tử tâm

với Ngũ thức tâm
với Tốc hành tâm

4, Nền ngũ thức có 1 nền:
5, Nền tiếp thọ có 1 nền:
6, Nền suy đƲt có 1 nền:

i, giữa Ngũ môn hướng tâm với Tiếp thọ tâm
i, giữa Ngũ thức tâm
với Suy đƲt tâm
i, giữa Tiếp thọ tâm
với Xác định tâm

7, Nền xác định có 2 nền:

i, giữa Suy đƲt tâm
ii, giữa Suy đƲt tâm

8, Nền tốc hành có 6 nền: i, giữa Xác định tâm
* Lộ trình qua ngũ môn ii, giữa Xác định tâm
iii, giữa Xác định tâm

với Tốc hành tâm
với Hộ kiếp tâm
với Tiếp đối tượng tâm
với Hộ kiếp tâm
với Tử tâm

iv, giữa Ý môn hướng tâm
v, giữa Ý môn hướng tâm
vi, giữa Ý môn hướng tâm

với Tiếp đối tượng tâm
với Hộ kiếp tâm
với Tử tâm

9, Nền tiếp đối tượng
có 2 nền:

i, giữa Tốc hành tâm
ii, giữa Tốc hành tâm

với Hộ kiếp tâm
với Tử tâm

10, Nền tử có 3 nền:

i, giữa Tiếp đối tượng tâm với Tục sinh tâm
ii, giữa Tốc hành tâm
với Tục sinh tâm
iii, giữa Hộ kiếp tâm
với Tục sinh tâm

* Lộ trình qua ý môn

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ PĀLI

* Sandhi
* Bha
*Ā
* Vi
* Saṃ
* Tą
* Vo

=
=
=
=
=
=
=

Paṭisandhiṭṭhäṇa - Nền tục sinh
Bhavaṅgaṭṭhäna - Nền hộ kiếp
Āvajjanaṭṭhäna - Nền hướng tâm
Pañcaviññäṇaṭṭhäna - Nền ngũ thức
Sampaṭicchanaṭṭhäna - Nền tiếp thọ
Santąraṇaṭṭhäna - Nền suy đƲt
Voṭṭhabbanaṭṭhäna - Nền xác định
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* Ja
= Javanaṭṭhäna - Nền tốc hành
* Ta
= Tadälambanaṭṭhäna - Nền tiếp đối tượng
* Cu
= Cutiṭṭhäna - Nền tử
Ekaṃ = 1
Duka = 2
Tidhä = 3
Cha = 6
Paridąpaye = trình bày
Neyyaṃ = cần hiểu
Mataṃ = nên biết
Tathä = ở đây
CU BHANTARAṂ (Cu Bha + antaraṃ)
PA Ā = giữa Tục sinh với Hướng tâm
TA Ā = giữa Tiếp đối tượng với Hướng tâm
TA CU = giữa Tiếp đối tượng với Tử
JA CUNTARAṂ (Ja Cu + antaraṃ)
BHA JANTARAṂ (Bha Ja + antaraṃ)
Ā SANTARAṂ (Ā Saṃ + antaraṃ)
VI TINTARAṂ (Vi Tą + antaraṃ)
SAṂ VONTARAṂ (Saṃ Vo + antaraṃ)
TĄ JA
TĄ BHANTARAṂ (Tą Bha + antaraṃ)
VO TA = giữa Xác định với Tiếp đối tượng
VO CUNTARAṂ (Vo Cu + antaraṃ)
Ā TA = giữa Hướng tâm với Tiếp đối tượng
Ā CUNTARAṂ (Ā Cu + antaraṃ)
JA BHA
JA CUNTARAṂ (Ja Cu + antaraṃ)
TA PA = giữa Tiếp đối tượng với Tục sinh
BHA PANTARAṂ (Bha Pa + antaraṃ)

= giữa Tử với Hộ kiếp
JA Ā = giữa Tốc hành với Hướng tâm
VO Ā = giữa Xác định với Hướng tâm
BHA VI = giữa Hộ kiếp với Ngũ thức
= giữa Tốc hành với Tử
= giữa Hộ kiếp với Tốc hành
= giữa Hướng tâm với Tiếp thọ
= giữa Ngũ thức với Suy đƲt
= giữa Tiếp thọ với Xác định
= giữa Suy đƲt với Tốc hành
= giữa Suy đƲt với Hộ kiếp
VO BHA = giữa Xác định với Hộ kiếp
= giữa Xác định với Tử
Ā BHA = giữa Hướng tâm với Hộ kiếp
= giữa Hướng tâm với Tử
= giữa Tốc hành với Hộ kiếp
= giữa Tốc hành với Tử
JA PA = giữa Tốc hành với Tục sinh
= giữa Hộ kiếp với Tục sinh
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DVĀRASAṄGAHA – MÔN QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo dvära - môn gọi là dvärasaṅgaha – môn quy tập.
Ở đây dvära dịch là cửa, thông thường là nơi ra vào của con người nói chung
để làm các công việc khác nhau: cũng như thế, tâm và tâm sở khi làm phận sự của
mình, khi nhận thức đối tượng thì cũng cƸn thông qua “cửa” mới thực hiện được. Từ
dvära - môn chính là cửa để các lộ trình tâm ra vào. Chẳng hƲn, cakkhupasäda nhãn tịnh sắc là “cửa” để các lộ trình tâm ra vào trong phận sự nhìn thƶy đối tượng
sắc trƸn. Nhãn tịnh sắc này chính là cakkhudvära - nhãn môn, nếu không có nhãn
môn thì mắt không thể thƶy một đối tượng là sắc trƸn (hình, màu) nào cƴ. Nói chung
nếu mọi chúng sinh không có các pasäda - tịnh sắc và các bhavaṅga - hộ kiếp tâm thì
không thể có một lộ trình tâm nào khởi lên được cƴ. Một khi lộ trình tâm không khởi
lên thì kamma - nghiệp tức là hành động, việc làm, việc nói năng hay suy nghĩ tốt
hoặc không tốt cũng sẽ không sinh khởi được: khi đó các chúng sinh chẳng khác gì
cỏ cây, đƶt đá, vật vô tri vô giác vậy.
Dvära - môn là cửa để tâm biết các loƲi đối tượng có cƴ thƴy 6 môn là9
i, Cakkhudvära - Nhãn môn
ii, Sotadvära - Nhĩ môn
iii, Ghänadvära - Tỷ môn
iv, Jivhädvära - Thiệt môn
v, Käyadvära - Thân môn
vi, Manodvära - Ý môn

chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là

Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc
Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc
Ghänapasäda - Tỷ tịnh sắc
Jivhäpasäda - Thiệt tịnh sắc
Käyapasäda - Thân tịnh sắc
19 Bhavaṅgacitta - Hộ kiếp tâm.

A. TÂM VỚI CÁC MÔN

Khi có nhiều cửa ra vào của tâm và tâm sở như thế, Đức trưởng lão Anuruddha
đã dùng kệ thi để mô tƴ việc tâm và tâm sở dựa vào các môn để sinh khởi như sau9

Gāthāsaṅgaha:
9. EKADVÄRIKACITTÄNI
CHADVÄRIKAVIMUTTÄNI

PAÑCACHADVÄRIKÄNI

CA

VIMUTTÄNI CA SABBATHÄ
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Có những tâm sinh khởi qua một môn, cũng có những tâm sinh
khởi qua 5 môn, qua 6 môn. Đôi khi dựa vào 6 môn để sinh
khởi hoặc đôi khi sinh khởi mà không dựa vào môn nào cƴ và
tâm sinh lên mà vượt ngoài 6 môn cũng có.
Việc sinh khởi của tâm và tâm sở dựa vào môn hoặc không thông qua môn
nào cũng được cƴ, như đã trình bày trong kệ thi nói trên và có tƶt cƴ 5 trường hợp
như sau:
i, Ekadvärikacitta – Nhƶt môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua chỉ một môn.
ii, Pañcadvärikacitta – Ngũ môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua 5 môn.
iii, Chadvärikacitta – Lục môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi qua 6 môn.
iv, Chadvärikavimuttacitta – Lục, Thoát lục môn tâm: có khi tâm và tâm sở
sinh khởi qua 6 môn, đôi khi sinh khởi không qua 6 môn.
v, Dväravimuttacitta – Thoát môn tâm: tâm và tâm sở sinh khởi không dựa
vào môn nào cƴ.
Các tâm sinh khởi qua Pañcadvära – Ngũ môn chính là thông qua các cửa:
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân; có chi pháp là Ngũ tịnh sắc, thuộc về Rćpadvära – Sắc
môn, là cửa để cho Ngũ song thức tâm sinh khởi nhận đối tượng ngũ trƸn: sắc, thinh,
hương, vị và xúc, đây cũng chính là nhân làm phát sinh lộ trình tâm qua ngũ môn.
Về phƸn các tâm sinh khởi qua Manodvära – Ý môn, thuộc về Nämadvära –
Danh môn, bao gồm các Bhavaṅgacitta – Hộ kiếp tâm, là cửa để cho các Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới sinh khởi nhận đối tượng lục trƸn và là nhân làm phát
sinh lộ trình tâm qua ý môn.
Kệ thi nêu trên nói đến việc dựa vào các môn mà tâm và tâm sở sinh khởi,
tức là dựa vào 5 sắc môn và 1 danh môn mà thôi nhưng chưa nói đến số lượng tâm
sinh khởi được qua các môn ƶy. Kệ thi dưới đây sẽ trình bày vƶn đề số lượng tâm
nương qua các môn mà sinh khởi được.

Gāthāsaṅgaha:
10. CHATTIṂSATI TATHÄ TĄNI
DASADHÄ NAVADHÄ CETI

EKATTIṂSA YATHÄKKAMAṂ
PAÑCADHÄ

PARIDĄPAYE

Số lượng tâm trong 5 loƲi đó được trình bày theo tuƸn tự như
sau9 ba mươi sáu, ba, ba mươi mốt, mười và chín.

46

Dvārasaṅgaha – Môn Quy Tập

Kệ thi này sẽ nói rõ số lượng tâm sinh khởi qua các môn theo 5 loƲi như đã
nêu trong kệ thi trước, cụ thể là:
1, Ekadvärikacitta – Nhƶt môn tâm9 có 36 tâm sinh khởi qua một môn, đó là:
* 10 Dvipañcaviññäṇacitta - Ngũ song thức tâm
* 26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm

= 36 tâm.

2, Pañcadvärikacitta – Ngũ môn tâm: có 3 tâm sinh khởi qua 5 môn, đó là:
* 1 Pañcadvärävajjanacitta - Ngũ môn hướng tâm
* 2 Sampaṭicchanacitta - Tiếp thọ tâm

= 3 tâm.

3, Chadvärikacitta – Lục môn tâm9 có 31 tâm sinh khởi qua 6 môn, đó là:
* 1 Somanassasantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ hỷ
* 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm
* 29 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm

= 31 tâm.

4, Chadvärikavimuttacitta – Lục, Thoát lục môn tâm9 có 10 tâm sinh khởi qua
sáu môn, đôi khi không qua 6 môn, đó là:
* 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ
* 7 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm

= 10 tâm.

Trong số 10 tâm này: 2 Suy đƲt tâm thọ xƴ khi làm phận sự Suy đƲt, Tiếp đối
tượng và 8 ĐƲi quƴ tâm khi làm phận sự Tiếp đối tượng cƸn dựa vào các môn mới
sinh khởi lên được. Còn như khi làm một trong các phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp hoặc
Tử thì không cƸn phƴi dựa vào môn vẫn khởi sinh lên được.
5, Dväravimuttacitta – Thoát môn tâm: có 9 tâm sinh khởi mà không qua một
môn nào cƴ, đó là:
* 8 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm.
I. PHÂN CHIA TÂM THEO CÁC MÔN, SINH KHỞI CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

1, Ekadvärikacitta – Nhƶt môn tâm9 có tƶt cƴ 80 tâm, chia làm 2 loƲi:
* Ekanta – Chắc chắn: 36 tâm, đó là:
– 10 Dvipañcaviññäṇacitta - Ngũ song thức tâm.
– 26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm.
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* Anekanta – Không chắc chắn: 44 tâm, đó là:
– 3 Manodhätu - Ý giới.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
– 28 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm.
– 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm.

NHĨ MÔN TÂM

TỶ MÔN TÂM

THIỆT MÔN TÂM

THÂN MÔN TÂM

Ý MÔN TÂM

DVĀRAVIMUTTACITTA

9 ĐƱI HÀNH QUƳ TÂM

–

–

–

–

–

–

9

Thoát môn

EKANTA – CHẮC CHẮN

AN CHỈ TỐC HÀNH TÂM

10 DVIPAÑCAVIÑÑĀṆA

DỤC GIỚI TÂM

NGŨ SONG THỨC TÂM

44 KĀMACITTA

ANEKANTA – KHÔNG CHẮC CHẮN

26/58 APPANĀJAVANA

9 ĐƱI HÀNH THIỆN TÂM

–

–

–

–

–

9

–

Nhƶt môn

9 ĐƱI HÀNH DUY TÁC TÂM

–

–

–

–

–

9

–

Nhƶt môn

8/40 SIÊU THẾ TÂM

–

–

–

–

–

8/40

–

Nhƶt môn

2 NHÃN THỨC TÂM

2

–

–

–

–

–

–

Nhƶt môn

2 NHĨ THỨC TÂM

–

2

–

–

–

–

–

Nhƶt môn

2 TỶ THỨC TÂM

–

–

2

–

–

–

–

Nhƶt môn

2 THIỆT THỨC TÂM

–

–

–

2

–

–

–

Nhƶt môn

2 THÂN THỨC TÂM

–

–

–

–

2

–

–

Nhƶt môn

3 Ý GIỚI TÂM

3

3

3

3

3

–

–

Ngũ môn

1 Ý MÔN HƯỚNG TÂM

1

1

1

1

1

1

–

Lục môn

3 SANTĪRAṆACITTA

1 SUY ĐƱT TÂM THỌ HỶ

1

1

1

1

1

1

–

Lục môn

41

11 TADĀLAMBANA
TIẾP ĐỐI TƯỢNG TÂM

SUY ĐƱT TÂM

2 SUY ĐƱT TÂM THỌ XƳ

2

2

2

2

2

2

2

Lục môn và

8 ĐƱI QUƳ TÂM

8

8

8

8

8

8

8

thoát môn

29

29

29

29

29

29

–

Lục môn

46

46

46

46

46

29 DỤC GIỚI TỐC HÀNH TÂM
TỔNG SỐ TÂM SINH KHỞI TRONG TỪNG MÔN VÀ THOÁT MÔN

67

99

TÂM SINH THOÁT MÔN

NHÃN MÔN TÂM

DVĀRIKACITTA
TÂM SINH TRONG MÔN

SỐ LƯỢNG MÔN
MÀ TÂM
SINH KHỞI ĐƯỢC

19

Ở đây, việc trình bày các tâm sinh khởi qua nhƶt môn là chỉ chung cho cƴ 6
môn, nhưng nếu tính riêng các tâm sinh khởi chỉ một môn thôi thì sẽ có sự phân chia
tỉ mỉ khác nữa, cụ thể như sau:
a, Cakkhudvärikacitta – Nhãn môn tâm: có 46 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Cakkhuviññäṇacitta - Nhãn thức tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 44 tâm, đó là:
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– 3 Manodhätu - Ý giới.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
– 28 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm.
– 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm.
b, Sotadvärikacitta – Nhĩ môn tâm: có 46 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Sotaviññäṇacitta - Nhĩ thức tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 44 tâm, như phƸn Nhãn môn tâm.
c, Ghänadvärikacitta – Tỷ môn tâm: có 46 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm, đó là: 2 Ghänaviññäṇacitta - Tỷ thức tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 44 tâm, như phƸn Nhãn môn tâm.
d, Jivhädvärikacitta – Thiệt môn tâm: có 46 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm, đó là9 2 Jivhäviññäṇacitta - Thiệt thức tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 44 tâm, như phƸn Nhãn môn tâm.
e, Käyadvärikacitta – Thân môn tâm: có 46 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm, đó là9 2 Käyaviññäṇacitta - Thân thức tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 44 tâm, như phƸn Nhãn môn tâm.
g, Manodvärikacitta – Ý môn tâm: có 67 tâm, đó là:
* Ekanta – Chắc chắn: 26 tâm, đó là:
26 Appanäjavanacitta - An chỉ tốc hành tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: có 41 tâm, đó là:
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
– 28 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm.
– 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm.
2, Pañcadvärikacitta – Ngũ môn tâm: có tƶt cƴ 44 tâm, chia làm 2 loƲi:
* Ekanta – Chắc chắn: 3 tâm, đó là9 3 Manodhätu - Ý giới.
* Anekanta – Không chắc chắn: 41 tâm, đó là:
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
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– 28 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm.
– 11 Tadälambanacitta - Tiếp đối tượng tâm.
3, Chadvärikacitta – Lục môn tâm: có tƶt cƴ 41 tâm, chia làm 2 loƲi:
* Ekanta – Chắc chắn: 31 tâm, đó là:
– 1 Somanassasantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ hỷ.
– 1 Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm.
– 28 Kämajavanacitta - Dục giới tốc hành tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: 10 tâm, đó là:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ.
– 8 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm.
4, Dväravimuttacitta – Thoát môn tâm: có tƶt cƴ 19 tâm, chia làm 2 loƲi:
* Ekanta – Chắc chắn: 9 tâm, là: 8 Mahaggatavipäkacitta - ĐƲi hành quƴ tâm.
* Anekanta – Không chắc chắn: 10 tâm, đó là:
– 2 Upekkhäsantąraṇacitta - Suy đƲt tâm thọ xƴ.
– 7 Mahävipäkacitta - ĐƲi quƴ tâm.
II. PHÂN CHIA CÁC MÔN THEO TÂM SINH KHỞI CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
CHỦNG LOƱI MÔN
EKADVÄRIKACITTA
TÂM SINH TƱI NHƵT MÔN

PAÑCADVÄRIKACITTA
TÂM SINH TƱI NGĆ MÔN

CHADVÄRIKACITTA
TÂM SINH TƱI LỤC MÔN

DVÄRIKACITTA
TÂM SINH TƱI MÔN

DVÄRAVIMUTTACITTA
TÂM SINH THOÁT MÔN
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ANEKANTA - KHÔNG CHẮC CHẮN

EKANTA - CHẮC CHẮN

10 Ngũ song thức tâm
26/58 An chỉ tốc hành tâm

36/68

44 Dục giới tâm
(trừ 10 Ngũ song thức tâm)
41 Dục giới tâm
(trừ 3 Ý giới và 10 Ngũ song thức tâm)

3 Ý giới
1 Ý môn hướng tâm
1 Suy đƲt tâm thọ hỷ
29 Dục giới tốc hành tâm

31

2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
8 ĐƲi quƴ tâm

10

44 Dục giới tâm
(trừ 2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
và 8 ĐƲi quƴ tâm)
9 ĐƲi hành thiện tâm
9 ĐƲi hành duy tác tâm
8/40 Siêu thế tâm

70/102

2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
8 ĐƲi quƴ tâm

10

2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
8 ĐƲi quƴ tâm

10

9 ĐƲi hành quƴ tâm
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B. TÂM SỞ VỚI CÁC MÔN

* 3 Viratącetasika – Tiết chế tâm sở: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mƲng,
khi kết hợp với các Siêu thế tâm sẽ sinh khởi chỉ qua ý môn mà thôi.
* 2 Appamaññäcetasika – Vô lượng tâm sở: Bi và Tùy hỷ khi kết hợp với các
ĐƲi hành tâm hoặc các Dục giới tâm cũng chỉ sinh khởi qua ý môn.
* Cƴ 52 tâm sở khi kết hợp với 80 tâm (trừ 9 Mahaggatavipäkacitta – ĐƲi
hành quƴ tâm) sẽ sinh khởi qua 6 môn, cƴ chắc chắn lẫn không chắc chắn.
* 35 tâm sở là: 13 Aññasamänäcetasika – Hòa đồng tâm sở và 22 Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở) khi kết hợp với 9 ĐƲi hành quƴ tâm
này là các tâm sở sinh khởi thoát môn (dväravimutta).
Để biết tâm sở nào sinh khởi qua môn nào thì phƴi xem xét tâm sở đó kết
hợp với tâm nào, nếu tâm này sinh khởi qua môn nào đó thì tâm sở ƶy cũng sẽ dựa
vào cùng môn mà tâm ƶy đã sinh mà sinh khởi vậy.
I. PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO CÁC MÔN

1, Ekadvärikacetasika – Nhƶt môn tâm sở: có tƶt cƴ 52 tâm sở, chia làm 2 loƲi9
* Ekanta – Chắc chắn: 2 tâm sở, đó là:
– 2 Appamaññäcetasika - Vô lượng tâm sở. (Ý môn)
* Anekanta – Không chắc chắn: 50 tâm sở, đó là:
– 50 tâm sở còn lƲi.
2, Pañcadvärikacetasika – Ngũ môn tâm sở9 có tƶt cƴ 50 tâm sở:
* Ekanta – Chắc chắn: không có.
* Anekanta – Không chắc chắn: 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
3, Chadvärikacetasika – Lục môn tâm sở9 có tƶt cƴ 50 tâm sở, chia làm 2 loƲi:
* Ekanta – Chắc chắn: 17 tâm sở, đó là:
– 14 Akusalacetasika - Bƶt thiện tâm sở.
– 3 Viratącetasika - Tiết chế tâm sở.
* Anekanta – Không chắc chắn: 33 tâm sở, đó là:
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– 13 Aññasamänäcetasika – Hòa đồng tâm sở.
– 20 Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở và
2 Vô lượng tâm sở).
4, Dvärikacetasika – TƲi môn tâm sở9 có tƶt cƴ 52 tâm sở, chia làm 2 loƲi9
* Ekanta – Chắc chắn: 17 tâm sở, đó là:
– 14 Akusalacetasika - Bƶt thiện tâm sở.
– 3 Viratącetasika - Tiết chế tâm sở.
* Anekanta – Không chắc chắn: 35 tâm sở, đó là:
– 13 Aññasamänäcetasika – Hòa đồng tâm sở.
– 22 Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở).
5, Dväravimuttacetasika – Thoát môn tâm sở: có tƶt cƴ 35 tâm sở:
* Ekanta – Chắc chắn: không có
* Anekanta – Không chắc chắn: 35 tâm sở, đó là:
– 13 Aññasamänäcetasika – Hòa đồng tâm sở.
– 22 Sobhaṇacetasika – Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở).
II. PHÂN CHIA CHỦNG LOƱI MÔN THEO TÂM SỞ SINH KHỞI ĐƯỢC
TÂM SỞ
EKADVÄRIKACETATASIKA
TÂM SỞ SINH TƱI NHƵT MÔN

PAÑCADVÄRIKACETASIKA
TÂM SỞ SINH TƱI NGĆ MÔN

CHADVÄRIKACETASIKA
TÂM SỞ SINH TƱI LỤC MÔN

DVÄRIKACETASIKA
TÂM SỞ SINH TƱI MÔN

DVÄRAVIMUTTACETASIKA
TÂM SỞ SINH THOÁT MÔN
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ANEKANTA - KHÔNG CHẮC CHẮN

EKANTA - CHẮC CHẮN

2 Vô lượng tâm sở (kết hợp
với các tâm thiện và duy tác)

50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở)

Không có

50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở)

14 Bƶt thiện tâm sở
3 Tiết chế tâm sở

17

13 Hòa đồng tâm sở
20 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế,
2 Vô lượng)

33

14 Bƶt thiện tâm sở
3 Tiết chế tâm sở

17

13 Hòa đồng tâm sở
22 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế)

35

13 Hòa đồng tâm sở
22 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế)

35

Không có

Dvārasaṅgaha – Môn Quy Tập
GIẢI THÍCH

1, Ekadvärikacetasika – Nhƶt môn tâm sở9 2 Vô lượng tâm sở chỉ sinh ở ý môn
(manodvära) mà thôi bởi vì 2 tâm sở này có đối tượng là chúng sinh (satta), thuộc về
đối tượng chế định (paññatti), lộ trình tâm nhận đối tượng chế định thì chỉ có lộ trình
tâm qua ý môn mà thôi, do vậy 2 Vô lượng tâm sở này chỉ sinh qua ý môn.
Về phƸn 50 tâm sở còn lƲi sinh khởi trong các môn không chắc chắc, tức là
sinh khởi trong các môn khác cũng có, sinh khởi thoát môn cũng có.
2, Pañcadvärikacetasika – Ngũ môn tâm sở9 Các tâm sở sinh khởi chỉ trong ngũ
môn, tức là các tâm sở kết hợp riêng biệt với 3 Manodhätu - Ý giới thôi là không có.
Riêng 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở) sinh khởi được qua ngũ môn một cách
không chắc chắn, vì có thể sinh khởi qua môn khác cũng được.
3, Chadvärikacetasika – Lục môn tâm sở9 Tâm sở sinh khởi chắc chắn được
trong 6 môn, nghĩa là sinh được qua một môn nào đó trong tƶt cƴ 6 môn, có số lượng
17 tâm sở là:
– 14 Bƶt thiện tâm sở, khi kết hợp với các Bƶt thiện tâm sẽ luôn sinh khởi
chắc chắc trong 6 môn.
– 3 Tiết chế tâm sở, khi kết hợp với các ĐƲi thiện tâm sẽ luôn sinh khởi
chắc chắc trong 6 môn.
Về phƸn 33 tâm sở là9 13 Hòa đồng tâm sở và 20 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết
chế tâm sở, 2 Vô lượng tâm sở) kết hợp với tâm sinh khởi qua 6 môn cũng được, kết
hợp với tâm sinh khởi thoát môn cũng được nên gọi là lục môn tâm sở không chắc chắn.
4, Dvärikacetasika – TƲi môn tâm sở9 Là những tâm sở dựa vào môn để sinh
khởi được. Các tâm sở sinh khởi dựa vào môn chắc chắn bao gồm 17 tâm sở như đã
nêu ở trên.
Riêng các tâm sở cũng dựa vào môn để sinh nhưng không chắc chắc là 35
tâm sở, đó là: 13 Hòa đồng tâm sở và 22 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở). 35
tâm sở này có thể kết hợp với các tâm sinh khởi thoát môn (19 Hộ kiếp tâm) và kết
hợp với các tâm khác ngoài 19 tâm này cũng có.
5, Dväravimuttacetasika – Thoát môn tâm sở9 Tâm sở sinh khởi thoát môn
một cách chắc chắn là không có, bởi vì không có tâm sở nào kết hợp riêng biệt chỉ
với 9 ĐƲi hành quƴ tâm cƴ.
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Về phƸn tâm sở sinh khởi thoát môn không chắc chắn có 35 tâm sở, đó là:
13 Hòa đồng tâm sở và 22 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 3 Tiết chế tâm sở) khi kết hợp với 9
ĐƲi hành quƴ tâm đó.
PHÂN CHIA TÂM THEO MÔN

PHÂN CHIA TÂM SỞ THEO MÔN

6

6

6

6

6

6

6

6

2 SÂN CĂN TÂM

6

6

2 SI CĂN TÂM

6

6

1

1

1

1

1

5

6

1

1

1

1

1

5

6

5

6

6

8 THAM CĂN TÂM

18 VÔ NHÂN TÂM

8 ĐƱI THIỆN TÂM

6

6

6

6

6

6

6

6

6
8 ĐƱI QUƳ TÂM

8 ĐƱI DUY TÁC TÂM

15 SẮC GIỚI TÂM

6

0
0

6
6

0
0

6
6

0
0

6
6

7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ
6 BIỆT CƳNH TÂM SỞ

0

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

6

0
0

6
6

0
0

6

6

3 THAM PHƷN TÂM SỞ

6

6

6

4 SÂN PHƷN TÂM SỞ

6

6

6

2 HÔN PHƷN TÂM SỞ

6

6

1 HOÀI NGHI TÂM SỞ

6
6

0

6

0

3 TIẾT CHẾ TÂM SỞ

6

6

2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ

1

1

1 TUỆ TÂM SỞ

1

0

6

6

19 BIẾN HÀNH
TỊNH HƳO TÂM SỞ

0

12 VÔ SẮC GIỚI TÂM

6

6

0

6

6
6

0
0

6
6

0
0

6
6

6

0

6

6

6

0

6

0

6

6

0
6
6
6

0

6

6
1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

6

1

0

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6

0

Dväravimuttacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi thoát môn

1

Ekadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở nhƶt môn

1

1

1

1

1

5

Pañcadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở ngũ môn

1

1

1

1

1

6

Chadvärikacitta - Tâm (tâm sở) sinh khởi ở lục môn

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Tâm (tâm sở) đôi khi sinh khởi ở lục môn, đôi khi
thoát môn

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40 SIÊU THẾ TÂM
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6

6

0

4 SI PHƷN TÂM SỞ

0
0

6

0

0
0
0
0
0
0

Dvārasaṅgaha – Môn Quy Tập

LƲi nữa, đối với 2 Vô lượng tâm sở sinh khởi thoát môn này, chỉ sinh ra khi
kết hợp với 4 Sắc giới quƴ tâm (từ Đệ nhƶt thiền đến Đệ tứ thiền) mà thôi, còn Đệ
ngũ thiền đƲi hành quƴ tâm thì tâm sở kết hợp vẫn là 30 (trừ 2 Vô lượng tâm sở rồi).
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ĀRAMMAṆASAṄGAHA – ĐỐI TƯỢNG QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo Ārammaṇa - Đối tượng gọi là Ārammaṇa-

saṅgaha – Đối tượng quy tập.
I. ĐỊNH NGHĨA9

Ārammaṇa - Đối tượng là pháp tự nhiên mà tâm và tâm sở vui lòng tiếp
nhận, hoặc là pháp lôi kéo tâm và tâm sở, như định nghĩa Päli9
* Ā abhimukhaṃ ramanti etthä’ti = Ārammaṇaṃ.
Tâm và tâm sở đến vui lòng trước mặt pháp nào, pháp đó gọi là “đối tượng”.
* Cittacetasikehi älambiyatą’ti
= Ālambanaṃ.
Pháp nào lôi kéo tâm và tâm sở, pháp đó gọi là “đối tượng”.
Ārammaṇa - đối tượng có tất cƴ 6 loƲi9
i, Rūpärammaṇa
ii, Saddärammaṇa
iii, Gandhärammaṇa
iv, Rasärammaṇa

chi pháp là:
chi pháp là:
chi pháp là:
chi pháp là:

v, Phoṭṭhabbärammaṇa chi pháp là:
vi, Dhammärammaṇa

chi pháp là:

vaṇṇarūpa
màu các loƲi
saddarūpa
tiếng các loƲi
gandharūpa
mùi các loƲi
rasarūpa
vị các loƲi
paṭhavą
cứng - mềm
tejo
nóng - lƲnh
väyo
căng - chùng
78 tâm, 52 tâm sở, 21 sắc pháp,
Niết-bàn, chế định.

GIẢI THÍCH:

Đối với các chúng sinh hữu tình, có đời sống tình chí, nếu không có các đối
tượng lôi kéo, thu hút tâm và tâm sở của các chúng sinh này thì các tâm và tâm sở ấy
không thể sinh khởi lên được. Giống như người già yếu, hoặc người bƲi liệt cần dựa
vào cây gậy là vật dụng chống đỡ để họ đứng lên và đi lƲi được thì tâm và tâm sở
cũng cần có đối tượng mới khởi sinh lên, bám víu vào đó mà hiện hữu ra được.
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Do vậy, khi nói đến đối tượng thì phƴi liên quan đến tâm và tâm sở, cũng thế
khi nói đến tâm và tâm sở thì cần đề cập đối tượng. Chuyện có tâm hoặc tâm sở mà
lƲi không có đối tượng của chúng là điều không thể xƴy ra.
Đối tượng xem như là thức ăn của tâm và tâm sở, khi phân tích theo khƴ
năng tiếp nhận đối tượng thông qua các môn thì có tất cƴ 6 loƲi đối tượng:
1, Rūpärammaṇa - Sắc trần9 Sắc ở đây chính là các loƲi vaṇṇarūpa - màu sắc,
là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua mắt (nhãn môn).
2, Saddärammaṇa - Thinh trần9 Thinh ở đây chính là saddarūpa - âm thanh
hay các loƲi tiếng, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua tai (nhĩ môn).
3, Gandhärammaṇa - Hương trần9 Hương ở đây chính là gandharūpa - các
loƲi mùi, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua mũi (tỷ môn).
4, Rasärammaṇa - Vị trần9 Vị ở đây chính là rasarūpa - các loƲi vị, là pháp lôi
kéo tâm và tâm sở qua lưỡi (thiệt môn).
5, Phoṭṭhabbärammaṇa - Xúc trần9 Xúc ở đây là sự xúc chƲm thân thể, đó
chính là paṭhavą - đất, tejo - lửa và väyo - gió có các đặc tính: cứng - mềm, nóng lƲnh và căng - chùng, là pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua thân (thân môn).
6, Dhammärammaṇa - Pháp trần9 là pháp chỉ biết được qua ý môn mà thôi,
chúng bao gồm: 89 Tâm, 52 Tâm sở, 5 Tịnh sắc, 16 Sắc vi tế, Niết-bàn và Chế định,
là các pháp lôi kéo tâm và tâm sở qua ý (ý môn).
Các trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc gọi là Pañcärammaṇa – Ngũ trần, thuộc
về Rūpadhamma – Sắc pháp.
Còn Dhammärammaṇa – Pháp trần thì chia ra như sau:
– Tâm, Tâm sở, Niết-bàn thuộc về Nämadhamma – Danh pháp.
– 5 Tịnh sắc, 16 Sắc vi tế thuộc về Rūpadhamma – Sắc pháp.
– Chế định (Paññatti) là pháp quy ước, chế đặt ra, không thuộc về cƴ Sắc
pháp lẫn Danh pháp.
II. NĂNG LỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG9

Trong 6 loƲi đối tượng đã nêu, nếu phân tích theo năng lực của đối tượng thì
có thể chia làm 2 loƲi:
1, Sämaññärammaṇa – Đối tượng thông thường9 là 6 đối tượng dƲng bình
thường, phổ thông, chung chung, không có năng lực đặc biệt gì cƴ để lôi cuốn, thu
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hút tâm và tâm sở phƴi chƲy theo đối tượng đó.
2, Ārammaṇädhipati – Đối tượng ưu thắng9 là loƲi đối tượng đặc biệt, có
năng lực lớn, năng lượng cao, có thể làm cho các danh pháp là tâm và tâm sở nhƴy
vào chiếm hữu đối tượng một cách mãnh liệt. Đối tượng mà có sức mƲnh như thế
phƴi là đối tượng đáng mong cầu (iṭṭḥärammaṇa) và được gọi là ärammaṇädhipati đối tượng ưu thắng.
Ở đây, iṭṭhärammaṇa - đối tượng đáng mong cầu cũng được chia làm 2 loƲi:
a, Sabhäva-iṭṭhärammaṇa9 là đối tượng đáng mong cầu đúng với thực tánh
pháp, đúng với bƴn chất tự nhiên của nó, là đối tượng đáng hài lòng, đáng tầm cầu
đối với đƲi chúng số đông.
b, Parikappa-iṭṭhärammaṇa9 là đối tượng đáng yêu thích, vừa lòng đối với
một số cá nhân nào đó, không phƴi chung cho cƴ nhân loƲi và chúng sinh. Đây
không phƴi là đối tượng đáng mong cầu theo lẽ tự nhiên hay theo thực tánh pháp.
Nghĩa là không phƴi đối tượng đáng tầm cầu của đƲi chúng nói chung mà chỉ đối với
một số chúng sinh nào đó hoặc chỉ là cá nhân mà thôi.
Cƴ 2 loƲi đối tượng đáng mong cầu nêu trên một khi có thể làm cho các
danh pháp sinh khởi, tức là có thể thu hút được tâm và tâm sở một cách đặc biệt thì
được gọi là ärammaṇädhipati - đối tượng ưu thắng.
III. QUAN HỆ GIỮA ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC MÔN9

Giữa các môn và 6 loƲi đối tượng có quan hệ khắng khít như sau:
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1, Nhãn môn tâm
2, Nhĩ môn tâm
3, Tỷ môn tâm
4, Thiệt môn tâm
5, Thân môn tâm

46 tâm
46 tâm
46 tâm
46 tâm
46 tâm

nhận đối tượng Sắc trần hiện tƲi mà thôi.
nhận đối tượng Thinh trần hiện tƲi mà thôi.
nhận đối tượng Hương trần hiện tƲi mà thôi.
nhận đối tượng Vị trần hiện tƲi mà thôi.
nhận đối tượng Xúc trần hiện tƲi mà thôi.

6, Ý môn tâm

67/99 tâm nhận đối tượng Lục trần hiện tƲi, quá khứ, vị lai,
vượt thời gian (kälavimutti) tùy sự phù hợp.

7, Thoát môn tâm

19 tâm

nếu làm các phận sự9 Tục sinh, Hộ kiếp, Tử sẽ
nhận đối tượng là một trong Lục trần, gọi là
kamma - nghiệp, kammanimitta - nghiệp tướng
và gatinimitta - thú tướng, thuộc về hiện tƲi, quá
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khứ, chế định, sinh khởi qua lục môn, tƲi thời
điểm cận tử mà phần đông nhận từ kiếp cũ.
GIẢI THÍCH:

* 1,  5, Nhãn môn tâm, Nhĩ môn tâm, Tỷ môn tâm, Thiệt môn tâm, Thân
môn tâm có số lượng tâm sinh khởi được là 46; đó là 46 Dục giới tâm (trừ 8 tâm
trong Ngũ song thức tâm không sinh khởi được tƲi các môn khác).
* 6, 67 hoặc 88 Ý môn tâm bao gồm9 41 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức
tâm, 3 Ý giới), 18 ĐƲi hành tâm (trừ 8 ĐƲi hành quƴ tâm) và 7 hoặc 40 Siêu thế tâm.
* 7, 19 Thoát môn tâm bao gồm:
– 2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 ĐƲi quƴ tâm
– 9 ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm

* 6 đối tượng là: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp
trần nếu quy tập theo thời gian sẽ chia thành 2 loƲi:
a, Tekälikärammaṇa – Đối tượng ba thời9 tức là 6 loƲi đối tượng liên quan
đến 3 thời là: Atąta - Quá khứ, Anägata - Vị lai và Paccuppanna - Hiện tƲi. Chi pháp
chính là: Tâm, Tâm sở và Sắc pháp.
– Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đối tượng quá khứ, là các tâm, tâm sở, sắc pháp
đã trôi qua rồi, tức là đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chƲm, đã nghĩ suy đến
các đối tượng đã trôi qua, không còn hiện hữu nữa nên gọi là đối tượng quá khứ.
– Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đối tượng hiện tƲi, là các tâm, tâm sở, sắc
pháp đang hiển hiện ra đấy, tức là đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang
xúc chƲm, đang nghĩ suy đến các đối tượng đang hiện hữu trong tâm, chưa bị diệt đi
nên gọi là đối tượng hiện tƲi.
– Tâm, Tâm sở, Sắc pháp gọi là đối tượng vị lai, là các tâm, tâm sở, sắc pháp
chưa xuất hiện, tức là sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nếm, sẽ xúc chƲm, sẽ nghĩ suy đến
các đối tượng trong tâm nên gọi là đối tượng vị lai.
Như vậy, các đối tượng hiện diện theo ba thời được gọi là: Tekälikärammaṇa
– Đối tượng ba thời.
b, Kälavimuttärammaṇa – Đối tượng thoát thời9 tức là đối tượng không
liên quan đến cƴ 3 thời. Đó chính là: Niết-bàn và Chế định (Paññatti), bởi vì các đối
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tượng này là Asaṅkhatadhamma – Vô vi pháp, không bị tƲo tác bởi bốn yếu tố là:
nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bởi vậy, việc sinh khởi của hai pháp này do các yếu
tố tƲo tác là điều không thể có; khi đã như thế thì cũng không thể nói rằng Niết-bàn,
Chế định là quá khứ, hiện tƲi hay vị lai được, cho nên chúng được gọi là đối tượng
thoát thời, vượt ra ngoài thời gian.
A. TÂM VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG

Gāthāsaṅgaha:
11. PAÑCAVĄSA
EKAVĄSATI

PARITTAMHI
VOHĀRE

12. VĄSĀNUTTARAMUTTAMHI
PAÑCA SABBATTHA CHACCETI

CHA
AṬṬHA

CITTĀNI

MAHAGGATE

NIBBĀNAGOCARE

AGGAMAGGAPHALUJJHITE
SATTADHĀ TATTHA SAṄGAHO

– 25 tâm sinh khởi chỉ nhận 6 đối tượng là Dục giới cƴnh mà thôi,
– 6 tâm sinh khởi chỉ nhận Pháp trần là các pháp ĐƲi hành,
– 21 tâm chỉ nhận Pháp trần làm đối tượng là các pháp Chế định,
– 8 tâm sinh khởi chỉ nhận Pháp trần là Niết-bàn làm đối tượng.
– 20 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là Dục giới cƴnh, pháp ĐƲi
hành và Chế định (trừ 9 pháp Siêu thế),
– 5 tâm sinh khởi nhận 6 đối tượng là Dục trần, pháp ĐƲi hành và
Chế định luôn cƴ pháp Siêu thế (trừ A-ra-hán đƲo và A-ra-hán quƴ),
– 6 tâm sinh khởi nhận tất cƴ các đối tượng.
Như vậy, trong phần tập yếu này, các đối tượng được nói đến qua 7
mục đã nêu.
GIẢI THÍCH:

Các đối tượng như đã nói, khi phân chia sẽ có 4 hƲng đối tượng lớn như sau:
– Kämärammaṇa - Dục giới cƴnh: bao gồm đối tượng là Lục trần.
– Mahaggatärammaṇa - ĐƲi hành cƴnh: thuộc về Pháp trần.
– Paññattärammaṇä - Chế định cƴnh: thuộc về Pháp trần.
– Lokuttarärammaṇä - Siêu thế cƴnh: thuộc về Pháp trần.
1, Kämärammaṇa – Dục giới cƴnh:
Chi pháp bao gồm9 54 Dục giới tâm, 52 tâm sở, 27 sắc pháp. Nghĩa là tƲi thời
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điểm tâm nhận đối tượng là một tâm nào đó trong 54 Dục giới tâm hoặc một sắc nào
đó trong 27 sắc pháp thì được gọi là bám víu vào Dục giới cƴnh hay có đối tượng là
Dục giới pháp.
2, Mahaggatärammaṇa – ĐƲi hành cƴnh9
Chi pháp bao gồm: 27 ĐƲi hành tâm, 35 tâm sở. Nghĩa là tƲi thời điểm tâm
nhận đối tượng là một tâm nào đó trong 27 ĐƲi hành tâm thì được gọi là nhận ĐƲi
hành cƴnh làm đối tượng hay có đối tượng là ĐƲi hành pháp.
Dục giới cƴnh và ĐƲi hành cƴnh này vẫn là các đối tượng còn ở trong tam giới:
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới; là các đối tượng thuộc về thế gian pháp, còn gọi là
Lokąyärammaṇa – Hiệp thế cƴnh. Khi tâm bám víu vào hiệp thế cƴnh thì tâm đó được
gọi là có đối tượng là Lokąyadhamma – Hiệp thế pháp.
3, Paññattärammaṇä – Chế định cƴnh9
Chế định pháp có 2 loƲi là: Atthapaññatti – Nghĩa chế định và Saddapaññatti –
Ngữ chế định.
a, Atthapaññatti – Nghĩa chế định9 là những chế định, quy ước, đặt để dựa
trên hình dáng, trƲng thái, nhằm biết được nội dung hay ý nghĩa của đối tượng được
chế định ấy. Chẳng hƲn hình dƲng, tính chất của núi non, sông hồ, cây cối, vườn tược,
ruộng đồng, nhà cửa, chúng sinh, hư không, phương hướng, thời gian, v.v...
b, Saddapaññatti – Ngữ chế định9 là những chế định, quy ước, đặt để dựa
trên âm thanh hay tiếng được phát ra thành lời, thành ngôn ngữ để hiểu được nội
dung, ý nghĩa từ lời nói hay kiểu nói đã được phát ra ấy. Chẳng hƲn khi nói đến núi
non, sông hồ, cây cối, nhà cửa, ghế bàn, người nam, người nữ, mệnh lệnh như quay
trái, quay phƴi, bước tới, bước lui, v.v... mặc dù không thấy đối tượng tƲi thời điểm đó
nhưng chỉ nghe tiếng, nghe âm thanh thôi thì cũng biết và hiểu nội dung mà người ta
đang nói đến.
Do vậy, khi tâm nhận lấy một chế định nào đó làm đối tượng thì tâm ấy được
gọi là bám víu vào Chế định cƴnh hay có đối tượng là Chế định pháp.
4, Lokuttarärammaṇä – Siêu thế cƴnh9
Chi pháp chính là: 4 ĐƲo tâm, 4 Quƴ tâm, 36 tâm sở và Niết-bàn. TƲi thời
điểm mà tâm nào nhận lấy ĐƲo tâm, Quƴ tâm hoặc Niết-bàn làm đối tượng, tâm đó
được gọi là bám víu vào Siêu thế cƴnh hay có đối tượng là Siêu thế pháp.
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TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHẮC CHẮN

25,

25 =

6=

21 =

6,

21,

8

13 (10 Ngũ song thức+ 3 Ý giới)
12 (3 Suy đƲt+8 ĐƲi quƴ+Tiếu sanh tâm)
3 (Thức vô biên xứ tâm)
3 (Phi tưởng phi phi tưởng xứ tâm)

TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHẮC CHẮN

20,

nhận Lục trần là
Dục giới pháp làm
đối tượng mà thôi.

5,

12 (Bất thiện tâm)

20

4 (ĐƲi thiện vô trí tâm)
4 (ĐƲi duy tác vô trí tâm)

chỉ nhận Pháp trần
là ĐƲi hành pháp
làm đối tượng.

5=

15 (Sắc giới tâm)

4 (ĐƲi thiện hợp trí tâm)
1 (Thắng trí thiện tâm)

chỉ nhận Pháp trần
là Chế định pháp
6 (3 Không vô biên xứ+3 Vô sở hữu xứ) làm đối tượng .
1 (Ý môn hướng tâm)

8=

6
8 Siêu thế tâm chỉ nhận Pháp trần là Niết bàn làm đối tượng.

4 (ĐƲi duy tác hợp trí tâm)
1 (Thắng trí duy tác tâm)

6

nhận Lục trần là Dục giới,
ĐƲi hành, Chế định làm
đối tượng (81,52,28, paññatti)

nhận Lục trần là Dục giới,
ĐƲi hành, Siêu thế (trừ A-ra-hán
đƲo, A-ra-hán quƴ), Chế định
làm đối tượng.
(87,52,28, Nibbäna, Paññatti)

nhận Lục trần là Dục giới,
ĐƲi hành, Siêu thế, Chế định
không sót gì làm đối tượng.
(89,52,28, Nibbäna, Paññatti)

I. PHÂN CHIA 60/82 TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHẮC CHẮN THEO LỤC TRẦN VÀ 3 THỜI

1, 25 tâm nhận Dục giới cƴnh chắc chắn9
– 2 Nhãn thức tâm nhận Sắc trần
– 2 Nhĩ thức tâm nhận Thinh trần
– 2 Tỷ thức tâm nhận Hương trần
– 2 Thiệt thức tâm nhận Vị trần
– 2 Thân thức tâm nhận Xúc trần
– 3 Ý giới tâm nhận Ngũ trần
– 3 Suy đƲt tâm
– 8 ĐƲi quƴ tâm
– 1 Tiếu sanh tâm

ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
nhận đối tượng Hiện tƲi, Quá khứ, Vị lai.

2, 6 tâm nhận ĐƲi hành cƴnh chắc chắn9
– 1 Thức vô biên xứ thiện tâm
– 1 Thức vô biên xứ quƴ tâm

PAÑCAVĄSA PARITTAMHI

CHA CITTĀNI MAHAGGATE

chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm
thuộc về quá khứ làm đối tượng.

– 1 Thức vô biên xứ duy tác tâm chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm và duy
tác tâm thuộc về quá khứ làm đối tượng.
– 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm
– 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ quƴ tâm
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– 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm

chỉ nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm và
duy tác tâm thuộc về quá khứ làm
đối tượng.

3, 21 tâm nhận Chế định cƴnh chắc chắn9

EKAVĄSATI VOHĀRE

– 3 Đệ nhất thiền sắc giới tâm nhận 25 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 10 bất
tịnh, 1 thân, 1 hơi thở, 1 chúng sinh đáng yêu,
1 chúng sinh gặp khổ, 1 chúng sinh được vui,
thoát 3 thời làm đối tượng mà thôi.
– 3 Đệ nhị thiền sắc giới tâm nhận 14 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 1 hơi thở,
– 3 Đệ tam thiền sắc giới tâm 1 chúng sinh đáng yêu, 1 chúng sinh gặp khổ,
– 3 Đệ tứ thiền sắc giới tâm
1 chúng sinh được vui, thoát 3 thời làm đối
tượng mà thôi.
– 3 Đệ ngũ thiền sắc giới tâm

nhận 12 Chế định pháp là: 10 biến xứ, 1 hơi thở,
1 chúng sinh trung dung, thoát 3 thời làm đối
tượng mà thôi.

– 3 Không vô biên xứ thiền tâm nhận Chế định pháp là9 Kasiṇugghäṭimäkäsapaññatti – Hư không chế định phát sinh từ biến
xứ, thoát 3 thời làm đối tượng mà thôi.
– 3 Vô sở hữu xứ thiền tâm

nhận Chế định pháp là9 Natthibhävapaññatti –
TrƲng thái không chế định, thoát 3 thời làm
đối tượng mà thôi.

4, 8/40 tâm nhận Siêu thế cƴnh chắc chắn9
– 8/40 Siêu thế tâm

AṬṬHA NIBBĀNAGOCARE

nhận Pháp trần là Niết-bàn, vượt ngoài 3 thời
làm đối tượng mà thôi.

II. PHÂN CHIA 31 TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHẮC CHẮN THEO LỤC TRẦN VÀ 3 THỜI

1, 20 tâm nhận Lục trần ngoƲi trừ Siêu thế pháp:
– 12 Bất thiện tâm

– 4 ĐƲi thiện tâm ly trí
– 4 ĐƲi duy tác tâm ly trí

= 20

VĄSĀNUTTARAMUTTAMHI

nhận Dục giới cƴnh, ĐƲi hành cƴnh, Chế
định cƴnh, thuộc về quá khứ, hiện tƲi,
vị lai và thoát 3 thời làm đối tượng.

2, 5 tâm nhận đối tượng ngoƲi trừ A-ra-hán đƲo và A-ra-hán quƴ:
AGGAMAGGAPHALUJJHITE PAÑCA
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– 4 ĐƲi thiện tâm hợp trí
– 1 Thắng trí thiện tâm

=5

3, 6 tâm nhận tất cƴ đối tượng:
– 1 Ý môn hướng tâm
– 4 ĐƲi duy tác tâm hợp trí
– 1 Thắng trí duy tác tâm

=6

nhận Lục trần là Hiệp thế, Chế định và
Siêu thế (trừ A-ra-hán đƲo và A-ra-hán quƴ),
thuộc về quá khứ, hiện tƲi, vị lai và thoát
3 thời làm đối tượng.
SABBATTHA CHA CA

nhận Lục trần là Hiệp thế, Chế định và
tất cƴ Siêu thế, thuộc về quá khứ, hiện tƲi,
vị lai và thoát 3 thời làm đối tượng.

III. MỞ RỘNG NỘI DUNG KỆ THI SỐ 11

1, Kämärammaṇa – Dục giới cƴnh: 25 tâm nhận đối tượng chắc chắn, đó là:
a, 10 Ngũ song thức tâm9
– 2 Nhãn thức tâm nhận sắc trần
– 2 Nhĩ thức tâm nhận thinh trần
– 2 Tỷ thức tâm nhận hương trần
– 2 Thiệt thức tâm nhận vị trần
– 2 Thân thức tâm nhận xúc trần

ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.
ở hiện tƲi mà thôi.

Như vậy 10 Ngũ song thức tâm nhận Ngũ trần là Dục giới pháp, thuộc về hiện
tƲi làm đối tượng mà thôi.
b, 3 Ý giới tâm9
– 1 Ngũ môn hướng tâm
– 2 Tiếp thọ tâm

=3

3 tâm này nhận một trong năm Ngũ trần làm đối tượng, đối tượng nào cũng
được miễn là đang hiện hữu ra đó, thuộc về hiện tƲi như trên.
c, 12 tâm, đó là:
– 3 Suy đƲt tâm
– 8 ĐƲi quƴ tâm
– 1 Tiếu sanh tâm

= 12

12 tâm này nhận một trong các Lục trần, đặc biệt là các Dục giới pháp làm đối
tượng, không bắt buộc là hiện tƲi mà thuộc về quá khứ, hiện tƲi hay vị lai đều được cƴ.
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* Cƴ 25 tâm vừa nêu trên, nhận Lục trần thuộc về Dục giới pháp làm đối
tượng mà thôi, do vậy 25 tâm này được gọi là nhận Dục giới cƴnh làm đối tượng một
cách chắc chắn.
2, Mahaggatärammaṇa – ĐƲi hành cƴnh:
a, 3 Thức vô biên xứ thiền tâm: nhận 1 Không vô biên xứ thiền thiện tâm,
1 Không vô biên xứ thiền duy tác tâm làm đối tượng, cụ thể như sau:
i, Hành giƴ đắc Không vô biên xứ thiền rồi, tiếp tục tu tiến thiền định
để đƲt đến Thức vô biên xứ thiền hoặc hành giƴ đã đắc Thức vô biên xứ thiền muốn
nhập vào định Thức vô biên xứ thiền (Viññäṇañcäyatanajjhänasamäpatti) nữa, thì cần
phƴi dựa trên Không vô biên xứ thiền thiện hoặc duy tác mà mình đã đắc rồi ấy, đem
ra làm đối tượng một cách thường xuyên và chắc chắn thì Thức vô biên xứ thiền mới
có thể sinh khởi được.
ii, Người tam nhân (Tihetukapuggala) hoặc Người quƴ hữu học (Phalasekkhapuggala) đã đắc Thức vô biên xứ thiền rồi, khi có nguyện vọng sẽ nhập vào
Thức vô biên xứ thiền thì phƴi có Không vô biên xứ thiện tâm mà đã từng sinh khởi
với mình trong kiếp này làm đối tượng.
iii, Khi Người tam nhân hoặc Người quƴ hữu học chết đi, sẽ tái sinh vào
cõi trời Vô sắc, cƴnh giới Thức vô biên xứ thiền, tục sinh với Thức vô biên xứ quƴ
tâm có Không vô biên xứ thiện tâm đã từng sinh khởi với mình trong kiếp trước làm
đối tượng. Ngay cƴ khi Thức vô biên xứ quƴ tâm làm phận sự hộ kiếp hoặc phận sự
tử cũng cần phƴi có Không vô biên xứ thiện tâm mà đã từng sinh khởi với mình trong
kiếp trước làm đối tượng vậy.
iv, Người tam nhân hoặc Người quƴ hữu học tiếp tục tu tiến minh sát
(vipassanä) đến lúc đắc A-ra-hán đƲo, A-ra-hán quƴ, trở thành bậc Thánh vô học
(Asekkhapuggala) trong kiếp này; khi nhập vào Thức vô biên xứ thiền thì thiền tâm
mới sinh khởi này là Thức vô biên xứ duy tác tâm, có đối tượng là Không vô biên xứ
thiện tâm mà đã từng sinh khởi với mình trong kiếp này.
v, Bậc thánh A-ra-hán đã đắc thiền định (Jhänaläbhąpuggala), khi đắc Đệ
ngũ thiền sắc giới (Rūpapañcamajjhäna) mà có nguyện vọng tu tiến các bậc thiền tiếp
tục thì cần phƴi tu tập Không vô biên xứ thiền trước đã. Khi đã đắc Không vô biên xứ
thiền thì đó chính là Không vô biên xứ thiền duy tác, rồi tu tiến tiếp Thức vô biên xứ
thiền với Không vô biên xứ duy tác tâm vừa đắc làm đối tượng. Do vậy, khi Thức vô
biên xứ thiền duy tác sinh khởi thì phƴi lấy Không vô biên xứ duy tác tâm đã từng sinh
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khởi với mình trong kiếp này làm đối tượng.
Kết lƲi, cƴ 3 tâm Thức vô biên xứ thiện tâm, quƴ tâm, duy tác tâm có đối
tượng là Không vô biên xứ thiện tâm mà đã sinh khởi với hành giƴ trong kiếp này hoặc
kiếp trước và có Không vô biên xứ duy tác tâm sinh khởi trong kiếp này làm đối tượng.
b, 3 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm: nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm,
Vô sở hữu xứ duy tác tâm làm đối tượng, cụ thể như sau:
3 tâm là: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm, Phi tưởng phi phi tưởng xứ
quƴ tâm và Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm
hoặc Vô sở hữu xứ duy tác tâm đã sinh rồi trong kiếp này hay kiếp trước làm đối
tượng. Lời giƴi thích tương tự phần 2, a, ở trên.
Kết luận, 6 tâm là 3 Thức vô biên xứ thiền tâm và 3 Phi tưởng phi phi tưởng
xứ thiền tâm nhận 4 ĐƲi hành tâm là Không vô biên xứ thiện tâm, duy tác tâm và Vô
sở hữu xứ thiện tâm, duy tác tâm làm đối tượng, cho nên gọi là 6 tâm nhận ĐƲi hành
cƴnh làm đối tượng chắc chắn.
KHÔNG VÔ BIÊN XỨ

THỨC VÔ BIÊN XỨ

VÔ SỞ HỮU XỨ

PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ

VÔ SẮC GIỚI THIỆN

VÔ SẮC GIỚI QUƳ

VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC
BẬC THÁNH VÔ HỌC

BẬC THÁNH VÔ HỌC

3, Paññattärammaṇa – Chế định cƴnh9
a, 15 Sắc giới tâm: nhận Chế định làm đối tượng. Nghĩa là 15 tâm này là
những tâm sinh khởi do sự chú mục trên các đề mục là các pháp chế định, đó là 26
đề mục thiền định: 10 biến xứ, 10 bất tịnh, 1 hơi thở, 1 thân, 1 chúng sinh đáng yêu,
1 chúng sinh gặp khổ, 1 chúng sinh được vui và 1 chúng sinh trung dung.
b, 3 Không vô biên xứ thiền tâm9 chỉ có đối tượng là Kasiṇugghäṭimäkäsapaññatti – Hư không chế định phát sinh từ biến xứ mà thôi.
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Kasiṇugghäṭimäkäsapaññatti có nghĩa là sự trống không khi vòng biến xứ mất
đi hoặc là sự trống không khi loƲi bỏ vòng biến xứ; chính việc chế định sự trống không
này khi đem ra làm đối tượng nên được gọi là Hư không chế định phát sinh từ biến
xứ. Cho nên, tâm có đối tượng là Kasiṇugghäṭimäkäsapaññatti này được gọi tên là
Ākäsänañcäyatanacitta – Không vô biên xứ tâm. Có cƴ thƴy 3 tâm là:
* Ākäsänañcäyatanakusalacitta – Không vô biên xứ thiện tâm.
* Ākäsänañcäyatanavipäkacitta – Không vô biên xứ quƴ tâm.
* Ākäsänañcäyatanakiriyäcitta – Không vô biên xứ duy tác tâm.
c, 3 Vô sở hữu xứ thiền tâm9 chỉ có đối tượng là Natthibhävapaññatti –
TrƲng thái không chế định mà thôi.

Natthibhävapaññatti có nghĩa là sự không có gì, dù chỉ là một tí, một xíu cũng
không có. Hành giƴ lấy chế định được quy ước rằng tí gì cũng không có làm đối tượng,
và tâm nhận chế định này làm đối tượng có tên là Ākiñcaññäyatanacitta – Vô sở hữu
xứ tâm. Có cƴ thƴy 3 tâm là:
* Ākiñcaññäyatanakusalacitta – Vô sở hữu xứ thiện tâm.
* Ākiñcaññäyatanavipäkacitta – Vô sở hữu xứ quƴ tâm.
* Ākiñcaññäyatanakiriyäcitta – Vô sở hữu xứ duy tác tâm.
4, Nibbänärammaṇa – Niết-bàn cƴnh9
8 Siêu thế tâm là: 4 ĐƲo tâm và 4 Quƴ tâm chỉ nhận Niết-bàn làm đối tượng
mà thôi.
Niết-bàn là trƲng thái diệt tận mọi tham ái (taṇhä) – công cụ trói buộc chúng
sinh vào trong vòng tử sinh luân hồi. 4 ĐƲo tâm và 4 Quƴ tâm chính là tâm cắt đứt,
hủy diệt các công cụ trói buộc nói trên, do vậy các tâm này sẽ liên đới đến đối tượng
lục trần hay dính mắc đến thế gian pháp là điều không thể có. Các tâm này sẽ nhận
đối tượng đặc biệt mà mọi chúng sinh nào trên thế gian cũng chưa từng tự mình thấy
biết trước đây, chỉ trừ các bậc Thánh nhân (Ariyapuggala) mà thôi. Bởi thế 8 Siêu thế
tâm này không thể có trƲng thái khác làm đối tượng được ngoƲi trừ đối tượng đó là
Niết-bàn.
5, Kälavimuttärammaṇa – Thoát thời cƴnh9
Các Dục giới cƴnh (Kämärammaṇa) thuộc về cƴ 3 thời: hiện tƲi, quá khứ lẫn
vị lai đầy đủ.
Về phần các ĐƲi hành cƴnh (Mahaggatärammaṇa) cũng thuộc về cƴ 3 thời,
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nhưng các đối tượng của Thức vô biên xứ thiền và Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền
thì chỉ ở quá khứ mà thôi.
Riêng Chế định cƴnh và Niết-bàn cƴnh thì không có thời gian, nghĩa là không
thuộc về quá khứ, hiện tƲi hoặc vị lai gì cƴ.
Do bởi Chế định cƴnh là pháp không có bƴn chất, không có thực tánh pháp,
không bị tác động, biến đổi vì thường hay vô thường, không có sự sinh hay sự diệt là
dấu hiệu của sự biến động thay đổi, của vô thường và đến cƴ sự điều khiển, ra lệnh
cũng không thể được. Cho nên Chế định pháp không thuộc về 3 thời, do không có
quá khứ, hiện tƲi hay vị lai nên Chế định pháp là pháp thoát 3 thời.
Niết-bàn là pháp có bƴn chất tối thượng, rốt ráo, có trƲng thái thường hằng,
không có biến động, đổi thay và không sinh không diệt; cho nên không thể thuộc về
3 thời, vì không có quá khứ, hiện tƲi hay vị lai nên Niết-bàn là pháp thoát 3 thời.
Kết lƲi, pháp thoát thời gian (kälavimutta) hay đối tượng thuộc về thoát thời
chỉ có 2 là: Chế định pháp và Niết-bàn.
Kệ thi số 11 nói đến 60/92 tâm nhận 6 đối tượng tùy thời và thoát thời, theo
trình tự các tâm ấy nhận đối tượng một cách chắc chắn, gọi là ekanta như sau:
– 25 tâm nhận Dục giới cƴnh làm đối tượng chắc chắn,
– 6 tâm nhận ĐƲi hành cƴnh làm đối tượng chắc chắn,
– 21 tâm nhận Chế định cƴnh làm đối tượng chắc chắn,
– 8/40 tâm nhận Niết-bàn làm đối tượng chắc chắn.
Số lượng tâm có tất cƴ 89 (hoặc 121), riêng 60/92 tâm đã nhận đối tượng
chắc chắc, còn lƲi 29 tâm nhận nhiều loƲi đối tượng và không chắc chắn, gọi là nhận
đối tượng anekanta và các loƲi đối tượng của 29 tâm này gọi là sabbärammaṇa.
IV. MỞ RỘNG NỘI DUNG KỆ THI SỐ 12

Số 28 tâm còn lƲi ngoài 60 tâm như đã nói ở trên trong kệ thi 11 là những
tâm có thể nhận các loƲi đối tượng và ngoài ra còn phƴi kể đến 2 tâm đặc biệt khác
nữa là 2 Abhiññä - Thắng trí, đó là: 1 Abhiññäkusalacitta - Thắng trí thiện tâm và 1
Abhiññäkiriyäcitta - Thắng trí duy tác tâm. Tổng cộng là 31 tâm, trong kệ thi số 12,
các tâm này nhận nhiều loƲi đối tượng, thuộc về nhiều loƲi thời gian, không giới hƲn
là quá khứ, hiện tƲi, vị lai hay thoát thời. Do vậy, đối tượng mà 31 tâm này nhận biết
được gọi là sabbärammaṇa - tất cƴ đối tượng.
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1, 20 tâm nhận các đối tượng ngoƲi trừ Siêu thế pháp:
– 12 Bất thiện tâm

– 4 ĐƲi thiện tâm ly trí
– 4 ĐƲi duy tác tâm ly trí

= 20 tâm

20 tâm này nhận một trong 6 loƲi trần cƴnh làm đối tượng, thuộc về Hiệp thế
pháp là Dục giới cƴnh, ĐƲi hành cƴnh hoặc là Chế định cƴnh cũng được, trừ ra Siêu
thế pháp mà thôi.
* 12 Bất thiện tâm là những tâm không tốt đẹp, không thể nhận các Siêu thế
pháp là: 4 ĐƲo, 4 Quƴ và Niết-bàn làm đối tượng được.
* 4 ĐƲi thiện tâm ly trí và 4 ĐƲi duy tác tâm ly trí là những tâm không kết
hợp với trí thì không thể nhận các Siêu thế pháp làm đối tượng được, do bởi 8 tâm
này là loƲi tâm không kết hợp với paññäcetasika - tuệ tâm sở nên không thể có đối
tượng là các Siêu thế pháp.
Kết lƲi 20 tâm nêu trên nhận các đối tượng khác ngoài Siêu thế pháp thì được.
2, 5 tâm nhận mọi đối tượng ngoƲi trừ A-ra-hán đƲo và A-ra-hán quƴ:
4 ĐƲi thiện tâm hợp trí và 1 Thắng trí thiện tâm nhận Lục trần là Hiệp thế,
Chế định và Siêu thế làm đối tượng đều được cƴ, ngoƲi trừ A-ra-hán đƲo và A-ra-hán
quƴ là không thể; bởi vì người có thể nhận lấy A-ra-hán đƲo và A-ra-hán quƴ làm đối
tượng được phƴi là người đắc quƴ A-ra-hán.
3, 6 tâm nhận tất cƴ đối tượng:
– 1 Ý môn hướng tâm
– 4 ĐƲi duy tác tâm hợp trí
– 1 Thắng trí duy tác tâm

= 6 tâm

6 tâm này nhận Lục trần là Dục giới, ĐƲi hành, Chế định và tất cƴ Siêu thế
pháp làm đối tượng đều được, không ngoƲi trừ gì cƴ.
Kết luận, 31 tâm được nói đến trong kệ thi số 12 này là những tâm nhận
nhiều loƲi đối tượng, không chắc chắn là dƲng đối tượng nào, nên được gọi là

anekanta.

V. ĐỐI TƯỢNG CỦA DVĀRAVIMUTTACITTA – THOÁT MÔN

Đa phần các tâm cần phƴi dựa vào dvära - môn để sinh khởi, các tâm dựa
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vào môn để sinh khởi được gọi là dvärikacitta, tuy nhiên vẫn có 19 tâm sinh khởi mà
không dựa vào môn nào cƴ như đã nói trong phần Môn Quy Tập. 19 tâm đó là:
– 2 Suy đƲt tâm thọ xƴ
– 8 ĐƲi quƴ tâm
– 9 ĐƲi hành quƴ tâm

= 19 tâm

18 tâm này tƲi thời điểm làm các phận sự9 Tục sinh, Hộ kiếp, Tử mặc dầu
không dựa vào một môn nào cƴ để sinh khởi, mà do nghiệp lực quá khứ nhưng luôn vẫn
nhận một loƲi đối tượng nào đó trong 6 loƲi đối tượng. Các đối tượng này chẳng liên
quan gì đến kiếp hiện tƲi mà là đối tượng có được từ kiếp trước tƲi thời điểm gần chết,
lúc mà maraṇäsannajavanacitta - cận tử tốc hành tâm nhận lấy đối tượng này. Tùy thuộc
vào tác hành của chúng sinh sắp chết đó nhận đối tượng gì. Nếu như lúc gần chết
nhận sắc trần làm đối tượng thì sắc trần ấy chính là đối tượng của dväravimuttacitta thoát môn tâm. Hoặc giƴ sử lúc gần chết mà cận tử tốc hành tâm nhận thinh trần,
hương trần, vị trần, xúc trần hay pháp trần làm đối tượng thì các đối tượng ấy chính
là đối tượng của thoát môn tâm. Cho nên, có thể nói được rằng đối tượng của thoát
môn tâm là một đối tượng nào đó trong số 6 loƲi đối tượng vậy.
Đối tượng của thoát môn tâm liên quan đến cận tử thời sẽ có tên gọi đặc biệt

là: Kammärammaṇa – Nghiệp cƴnh, Kammanimittärammaṇa – Nghiệp tướng cƴnh và
Gatinimittärammaṇa – Thú tướng cƴnh. Sáu đối tượng đến hiển hiện với chúng sinh
sắp chết bao gồm một trong năm Ngũ trần: Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần,
Xúc trần thì gọi là Kammanimittärammaṇa – Nghiệp tướng cƴnh hoặc
Gatinimittärammaṇa – Thú tướng cƴnh, tùy theo trƲng thái của đối tượng xuất hiện
biểu thị nên. Riêng về Pháp trần xuất hiện trong giai đoƲn cận tử thì gọi là
Kammärammaṇa – Nghiệp cƴnh cũng được, Kammanimittärammaṇa – Nghiệp tướng
cƴnh cũng được hoặc Gatinimittärammaṇa – Thú tướng cƴnh đều được cƴ.
Như vậy, đối tượng của thoát môn tâm chính là 3 loƲi cƴnh nêu trên, thuộc
về Lục trần đến hiển hiện với chúng sinh sắp chết ở cận tử thời. Các đối tượng này
luôn hiển hiện với tất cƴ chúng sinh khắp Tam giới, ngoƲi trừ cõi trời Vô tưởng
(Asaññasattabhūmi) và bậc Thánh A-ra-hán.
Về phần Lục trần đến hiển hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý lúc bình
thường thì không gọi là Kammärammaṇa – Nghiệp cƴnh, Kammanimittärammaṇa –
Nghiệp tướng cƴnh hoặc Gatinimittärammaṇa – Thú tướng cƴnh. Cũng vậy, với bậc
Thánh A-ra-hán lúc sắp nhập Niết-bàn sẽ không gọi tên các đối tượng như thế nữa,
bởi vì không có sự tục sinh tiếp theo đối với các Ngài.
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Các chúng sinh đang còn tử sinh luân hồi trong Tam giới (trừ cõi trời Vô
tưởng) thì luôn phƴi có một trong các đối tượng này đến hiển hiện lúc gần chết vậy.
1, Kammärammaṇa – Nghiệp cƴnh9
Kammärammaṇa – Nghiệp cƴnh chính là Pháp trần, liên quan đến thiện
nghiệp, bất thiện nghiệp thuộc về Trọng yếu nghiệp (Garukamma), Cận tử nghiệp
(Āsannakamma), Tập quán nghiệp (Ācinnakamma) hoặc Tích lũy nghiệp (Kaṭattäkamma) mà sẽ cho quƴ tục sinh trong kiếp tới. Sự việc này giống như sự xuất hiện
bƴn thân qua ý môn một cách rõ rệt. Thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp mà cho quƴ
tái sinh ấy sẽ đến hiển hiện trong tâm giống như mới sinh khởi lƲi. Sự hiện hữu của
nghiệp cƴnh có 2 dƲng:
a, Nghiệp cƴnh đến hiển lộ do thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, biểu
thị rõ rệt bƴn thân theo năng lực của pubbekatasaññä, tức là các tưởng quá khứ mà
tâm thức đã ghi lƲi những gì đã xƴy ra bên trong mình trước đây. Chẳng hƲn như
thiện nghiệp của bƴn thân là niềm hoan hỷ lúc làm phước, bố thí, cúng dường, giữ
giới, tham thiền lúc 10, 20 năm trước và đến giờ vẫn còn nhớ lƲi được niềm vui,
niềm hoan hỷ ấy. Hoặc là bất thiện nghiệp mà bƴn thân từng buồn rầu, đau khổ khi
gặp hoƲn nƲn, thiên tai, lửa cháy, bị lừa đƴo, ... dù đã nhiều năm trôi qua, hay sự
giận dữ, bực mình ai đó trước đây, v.v... đến lúc gần chết thì lƲi nhớ đến sự buồn
lòng hay giận dữ đó. Điều này cũng giống như người già có tuổi, nhớ nghĩ đến thời
thanh xuân của mình; thuở ấy còn trẻ trung, yêu đời, tươi vui và vẫn còn nghĩ tưởng,
nhớ lƲi được những tâm trƲng lúc đó, việc biểu hiện của nghiệp cƴnh do năng lực
của pubbekatasaññä cũng dƲng như vậy.
b, Nghiệp cƴnh đến hiển lộ do thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp khiến
cho nó giống như mới sinh ra; đó là biểu hiện theo năng lực của sampatikatasaññä,
tức là sự nhớ tưởng sự việc bên trong bƴn thân, dƲng na ná như đang làm, đang tiến
hành lúc bấy giờ. Ví dụ như các thiện nghiệp mà tự thân từng vui vẻ, hoan hỷ lúc
đang làm phước, giữ giới, tham thiền hoặc là bất thiện nghiệp vì đã từng buồn rầu do
nhà cháy, hay bị lừa đƴo, mất mát tài sƴn, hoặc là giận dữ người nào đó mà thời gian
đã trôi qua rất nhiều năm rồi; đến khi gần chết thì niềm vui, hoan hỷ sinh khởi giống
như là bƴn thân đang làm phước, giữ giới, tham thiền vậy, hoặc sự giận dữ, bực mình
sinh khởi giống như mình đang cãi vƴ với ai đó. Ở đây có thể so sánh với niềm hân
hoan sinh khởi trong tâm của người nằm ngủ vào ban đêm vừa bước ra khỏi cơn
mộng đẹp do bởi niềm vui vẻ đó của họ có được là tƲi ban chiều, ban tối họ mới
xem kịch, xem hát xong.
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Nghiệp cƴnh như đã nói ở đây chỉ biểu hiện qua Ý môn, không biểu hiện
qua 5 môn còn lƲi được, và nghiệp cƴnh này luôn nghĩ tưởng đến những tƲo tác đã
trôi qua rồi nên thuộc về đối tượng Quá khứ (Atątärammaṇa).
* Nếu nghiệp cƴnh là thiện nghiệp thì đưa đến tái sinh vào lƲc cƴnh.
* Nếu nghiệp cƴnh là bất thiện nghiệp thì đưa đến tái sinh vào khổ cƴnh.
2, Kammanimittärammaṇa – Nghiệp tướng cƴnh9
Kammanimittärammaṇa – Nghiệp tướng cƴnh nghĩa là cƴnh (đối tượng) là
nhân của sự tác hành.
* Kammassa nimittaṃ = Kammanimittaṃ.
Đối tượng là nhân của sự tác hành gọi là nghiệp tướng cƴnh.
Nghiệp tướng cƴnh chính là sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, cứng-mềm, nónglƲnh, căng-chùng và pháp nhận được bằng tâm ý; ở đây muốn nói đến sáu trần mà
liên đới đến tác hành của mỗi một chúng sinh đã làm bằng thân, khẩu, ý mà thôi.
Sáu loƲi đối tượng liên quan đến tác hành của bƴn thân, và là nghiệp tướng
cƴnh được chia làm 2 dƲng:
a, Upaladdhakammanimitta: bao gồm sáu trần mà bƴn thân đã gặp thấy,
là pháp đứng đầu trong lúc tác hành:
i, Phần thiện9 chẳng hƲn như bố thí, cúng dường, đặt bát, dâng y, xây
dựng trường học, bệnh viện, chùa chiền, v.v...
ii, Phần bất thiện9 ví dụ chúng sinh bị giết, đồ đƲt bị trộm, phụ nữ bị tà
dâm, thấy hình ƴnh của người đang làm việc xấu ác, v.v...
b, Upakaraṇakammanimitta: bao gồm sáu trần mà bƴn thân đã gặp thấy,
nhưng không phƴi là pháp đứng đầu trong lúc tác hành, chỉ là phần kết hợp, hỗ trợ
khi tác hành mà thôi:
i, Phần thiện9 chẳng hƲn như tượng Phật, hương hoa, mâm bát, tọa cụ,
bàn ghế, việc học hành, sách vở, thầy cô, công cụ khi làm thiện pháp, v.v...
ii, Phần bất thiện9 ví dụ lưới bẫy, giáo mác, đao kiếm, súng, chai rượu,
đồ ăn nhậu, công cụ để làm việc bất thiện, v.v...
Trong cƴ 2 dƲng nghiệp tướng này, các loƲi hữu tình hoặc vô tình liên quan trực
tiếp đến việc làm thiện, làm ác thuộc về Upaladdhakammanimitta. Còn các sự vật khác
là phần kết hợp hỗ trợ cho việc làm thiện, làm ác thì thuộc về Upakaraṇakammanimitta.
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Nếu lúc sắp chết, các nghiệp tướng này là dấu hiệu hiện hữu lộ ra trước mắt,
với đối tượng là phần thiện thì sẽ đưa đi tái sinh vào lƲc cƴnh và ngược lƲi nếu là bất
thiện sẽ dẫn đi tái sinh vào khổ cƴnh.
3, Gatinimittärammaṇa – Thú tướng

cƴnh:

Gatinimittärammaṇa – Thú tướng cƴnh chính là đối tượng của kiếp sống mà
cần phƴi đến, tức là đối tượng sẽ được thụ hưởng trong kiếp tiếp theo.
* Gatiyä nimittaṃ = Gatinimittaṃ.
Đối tượng của kiếp sống mà cần phƴi đến gọi là thú tướng cƴnh.
Thú tướng cƴnh bao gồm sáu trần mà chúng sinh sẽ thấy, gặp và thụ hưởng
trong kiếp kế tiếp một cách rõ ràng. Thú tướng cƴnh được chia làm 2 dƲng:
a, Upalabhitabbagatinimitta: là đối tượng sáu trần của kiếp sống mà sẽ
được gặp, được thấy, chẳng hƲn:
* Nếu sắp sinh vào cõi trời: sẽ thấy thiên xa, thiên cung, thiên nam, thiên nữ,
đồ trang sức chư thiên, vườn địa đàng, hoa trời các loƲi, v.v...
* Nếu sắp sinh vào các cõi người: sẽ thấy bầu thai mẹ, phòng ốc, nhà cửa,
đồ dùng, làng mƲc, phố thị, v.v...
* Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh: sẽ thấy các loài súc vật như voi, ngựa, trâu,
bò, mèo, chó, côn trùng, v.v...
* Nếu sắp sinh vào cõi ngƲ quỷ hoặc a-tu-la: sẽ thấy rừng sâu, vực thẳm, biển
hồ, sông nước, núi đồi, đầm ao, cây cối, hang động, là nơi ở của loài ngƲ quỷ, a-tu-la
v.v...
* Nếu sắp sinh vào cõi địa ngục: sẽ thấy chƴo dầu sôi, lưỡi cưa người, diêm
vương, đầu trâu mặt ngựa, quƲ đen, chó ngao, gươm giáo, lửa cháy, khói bốc, v.v...
b, Upabhogagatinimitta: là đối tượng sáu trần của kiếp sống mà sẽ được
thụ hưởng, chẳng hƲn:
* Nếu sắp sinh vào cõi trời: sẽ ngồi trên thiên xa, du hành trong thiên uyển,
vui đùa vui vẻ với các thiên nam, thiên nữ, v.v...
* Nếu sắp sinh vào các cõi người: sẽ có dấu hiệu giống như bƴn thân đang đi
đến nói chuyện với ai đó, hoặc đang làm công việc nào đó, ...
* Nếu sắp sinh vào cõi súc sinh: sẽ cƴm thấy mình đang là loài vật nào đó
hoặc thấy chỗ ở của loài vật ấy hoặc là đang đùa giỡn với con vật này nọ, v.v...
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* Nếu sắp sinh vào cõi ngƲ quỷ hoặc a-tu-la: thì cƴm nhận bƴn thân đang đi
trong khu vực ghê rợn nào đó, hoặc thân thể của mình trông đáng ghê sợ, xấu xí, hay
là đang đói khát vô cùng, cần phƴi tìm kiếm thức ăn, đồ uống ngay, v.v...
* Nếu sắp sinh vào cõi địa ngục: sẽ cƴm thấy mình đang bị búa gõ, đánh
đập, bị bầy chó ngao cắn xé, hoặc bị xiềng xích trói cột, hoặc đi đến nơi nhốt người,
bị tra tấn khốc liệt, v.v...
Riêng về phần sẽ đi tái sinh vào cõi PhƲm thiên thì cƴ 2 dƲng thú tướng cƴnh
như trên đều không có, chỉ có Nghiệp tướng chế định (Paññattikammanimitta) và
Nghiệp tướng đƲi hành (Mahaggatakammanimitta) mà thôi. Bởi vì 2 loƲi nghiệp tướng
này là quƴ của các thiền tâm mà hành giƴ đã chứng đắc rồi, nên chỉ nhận các đối
tượng chế định và đƲi hành thôi, là những đối tượng mà tâm tiếp nhận sẽ cho quƴ tái
sinh trong cƴnh giới PhƲm thiên.
Thú tướng cƴnh này chỉ biểu hiện duy nhất qua ý môn và được xếp vào đối
tượng hiện tƲi bởi vì đang tiếp nhận dấu hiệu (tướng) ấy.
MỘT VÀI KẾT LUẬN
NGHIỆP CƳNH

- Thuộc về Danh pháp (Nämadhamma),
- Thuộc về Dục giới pháp (Kämadhamma),

- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh trong 11
cõi Dục giới (2 Suy đƲt tâm thọ xƴ, 8 ĐƲi quƴ tâm),
- Thuộc về Pháp trần (Dhammärammaṇa),
- Sinh khởi qua Ý môn (Manodvära),
- Thời quá khứ (Atątakäla).
NGHIỆP TƯỚNG CƳNH

- Thuộc về Sắc pháp, Danh pháp hoặc Chế định pháp đều được,
- Thuộc về Dục giới pháp (54,52,28) hoặc ĐƲi hành pháp (Không vô biên

xứ thiện, Vô sở hữu xứ thiện),
- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh 11 cõi Dục
giới, 15 cõi Sắc giới (trừ Vô tưởng thiên) và 4 cõi Vô sắc giới,
- Thuộc về Lục trần,
- Sinh khởi qua 6 môn,
- Thời quá khứ, hiện tƲi và thoát thời tùy phù hợp.
THÚ TƯỚNG CƳNH

- Thuộc về Sắc pháp, Danh pháp đều được,
- Thuộc về Dục giới pháp (54,52,28),

- Là đối tượng của Tục sinh thức trong kiếp mới của chúng sinh 11 cõi Dục giới,
- Thuộc về Lục trần,
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- Sinh khởi qua 6 môn,
- Thời hiện tƲi, quá khứ tùy phù hợp.
KIẾP THỨ 3

DỤC GIỚI - KĀMABHŪMI

Loài người và chư Thiên là
những hành giƴ chứng đắc
Ngũ thiền sắc giới
(Pañcamajjhänaläbhąpuggala)
liên quan đến Thiền ly tưởng
(Saññävirägabhävanä),
đến lúc chết (cuti) thì rời khỏi
Dục giới rồi đi

KIẾP THỨ 2
tái sinh ở cõi trời Vô tưởng
(Asaññasattabhūmi) là một
loƲi PhƲm thiên chỉ có sắc pháp,
không có danh pháp. Đến khi tuổi
thọ đủ 500 đƲi kiếp thì mãn phần
với sắc pháp là Jąvitanavakakaläpa
(MƲng căn chín sắc khối), không
có Cận tử tốc hành tâm
(Maraṇäsannajavana) hoặc Cận tử
lộ trình tâm (Maraṇäsannavąthi),
bởi vì cƴnh giới này chỉ có sắc pháp
mà thôi, không có tâm và
tâm sở sinh khởi
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đến sinh ở cõi Dục giới,
làm loài người hoặc chư thiên tiếp tục.
Các Tục sinh tâm, Hộ kiếp tâm và Tử tâm
của các chúng sinh này có đối tượng
là một trong ba loƲi:
nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng
được nhận từ Hậu báo nghiệp
(Aparäpariyavedanąyakamma) mà bƴn
thân đã từng tƲo ra trước đây, tính từ
kiếp thứ 3 trở đi (không phƴi ở kiếp vừa rồi
là vị PhƲm thiên ở cõi Vô tưởng) tùy phù
hợp, phụ thuộc vào Hậu báo thiện nghiệp
nào có cơ hội cho quƴ tục sinh vào
cõi Dục giới. Đối tượng của các Hậu báo
thiện nghiệp đó chính là nghiệp cƴnh,
nghiệp tướng cƴnh hoặc là thú tướng cƴnh
của thoát môn tâm của loài người
hoặc chư thiên ấy.

B. ĐỐI TƯỢNG DẠNG CHI TIẾT

Như trên đã nêu, có tất cƴ 6 loƲi đối tượng, đó là: Sắc trần, Thinh trần,
Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần, gọi chung là Lục trần. Ngoài ra, lƲi còn
chia ra 4 dƲng đối tượng nữa là: Dục giới cƴnh, ĐƲi hành cƴnh, Chế định cƴnh và
Siêu thế cƴnh. Do bởi bƴn chất của đối tượng rất đa dƲng, diễn biến cùng khắp và có
nhiều tên gọi khác nhau tùy trường hợp, cho nên lúc sắp xếp các đối tượng một cách
chi tiết thì có cƴ thƴy 21 loƲi, đó là:
1, Kämärammaṇa – Dục giới cƴnh9 gồm 54 Dục giới tâm, 52 tâm sở, 28 sắc
pháp, thuộc về Lục trần.
2, Mahaggatärammaṇa – ĐƲi hành cƴnh9 gồm 27 ĐƲi hành tâm, 35 tâm sở,
thuộc về Pháp trần.
3, Nibbärammaṇa – Niết-bàn cƴnh9 gồm Niết-bàn, thuộc về Pháp trần.
4, Nämaärammaṇa – Danh cƴnh9 gồm 78 tâm, 52 tâm sở, Niết-bàn, thuộc về
77

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – TƱP PHẦN

Pháp trần.
5, Rūpaärammaṇa – Sắc cƴnh9 gồm 28 sắc pháp, thuộc về Lục trần.
6, Paccuppannärammaṇa – Hiện tƲi cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp đang
sinh khởi, thuộc về Lục trần.
7, Anägatärammaṇa – Vị lai cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sinh khởi,
thuộc về Lục trần.
8, Atątärammaṇa – Quá khứ cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt đi,
thuộc về Lục trần.
9, Kälavimuttärammaṇa – Thoát thời cƴnh9 gồm Niết-bàn, chế định, thuộc về
Pháp trần.
10, Paññattärammaṇa – Chế định cƴnh9 gồm Danh chế định, Nghĩa chế
định, thuộc về Pháp trần.
11, Paramatthärammaṇa – Chân nghĩa cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và
Niết-bàn, thuộc về Lục trần.
12, Ajjhattärammaṇa – Nội cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sinh khởi trong
thân mình, thuộc về Lục trần.
13, Bahiddhärammaṇa – NgoƲi cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp sinh khởi
nơi người khác và sắc pháp của loài vô tình, luôn cƴ Niết-bàn, Chế định, thuộc về
Lục trần.
14, Ajjhattabahiddhärammaṇa – Nội ngoƲi cƴnh9 gồm tâm, tâm sở, sắc pháp
sinh khởi trong thân mình và bên ngoài thân mình, thuộc về Lục trần.
15, Pañcärammaṇa – Ngũ trần: gồm 7 sắc đối tượng (visayarūpa), thuộc về
Ngũ trần.
16, Rūpärammaṇa – Sắc trần: gồm các loƲi màu.
17, Saddärammaṇa – Thinh trần: gồm các loƲi tiếng, âm thanh.
18, Gandhärammaṇa – Hương trần: gồm các loƲi mùi.
19, Rasärammaṇa – Vị trần: gồm các loƲi vị.
20, Phoṭṭhabbärammaṇa – Xúc trần: gồm cứng-mềm, nóng-lƲnh, căng-chùng.
21, Dhammärammaṇa – Pháp trần: gồm tâm, tâm sở, sắc tịnh, sắc vi tế, Niếtbàn, chế định.
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C. PHÂN CHIA TÂM NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHI TIẾT CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

1, Kämärammaṇa – Dục giới cƴnh9 tâm nhận đối tượng Dục giới cƴnh gồm 56
tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Dục giới cƴnh chắc chắn: gồm 25 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới9
– Suy đƲt tâm:
– Tiếu sanh tâm:
– ĐƲi quƴ tâm:

10
3
3
1
8
cộng: 25 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Dục giới cƴnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là9
– Bất thiện tâm:
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm:
– ĐƲi duy tác tâm:
– Thắng trí tâm:

12
1
8
8
2
cộng: 31 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Dục giới cƴnh: gồm 35 tâm, đó là:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

27
8
cộng: 35 tâm.

2, Mahaggatärammaṇa – ĐƲi hành cƴnh9 tâm nhận đối tượng ĐƲi hành cƴnh
gồm 37 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng ĐƲi hành cƴnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:
cộng:

3
3
6 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng ĐƲi hành cƴnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là9
– Bất thiện tâm:
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm:

12
1
8
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– ĐƲi duy tác tâm:
– Thắng trí tâm:

8
2
cộng: 31 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng ĐƲi hành cƴnh: gồm 54 tâm, đó là:
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm):
– ĐƲi quƴ tâm:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

17
8
15
3
3
8
cộng: 54 tâm.

3, Nibbärammaṇa – Niết-bàn cƴnh9 tâm nhận đối tượng Niết-bàn cƴnh gồm
19 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Niết-bàn cƴnh chắc chắn: gồm 8 tâm, đó là:
– Siêu thế tâm:

8

b, Tâm nhận đối tượng Niết-bàn cƴnh không chắc chắn: gồm 11 tâm, đó là9
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm hợp trí:
– ĐƲi duy tác tâm hợp trí:
– Thắng trí tâm:

1
4
4
2
cộng: 11 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Niết-bàn cƴnh: gồm 72 tâm, đó là:
– Bất thiện tâm:
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm):
– ĐƲi thiện tâm ly trí:
– ĐƲi duy tác tâm ly trí:
– ĐƲi quƴ tâm:
– ĐƲi hành tâm:

12
17
4
4
8
27
cộng: 72 tâm.

4, Nämaärammaṇa – Danh cƴnh9 tâm nhận đối tượng Danh cƴnh gồm 57 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Danh cƴnh chắc chắn: gồm 14 tâm, đó là:
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– Siêu thế tâm:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:

8
3
3
cộng: 14 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Danh cƴnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Danh cƴnh: gồm 34 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:

10
3
15
3
3
cộng: 34 tâm.

5, Rūpaärammaṇa – Sắc cƴnh9 tâm nhận đối tượng Sắc cƴnh gồm 56 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Sắc cƴnh chắc chắn: gồm 13 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới:

10
3
cộng: 13 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Sắc cƴnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Sắc cƴnh: gồm 35 tâm, đó là:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

27
8
cộng: 35 tâm.

6, Paccuppannärammaṇa – Hiện tƲi cƴnh9 tâm nhận đối tượng Hiện tƲi cƴnh
gồm 56 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Hiện tƲi cƴnh chắc chắn: gồm 13 tâm, đó là:
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– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới:

10
3
cộng: 13 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Hiện tƲi cƴnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là9
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Hiện tƲi cƴnh: gồm 35 tâm, đó là:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

27
8
cộng: 35 tâm.

7, Atątärammaṇa – Quá khứ cƴnh9 tâm nhận đối tượng Quá khứ cƴnh gồm
49 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Quá khứ cƴnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:

3
3
cộng: 6 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Quá khứ cƴnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là9
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Quá khứ cƴnh: gồm 42 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

10
3
15
3
3
8
cộng: 42 tâm.

8, Anägatärammaṇa – Vị lai cƴnh9 tâm nhận đối tượng Vị lai cƴnh gồm 43 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Vị lai cƴnh chắc chắn là không có tâm nào.
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b, Tâm nhận đối tượng Vị lai cƴnh không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Vị lai cƴnh: gồm 48 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới9
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

10
3
27
8
cộng: 48 tâm.

9, Kälavimuttärammaṇa – Thoát thời cƴnh9 tâm nhận đối tượng Thoát thời
cƴnh gồm 60 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Thoát thời cƴnh chắc chắn: gồm 29 tâm, đó là:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

15
3
3
8
cộng: 29 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Thoát thời cƴnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là9
– Bất thiện tâm:
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm:
– ĐƲi duy tác tâm:
– Thắng trí tâm:

12
1
8
8
2
cộng: 31 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Thoát thời cƴnh: gồm 31 tâm, đó là:
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm):
– ĐƲi quƴ tâm:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:

17
8
3
3
cộng: 31 tâm.
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10, Paññattärammaṇa – Chế định cƴnh9 tâm nhận đối tượng Chế định cƴnh
gồm 52 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Chế định cƴnh chắc chắn: gồm 21 tâm, đó là:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
cộng:

15
3
3
21 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Chế định cƴnh không chắc chắn: gồm 31 tâm, đó là9
– Bất thiện tâm:
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm:
– ĐƲi duy tác tâm:
– Thắng trí tâm:

12
1
8
8
2
cộng: 31 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Chế định cƴnh: gồm 39 tâm, đó là:
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm):
– ĐƲi quƴ tâm:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

17
8
3
3
8
cộng: 39 tâm.

11, Paramatthärammaṇa – Chân nghĩa cƴnh9 tâm nhận đối tượng Chân nghĩa
cƴnh gồm 70 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Chân nghĩa cƴnh chắc chắn: gồm 39 tâm, đó là:
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm):
– ĐƲi quƴ tâm:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

17
8
3
3
8
cộng: 39 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Chân nghĩa cƴnh không chắc chắn: gồm 31 tâm,
đó là9
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– Bất thiện tâm:
– Ý môn hướng tâm:
– ĐƲi thiện tâm:
– ĐƲi duy tác tâm:
– Thắng trí tâm:

12
1
8
8
2
cộng: 31 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Chân nghĩa cƴnh: gồm 21 tâm, đó là:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:

15
3
3
cộng: 21 tâm.

12, Ajjhattärammaṇa – Nội cƴnh9 tâm nhận đối tượng Nội cƴnh gồm 62 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Nội cƴnh chắc chắn: gồm 6 tâm, đó là:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tâm:
cộng:

3
3
6 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Nội cƴnh không chắc chắn: gồm 56 tâm, đó là:
– Dục giới tâm:
– Thắng trí tâm:

54
2
cộng: 56 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Nội cƴnh: gồm 29 tâm, đó là:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
– Siêu thế tâm:

15
3
3
8
cộng: 29 tâm.

13, Bahiddhärammaṇa – NgoƲi cƴnh9 tâm nhận đối tượng NgoƲi cƴnh gồm
82 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng NgoƲi cƴnh chắc chắn: gồm 26 tâm, đó là:
– Sắc giới tâm:
– Không vô biên xứ thiền tâm:

15
3
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– Siêu thế tâm:

8
cộng: 26 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng NgoƲi cƴnh không chắc chắn: gồm 56 tâm, đó là:
– Dục giới tâm:
– Thắng trí tâm:

54
2
cộng: 56 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng NgoƲi cƴnh: gồm 9 tâm, đó là:
– Thức vô biên xứ thiền tâm:
– Vô sở hữu xứ thiền tâm:
– Phi tưởng phi phi tưởng thiền tâm:
cộng:

3
3
3
9 tâm.

14, Ajjhattabahiddhärammaṇa – Nội ngoƲi cƴnh9 tâm nhận đối tượng Nội
ngoƲi cƴnh gồm 56 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Nội ngoƲi cƴnh chắc chắn là không có.
b, Tâm nhận đối tượng Nội ngoƲi cƴnh không chắc chắn: gồm 56 tâm,
đó là9
– Dục giới tâm:
– Thắng trí tâm:

54
2
cộng: 56 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Nội ngoƲi cƴnh: gồm 35 tâm, đó là:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

27
8
cộng: 35 tâm.

15, Pañcärammaṇa – Ngũ trần: tâm nhận đối tượng Ngũ trần gồm 46 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Ngũ trần chắc chắn: gồm 3 tâm, đó là:
– Ý giới9

3 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Ngũ trần không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
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c, Tâm không nhận đối tượng Ngũ trần: gồm 45 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

10
27
8
cộng: 45 tâm.

16, Rūpärammaṇa – Sắc trần: tâm nhận đối tượng Sắc trần gồm 47 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Sắc trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là:
– Nhãn thức tâm:

2 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Sắc trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức):
– Thắng trí tâm:

44
2
cộng: 46 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Sắc trần: gồm 43 tâm, đó là:
– Nhĩ thức tâm:
– Tỷ thức tâm:
– Thiệt thức tâm:
– Thân thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

2
2
2
2
27
8
cộng: 43 tâm.

17, Saddärammaṇa – Thinh trần: tâm nhận đối tượng Thinh trần gồm 48 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Thinh trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là:
– Nhĩ thức tâm:

2 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Thinh trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức):
– Thắng trí tâm:

44
2
cộng: 46 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Thinh trần: gồm 43 tâm, đó là:
– Nhãn thức tâm:
– Tỷ thức tâm:

2
2
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– Thiệt thức tâm:
– Thân thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:
cộng:

2
2
27
8
43 tâm.

18, Gandhärammaṇa – Hương trần9 tâm nhận đối tượng Hương trần gồm 47 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Hương trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là:
– Tỷ thức tâm:

2 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Hương trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức):
– Thắng trí tâm:

44
2
cộng: 46 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Hương trần: gồm 43 tâm, đó là:
– Nhãn thức tâm:
– Nhĩ thức tâm:
– Thiệt thức tâm:
– Thân thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

2
2
2
2
27
8
cộng: 43 tâm.

19, Rasärammaṇa – Vị trần9 tâm nhận đối tượng Vị trần gồm 47 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Vị trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là:
– Thiệt thức tâm:

2 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Vị trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức):
– Thắng trí tâm:

44
2
cộng: 46 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Vị trần: gồm 43 tâm, đó là:
– Nhãn thức tâm:
– Nhĩ thức tâm:
– Tỷ thức tâm:
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– Thân thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

2
27
8
cộng: 43 tâm.

20, Phoṭṭhabbärammaṇa – Xúc trần9 tâm nhận đối tượng Xúc trần gồm 47 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Xúc trần chắc chắn: gồm 2 tâm, đó là:
– Thân thức tâm:

2 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Xúc trần không chắc chắn: gồm 46 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức):
– Thắng trí tâm:

44
2
cộng: 46 tâm.

c, Tâm không nhận đối tượng Xúc trần: gồm 43 tâm, đó là:
– Nhãn thức tâm:
– Nhĩ thức tâm:
– Tỷ thức tâm:
– Thiệt thức tâm:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

2
2
2
2
27
8
cộng: 43 tâm.

21, Dhammärammaṇa – Pháp trần9 tâm nhận đối tượng Pháp trần gồm 78 tâm.
a, Tâm nhận đối tượng Pháp trần chắc chắn: gồm 35 tâm, đó là:
– ĐƲi hành tâm:
– Siêu thế tâm:

27
8
cộng: 35 tâm.

b, Tâm nhận đối tượng Pháp trần không chắc chắn: gồm 43 tâm, đó là:
– Dục giới tâm (trừ Ngũ song thức và Ý giới):
41
– Thắng trí tâm:
2
cộng: 43 tâm.
c, Tâm không nhận đối tượng Pháp trần: gồm 13 tâm, đó là:
– Ngũ song thức tâm:
– Ý giới9

10
3
cộng: 13 tâm.
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D. VIỆC NHẬN ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM

Như đã biết, tâm là loƲi pháp nhận biết đối tượng. Mỗi khi tâm sinh khởi thì
luôn phƴi có đối tượng của tâm đó và lúc một sát-na tâm sinh lên thì chỉ nhận một
đối tượng duy nhất mà thôi, không thể có chuyện một tâm có thể nhận nhiều đối
tượng cùng lúc được.
Tuy nhiên, trong việc nhận đối tượng, có những tâm cho dù sinh khởi ở thời
điểm nào cũng chỉ nhận riêng một loƲi đối tượng mà thôi, không nhận loƲi đối tượng
khác được và cũng có những loƲi tâm có thể nhận đối tượng khác cũng được, nên
được gọi là tâm có nhiều loƲi đối tượng.
Do vậy, chúng ta sẽ xem xét việc nhận đối tượng của tâm tùy trường hợp đã
nêu trên, cụ thể như sau:
* Tâm nhận 1 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 2 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 5 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 6 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 12 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 14 loƲi đối tượng có
* Tâm nhận 25 loƲi đối tượng có

28 tâm,
2 tâm,
3 tâm,
43 tâm,
3 tâm,
9 tâm,
3 tâm.

GIẢI THÍCH:

1, 28 Tâm chỉ nhận 1 loƲi đối tượng, đó là9
* 2 Nhãn thức tâm chỉ nhận Sắc trần thuộc về hiện tƲi,
* 2 Nhĩ thức tâm chỉ nhận Thinh trần thuộc về hiện tƲi,
* 2 Tỷ thức tâm chỉ nhận Hương trần thuộc về hiện tƲi,
* 2 Thiệt thức tâm chỉ nhận Vị trần thuộc về hiện tƲi,
* 2 Thân thức tâm chỉ nhận Xúc trần thuộc về hiện tƲi,
* 3 Không vô biên xứ tâm chỉ nhận Hư không chế định phát sinh từ biến xứ,
* 3 Vô sở hữu xứ tâm chỉ nhận Chế định trƲng thái không,
* 1 Thức vô biên xứ thiện tâm chỉ nhận Không vô biên xứ thiện tâm đã từng sinh
* 1 Thức vô biên xứ quƴ tâm khởi với mình trong kiếp này hoặc kiếp trước,
chỉ nhận Vô sở hữu xứ thiện tâm
* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm
đã từng sinh khởi với mình trong
* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ quƴ tâm
kiếp này hoặc kiếp trước,
* 8 Siêu thế tâm chỉ nhận Niết-bàn làm đối tượng.
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2, 2 Tâm nhận 2 loƲi đối tượng, đó là9
* 1 Thức vô biên xứ duy tác tâm có 2 loƲi đối tượng là:
– Không vô biên xứ thiện tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này hoặc
kiếp trước,
– Không vô biên xứ duy tác tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này,
* 1 Phi tưởng phi phi tưởng xứ duy tác tâm có 2 loƲi đối tượng là:
– Vô sở hữu xứ thiện tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này hoặc kiếp
trước,
– Vô sở hữu xứ duy tác tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này.
3, 3 Tâm nhận 5 loƲi đối tượng, đó là9 3 Ý giới, bao gồm:
* 1 Ngũ môn hướng tâm
* 2 Tiếp thọ tâm

có 5 loƲi đối tượng: Sắc trần, Thinh trần,
Hương trần, Vị trần và Xúc trần.

4, 43 Tâm nhận 6 loƲi đối tượng, đó là9
* 1 Ý môn hướng tâm
* 11 Tiếp đối tượng tâm
* 29 Dục giới tốc hành tâm
* 2 Thắng trí tâm

có 6 loƲi đối tượng: Sắc trần, Thinh trần,
Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần.

5, 3 Tâm nhận 12 loƲi đối tượng, đó là9
* 3 Đệ ngũ thiền sắc giới tâm

có 12 loƲi đối tượng là: 10 Biến xứ,
1 Hơi thở, 1 Chúng sinh trung dung.

6, 9 Tâm nhận 14 loƲi đối tượng, đó là9
* 3 Đệ nhị thiền sắc giới tâm
* 3 Đệ tam thiền sắc giới tâm
* 3 Đệ tứ thiền sắc giới tâm

có 14 loƲi đối tượng là: 10 Biến xứ,
1 Hơi thở, 1 Chúng sinh đáng yêu, 1 Chúng
sinh gặp khổ, 1 Chúng sinh được vui.

7, 3 Tâm nhận 25 loƲi đối tượng, đó là9
* 3 Đệ nhất thiền sắc giới tâm

có 25 loƲi đối tượng là: 10 Biến xứ, 10 Bất
tịnh, 1 Hơi thở, 1 Niệm thân, 1 Chúng sinh
đáng yêu, 1 Chúng sinh gặp khổ, 1 Chúng sinh
được vui.
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E. TÂM SỞ VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG

Khi tâm sinh khởi để nhận biết đối tượng thì luôn có các tâm sở đồng sinh
với tâm, tâm sở cũng đồng diệt với tâm, có cùng đối tượng và cùng nơi sinh như tâm
vậy. Do vậy, tâm sở cũng sẽ nhận cùng đối tượng như tâm, nghĩa là khi tâm nhận đối
tượng nào thì tâm sở cũng sẽ nhận chính đối tượng đó. Theo đó, việc nhận đối tượng
của tâm sở cũng được phân chia như sau9
– 50 tâm sở (trừ 2 Vô lượng) nhận đối tượng
– 52 tâm sở
“
– 14 Bất thiện tâm sở
“
– 01 Ganh tỵ tâm sở
”
– 03 Tiết chế tâm sở (Hiệp thế)
”
– 03 Tiết chế tâm sở (Siêu thế)
”
– 02 Vô lượng tâm sở
“

Ngũ trần
Pháp trần
Lục trần thuộc về Hiệp thế và Chế định
Lục trần thuộc về NgoƲi trần
Lục trần thuộc về Dục giới
Niết-bàn
Pháp trần thuộc về Chế định và
NgoƲi trần

– 13 Hòa đồng tâm sở
– 19 Tịnh hƴo biến hành tâm sở
– 01 Tuệ tâm sở

Lục trần thuộc về Hiệp thế, Siêu thế,
Chế định, Quá khứ, Hiện tƲi, Vị lai,
Thoát thời, Nội trần và NgoƲi trần.

“

PHÂN CHIA TÂM SỞ NHẬN ĐỐI TƯỢNG CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

1, Tâm sở nhận Dục giới cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

2, Tâm sở nhận ĐƲi hành cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng).

3, Tâm sở nhận Niết-bàn
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 36 là 13 Hòa đồng tâm sở và
23 Tịnh hƴo tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

4, Tâm sở nhận Danh cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

5, Tâm sở nhận Sắc cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
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6, Tâm sở nhận Hiện tƲi cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

7, Tâm sở nhận Quá khứ cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng).

8, Tâm sở nhận Vị lai cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

9, Tâm sở nhận Thoát thời cƴnh chắc chắn:
có 2 Vô lượng tâm sở,
“
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
10, Tâm sở nhận Chế định cƴnh chắc chắn:
có 2 Vô lượng tâm sở,
“
không chắc chắn: 47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng).
11, Tâm sở nhận Chân nghĩa cƴnh chắc chắn:
có 3 Tiết chế tâm sở,
“
không chắc chắn: 47 (trừ 3 Tiết chế, 2 Vô lượng).
12, Tâm sở nhận Nội cƴnh
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 49 (trừ Ganh tỵ, 2 Vô lượng).

13, Tâm sở nhận NgoƲi cƴnh
“

chắc chắn:
có 3 là: Ganh tỵ và 2 Vô lượng,
không chắc chắn: 49 (trừ Ganh tỵ và 2 Vô lượng).

14, Tâm sở nhận Nội ngoƲi cƴnh chắc chắn:
không có,
“
không chắc chắn: 49 (trừ Ganh tỵ và 2 Vô lượng).
15, Tâm sở nhận Ngũ trần
“

chắc chắn:
không có,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).

16, Tâm sở nhận Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần
chắc chắn:
không có,
“
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
17, Tâm sở nhận Pháp trần
“

chắc chắn:
có 2 Vô lượng tâm sở,
không chắc chắn: 50 (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
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VATTHUSAṄGAHA – TRÚ CĂN QUY TẬP
Sự quy tập tâm và tâm sở theo vatthu - trú căn gọi là vatthusaṅgaha – trú căn
quy tập. Ở đây vatthu dịch là vật, trú căn, là nơi mà tâm và tâm sở nương tựa để sinh
khởi. Trú căn thuộc về sắc pháp, có tất cả 6 loại trú căn làm nơi sinh khởi của tâm và
tâm sở, đó là9
i, Cakkhuvatthu - Nhãn vật
ii, Sotavatthu - Nhĩ vật
iii, Ghänavatthu - Tỷ vật
iv, Jivhävatthu - Thiệt vật
v, Käyavatthu - Thân vật
vi, Hadayavatthu - Ý vật

chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là
chi pháp là

Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc
Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc
Ghänapasäda - Tỷ tịnh sắc
Jivhäpasäda - Thiệt tịnh sắc
Käyapasäda - Thân tịnh sắc
Hadayarūpa - Sắc ý vật.

Päli định nghĩa về trú căn như sau9
* Vasanti patiṭṭhahanti cittacetasikä etthä’ti = vatthu
Tâm và tâm sở nương nhờ và trụ trên pháp nào, pháp đó gọi là trú căn của
tâm và tâm sở.
Thông thường, mặt đất là nơi sinh sống, nương tựa của các chúng sinh hữu
tình (saviññäṇakavatthu) như loài người, động vật, v.v... và các chúng sinh vô tình
(aviññäṇakavatthu) như cây cối, núi non, sông hồ v.v... Mặt đất là nơi dung chứa,
nương nhờ của các chúng sinh hữu tình và vô tình đó như thế nào thì các vatthurūpa
- sắc vật là nơi nương tựa, là trú căn của các tâm và tâm sở như thế ấy.
Cây cối phát triển tươi tốt do nương nhờ đất đai thì cũng như thế tâm và tâm
sở sinh khởi, diễn tiến tiếp nối nhau cần dựa vào 6 loại sắc trú căn đã nêu trên. Do
vậy 6 sắc trú căn này so sánh như đất đai còn tâm và tâm sở thì giống như các loại
chúng sinh hữu tình và vô tình; cho nên có thể nói rằng tâm và tâm sở trú tại các trú
căn này là cách nói theo ngôn ngữ thông thường, giống với việc nói rằng cây cối nằm
trong hạt giống hay tiếng chuông ở trong cái chuông. Nhưng sự thật thì tiếng chuông
không nằm trong cái chuông, cây cối không ở trong hạt giống; tiếng chuông cũng như
cây cối có mặt, hiện hữu ra đó là tùy nhân duyên. Nếu như nhân duyên phát sinh
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đầy đủ thì cây cối sẽ được mọc lên từ hạt giống, tiếng chuông sẽ được phát ra từ cái
chuông. Cũng như thế, ở đây tâm và tâm sở sinh khởi do nương tựa vào các trú căn,
nếu nhân duyên phát sinh đầy đủ thì tâm và tâm sở sẽ sinh khởi được từ các sắc trú
căn đó, còn như nhân duyên không đầy đủ thì tâm và tâm sở không thể sinh khởi từ
các trú căn được. Pháp là nhân, là duyên để cho tâm và tâm sở sinh khởi được từ các
sắc trú căn có cả thảy 3 yếu tố, đó là:
1, Nghiệp quá khứ

2, Trú căn

3, Đối tượng.

Khi có đầy đủ 3 yếu tố này thì tâm và tâm sở sẽ sinh khởi được từ các trú
căn. Việc trình bày nhân duyên sinh khởi của tâm và tâm sở mà liên quan đến các
sắc trú căn chỉ nhấn mạnh đến Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhūmi) mà thôi, còn
ở trong Tứ uẩn cảnh giới (Catuvokärabhūmi) thì nhân duyên làm cho tâm và tâm sở
sinh khởi chỉ còn 2 yếu tố, đó là: 1, Nghiệp quá khứ và 2, Đối tượng.
A. TÂM VỚI CÁC TRÚ CĂN

Gāthāsaṅgaha:
13. CHAVATTHUṂ NISSITĀ KĀME
TIVATTHUṂ

NISSITĀRŪPE

SATTA

RŪPE CATUBBIDHĀ

DHĀTVEKĀNISSITĀ

MATĀ

7 thức giới
dựa vào 6 sắc trú căn
sinh tại 11 cõi Dục giới
4 thức giới
dựa vào 3 sắc trú căn sinh tại 15 cõi Sắc giới
1 Ý thức giới không dựa vào sắc trú căn nào sinh tại 4 cõi Vô sắc.
GIẢI THÍCH

1, Viññäṇadhätu – Thức giới: Thức giới là pháp nhận biết đối tượng, đó chính là
89 (hay 121) tâm, khi nói theo giới (dhätu) thì đó chính là 7 thức giới:
a, 2 Nhãn thức tâm là 2 Nhãn thức giới
b, 2 Nhĩ thức tâm là 2 Nhĩ thức giới
c, 2 Tỷ thức tâm là 2 Tỷ thức giới
d, 2 Thiệt thức tâm là 2 Thiệt thức giới
e, 2 Thân thức tâm là 2 Thân thức giới

Cả 5 tâm này gọi là
Ngũ thức giới
(Pañcaviññäṇadhätu)

f, 1 Ngũ môn hướng tâm
2 Tiếp thọ tâm

3 tâm này là Ý giới
(Manodhätu)

g, 76 tâm còn lại là Ý thức giới (Manoviññäṇadhätu)
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THỨC GIỚI, TÂM VỚI TRÚ CĂN TRONG CÁC CÕI
TÂM

NƯƠNG TRÚ CĂN HOẶC KHÔNG

7 THỨC GIỚI

TÂM

TÂM SINH

KHÔNG

NƯƠNG TRÚ CĂN

TỨ UẨN

NGŨ UẨN CẢNH GIỚI

SINH
NƯƠNG

CẢNH GIỚI

11 CÕI

15 CÕI

4 CÕI

DỤC GIỚI

SẮC GIỚI *

VÔ SẮC GIỚI

TRÚ CĂN
CHẮC CHẮN

KHÔNG

CHẮC

CHẮC CHẮN

CHẮN

1. Nhãn thức giới

2 Nhãn thức tâm

Nhãn vật Nhãn vật

–

2

–

–

2. Nhĩ thức giới

2 Nhĩ thức tâm

Nhĩ vật

–

2

–

–

3. Tỷ thức giới
4. Thiệt thức giới

2 Tỷ thức tâm
2 Thiệt thức tâm

Tỷ vật
Thiệt vật

–
–

–
–

2 10
2

–
–

–
–

5. Thân thức giới

2 Thân thức tâm

Thân vật

–

–

2

–

–

Ý vật

Ý vật

–

2

–

–

1 Ngũ môn hướng tâm

“

“

–

1

–

–

8 Tham căn tâm

“

không nương
trú căn

–

8

–

2 Sân căn tâm

“

“
–
Ý vật

–

2

–

–

2
–

–

–

–
3
–

1
–
8

–

–
8
–

–
–

2 Tiếp thọ tâm

6. Ý giới

2 Si căn tâm

“
“

3 Suy đạt tâm**
1 Ý môn hướng tâm
1 Tiếu sanh tâm
8 Đại thiện tâm
8 Đại quả tâm**
7. Ý thức giới

8 Đại duy tác tâm

5 Sắc giới duy tác tâm
4 Vô sắc giới thiện tâm
4 Vô sắc giới quả tâm
4 Vô sắc giới duy tác tâm

8 Siêu 1 Nhập lưu đạo
thế
tâm 7 Siêu thế tâm
7

không nương
trú căn
không nương
trú căn

“
“

“

“

“
–
Ý vật

–

“

“

5 Sắc giới thiện tâm

89 tâm

“

“

5 Sắc giới quả tâm

Tổng cộng

Nhĩ vật

không nương
trú căn

–

–
5
5

–

–

không nương
trú căn

5
–

–

“

–

“

–

“
“

–
–

“
–
Ý vật

“
–
Ý vật

“
“
4

–

1
–
8

không nương
trú căn

“
–
Ý vật

6

–

33

–

–

“

–

–
4
–
4

“

–

1

–

–

“

không nương
trú căn

–

7

–

42

4

3

1

0

43

4
–

Ghi chú: * 15 cõi Sắc giới (trừ Vô tưởng thiên)
** 11 Tiếp đối tượng tâm:
3 Suy đạt tâm
8 Đại quả tâm
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Số lượng Thức tâm sinh khởi được trong cõi đó
Số lượng Trú căn mà tâm dựa vào để sinh khởi
được trong cõi đó

7
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2, Bhūmi – Cõi Và Vatthu – Trú Căn9 Trú căn là nơi nương tựa để các thức giới
(tâm) sinh khởi, trong các cõi thì số lượng các trú căn xuất hiện không đồng đều
nhau. Theo kệ thi số 13, số trú căn mà các thức giới nương tựa để khởi sinh theo các
cõi là như sau9
* Ở 11 cõi Dục giới
* Ở 15 cõi Sắc giới
* Ở 4 cõi Vô sắc

7 thức giới sinh khởi
4 thức giới sinh khởi
1 thức giới sinh khởi

dựa vào 6 trú căn,
dựa vào 3 trú căn,
không dựa vào trú căn nào cả.

a, 7 thức giới sinh khởi ở 11 cõi Dục giới dựa vào 6 trú căn9
i,
ii,
iii,
iv,
v,
vi,
vii,

2 Nhãn thức tâm
2 Nhĩ thức tâm
2 Tỷ thức tâm
2 Thiệt thức tâm
2 Thân thức tâm
3 Ý giới tâm
67 Ý thức giới tâm

dựa vào nhãn vật
dựa vào nhĩ vật
dựa vào tỷ vật
dựa vào thiệt vật
dựa vào thân vật
dựa vào ý vật
dựa vào ý vật

sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi.

67 Ý thức giới tâm bao gồm: 41 Dục giới tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm
và 3 Ý giới tâm), 9 Đại hành thiện tâm, 9 Đại hành duy tác tâm, 8 Siêu thế tâm.
b, 4 thức giới sinh khởi ở 15 cõi Sắc giới dựa vào 3 trú căn9
i,
ii,
vi,
vii,

2 Nhãn thức tâm
2 Nhĩ thức tâm
3 Ý giới tâm
62 Ý thức giới tâm

dựa vào nhãn vật
dựa vào nhĩ vật
dựa vào ý vật
dựa vào ý vật

sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi,
sinh khởi.

62 Ý thức giới tâm bao gồm: 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm), 3 Suy
đạt tâm, 1 Ý môn hướng tâm, 1 Tiếu sanh tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm,
15 Sắc giới tâm, 4 Vô sắc giới thiện tâm, 4 Vô sắc giới duy tác tâm, 8 Siêu thế tâm.
c, 1 thức giới sinh khởi ở 4 cõi Vô sắc giới không dựa vào trú căn nào:
46 Ý thức giới tâm: 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm), 1 Ý môn hướng
tâm, 8 Đại thiện tâm, 8 Đại duy tác tâm, 12 Vô sắc giới tâm, 7 Siêu thế tâm (trừ 1 Dự
lưu đạo tâm) sinh khởi trong 4 cõi Vô sắc mà không dựa vào một trú căn nào cả.
* Lưu ý: Cả 6 trú căn và 7 thức giới đều không có mặt trong cõi trời Vô tưởng
(Asaññasattabhūmi).
Như đã nêu trên, cả 7 thức giới sinh khởi được phần đông là phải nương tựa
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vào trú căn, tuy nhiên riêng các Ý thức giới tâm thì một số không cần trú căn vẫn sinh
khởi được. Trong kệ thi số 14 dưới đây sẽ nêu rõ một số tâm phải dựa vào trú căn để
sinh khởi, một số tâm dựa vào trú căn sinh khởi cũng được, không cần trú căn sinh
khởi cũng được hoặc một số tâm chẳng phải dựa vào trú căn sinh khởi cũng có.

Gāthāsaṅgaha:
14. TECATTĀḶĄ
NISSĀYA

NISSĀYA
CA

ANISSĀYA

DVECATTĀḶĄSA
PĀKĀRUPPĀ

JĀYARE
ANISSITĀ

43 tâm phải dựa vào trú căn để sinh khởi chắc chắn, 42 tâm có
khi dựa vào trú căn, có khi không dựa vào mà sinh khởi. Các
Vô sắc giới quả tâm không cần dựa vào trú căn để sinh khởi.
GIẢI THÍCH

1, 43 tâm phải dựa vào trú căn để sinh khởi chắc chắn:
* 2 Nhãn thức tâm
* 2 Nhĩ thức tâm
* 2 Tỷ thức tâm
* 2 Thiệt thức tâm
* 2 Thân thức tâm
* 2 Tiếp thọ tâm
* 3 Suy đạt tâm
* 1 Ngũ môn hướng tâm
* 1 Tiếu sanh tâm
* 2 Sân căn tâm
* 8 Đại quả tâm
* 15 Sắc giới tâm
* 1 Dự lưu đạo tâm

dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào
dựa vào

nhãn vật sinh khởi chắc chắn,
nhĩ vật sinh khởi chắc chắn,
tỷ vật sinh khởi chắc chắn,
thiệt vật sinh khởi chắc chắn,
thân vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn,
ý vật sinh khởi chắc chắn.

Cả 43 tâm này phải dựa vào trú căn để sinh khởi một cách chắn chắn bởi vì
các tâm này sinh ra chỉ trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhūmi) mà thôi. Nghĩa
là 43 tâm này khi sinh khởi sẽ giới hạn trong một số chúng sinh; đó là chúng sinh cõi
Dục giới và chúng sinh cõi Sắc giới mà thôi, còn với các chúng sinh cõi Vô sắc giới là
không sinh khởi được.
2, 42 tâm dựa vào trú căn để sinh khởi không chắc chắn:
* 10 Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm),
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* 1 Ý môn hướng tâm,
* 8 Đại thiện tâm,
* 8 Đại duy tác tâm,
* 4 Vô sắc giới thiện tâm,
* 4 Vô sắc giới duy tác tâm,
* 7 Siêu thế tâm (trừ 1 Dự lưu đạo tâm).
Cả 42 tâm này dựa vào trú căn để sinh khởi một cách không chắc chắn. Nếu
các tâm này sinh khởi trong Ngũ uẩn cảnh giới thì chắc chắn phải dựa vào trú căn để
sinh khởi, còn nếu sinh khởi trong Tứ uẩn cảnh giới thì không phải dựa vào trú căn vẫn
sinh khởi được. Nghĩa là 42 tâm này sinh với chúng sinh trong cõi Dục giới hoặc Sắc
giới (trừ cõi trời Vô tưởng) thì phải dựa vào trú căn để sinh khởi một cách chắc chắn
còn nếu sinh với chúng sinh trong cõi Vô sắc giới thì không phải dựa vào trú căn.
3, 4 Vô sắc giới quả tâm chắc chắn không dựa vào trú căn để sinh khởi:
* 4 Vô sắc giới quả tâm này chỉ sinh khởi trong cõi Vô sắc giới mà thôi, là
cảnh giới chỉ có 4 uẩn (Catuvokärabhūmi), tức là chỉ có các danh uẩn (nämakhandha)
mà thôi, không có sắc uẩn (rūpakhandha): cho nên các tâm này không dựa vào trú
căn để sinh khởi là điều chắc chắn, rõ ràng.
Ở đây, 4 Vô sắc giới quả tâm chỉ sinh khởi trong cõi Vô sắc giới, còn các Vô
sắc giới thiện tâm hoặc Vô sắc giới duy tác tâm có thể sinh khởi trong các cõi khác
được ngoại trừ 4 cảnh khổ là Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và Súc sinh. Bởi vì các
chúng sinh trong 4 cảnh khổ này không thể tu tiến (bhävanä) để thành tựu Thiền,
Đạo và Quả được, nguyên do là khi họ tục sinh không phải là hạng Người tam nhân
(Tihetukapuggala). Về phần các chúng sinh trong cõi Dục giới trở lên, nếu là người
tam nhân thì có thể tu tiến để đắc Vô sắc giới thiền thiện tâm được hoặc bậc Thánh
A-ra-hán tu tiến để đắc Vô sắc giới thiền duy tác tâm. Do vậy, vì Vô sắc giới quả tâm
làm phận sự Tục sinh (Paṭisandhi), Hộ kiếp (Bhavaṅga), Tử (Cuti) của chúng sinh
trong cõi Vô sắc giới, nên nói rằng 4 Vô sắc giới quả tâm sinh khởi chỉ trong cảnh giới
Vô sắc mà thôi, bởi thế 4 Vô sắc giới quả tâm không cần thiết phải dựa vào trú căn
để sinh khởi.
B. TÂM SỞ VỚI CÁC TRÚ CĂN

Tâm dựa vào trú căn sinh khởi như thế nào thì tâm sở cũng dựa vào trú căn
để sinh khởi như thế ấy.
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Nhãn vật

Nhĩ vật

Tỷ vật

Thiệt vật

Thân vật

Ý vật

Không nương
trú căn

Nương trú căn sinh
chắc chắn

Nương trú căn sinh
không chắc chắn

TÂM SỞ VỚI TRÚ CĂN

7 Biến hành tâm sở

7

7

7

7

7

7

7

–

7

6 Biệt cảnh tâm sở

–

–

–

–

–

6

6

–

6

4 Si phần tâm sở

–

–

–

–

–

4

4

–

4

3 Tham phần tâm sở

–

–

–

–

–

3

3

–

3

4 Sân phần tâm sở

–

–

–

–

–

4

–

4

–

2 Hôn phần tâm sở

–

–

–

–

–

2

2

–

2

1 Hoài nghi tâm sở

–

–

–

–

–

1

1

–

1

19 Biến hành tịnh hảo tâm sở

–

–

–

–

–

19

19

–

19

3 Tiết chế tâm sở
2 Vô lượng tâm sở

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

3
2

3
–

–
2

3
–

1 Tuệ căn tâm sở

–

–

–

–

–

1

1

–

1

52 tâm sở

7

7

7

7

7

52

46

6

46

DỰA VÀO TRÚ CĂN

TÂM

13 Hòa đồng tâm sở

14 Bất thiện tâm sở

25 Tịnh hảo tâm sở

Tổng cộng

SỞ

PHÂN CHIA 52 TÂM SỞ THEO 6 TRÚ CĂN

1, Tâm sở dựa vào Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật sinh khởi
một cách chắc chắn là không có.
2, Tâm sở dựa vào Nhãn vật, Nhĩ vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật sinh khởi
một cách không chắc chắn có 7 tâm sở, đó là 7 Biến hành tâm sở khi kết hợp với
Ngũ song thức tâm.
3, Tâm sở dựa vào Ý vật sinh khởi một cách chắc chắn có 6 tâm sở, đó là:
– 4 Sân phần tâm sở, vì chỉ sinh khởi trong 11 cõi Dục giới mà thôi.
– 2 Vô lượng tâm sở, vì chỉ sinh khởi trong Ngũ uẩn cảnh giới mà thôi.
4, Tâm sở dựa vào Ý vật sinh khởi không chắc chắn có 46 tâm sở, đó là:
– 13 Hòa đồng tâm sở,
– 10 Bất thiện tâm sở (trừ 4 Sân phần tâm sở),
– 23 Tịnh hảo tâm sở (trừ 2 Vô lượng tâm sở).
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C. TRÚ CĂN VÀ MÔN

Trú căn là nơi mà tâm và tâm sở dựa vào để sinh khởi.
Môn là cửa ngõ để tâm và tâm sở nhận biết đối tượng thông qua việc hiện
hữu của lộ trình tâm.
Cả trú căn lẫn môn đều là nơi nương tựa của tâm và tâm sở, cụ thể: trú căn
là chỗ dựa của tâm và tâm sở, còn môn là cửa ngõ mà qua đó tâm và tâm sở nhận
biết đối tượng. Do vậy, mỗi sát-na mà tâm và tâm sở xuất hiện đều liên quan mật
thiết đến trú căn và môn, cho nên có thể phân ra 4 dạng như sau:
* Tâm cần dựa vào cả môn và trú căn,
* Tâm cần dựa vào trú căn mà không cần dựa vào môn,
* Tâm không cần dựa vào trú căn mà cần dựa vào môn,
* Tâm không cần dựa vào cả môn lẫn trú căn.
1, Tâm cần dựa vào cả môn và trú căn gồm có 37 tâm9
– Sân căn tâm
2
– Vô nhân tâm (trừ Ý môn hướng tâm)
17
– Đại quả tâm
8
– Sắc giới thiện tâm
5
– Sắc giới duy tác tâm
5
– Nhập lưu đạo tâm
1
Tổng cộng: 38 tâm
Ở đây, sự khác nhau giữa tâm dựa vào trú căn để sinh với tâm dựa vào môn
có số lượng không bằng nhau. Ấy là, tâm dựa vào trú căn để sinh có số lượng hạn
hữu và chắc chắn còn tâm dựa vào môn có số lượng nhiều hơn, cụ thể là:
TÂM DỰA VÀO 6 TRÚ CĂN

TÂM DỰA VÀO 6 MÔN

– 2 tâm sinh khởi dựa vào Nhãn vật
– 2 tâm sinh khởi dựa vào Nhĩ vật
– 2 tâm sinh khởi dựa vào Tỷ vật
– 2 tâm sinh khởi dựa vào Thiệt vật
– 2 tâm sinh khởi dựa vào Thân vật
– 75 tâm sinh khởi dựa vào Ý vật

– 46 tâm sinh khởi qua Nhãn môn
– 46 tâm sinh khởi qua Nhĩ môn
– 46 tâm sinh khởi qua Tỷ môn
– 46 tâm sinh khởi qua Thiệt môn
– 46 tâm sinh khởi qua Thân môn
– 67 tâm sinh khởi qua Ý môn

(4 Vô sắc giới quả tâm không dựa vào trú căn)

(8 Đại hành quả tâm không dựa vào môn)

101

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – TẠP PHẦN

2, Tâm cần dựa vào trú căn mà không cần dựa vào môn gồm có 5 tâm9
Đó là 5 Sắc giới quả tâm. Các tâm này cần dựa vào Ý vật để sinh khởi, bởi vì
Sắc giới quả tâm là tâm của các Phạm thiên làm phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp, Tử mà
thôi. Tục sinh tâm của các vị Phạm thiên này cần dựa vào sắc Ý vật để sinh khởi, vì ở
thời kỳ tục sinh thì Tục sinh thức và sắc Ý vật phải dựa vào nhau để sinh khởi theo
năng lực của Aññamaññapaccaya (Hỗ tương duyên).
Về phần các Sắc giới quả tâm không cần dựa vào môn để sinh khởi là do các
Sắc giới quả tâm chỉ làm phận sự Tục sinh, Hộ kiếp, Tử là Ekantadväravimuttacitta –
là những tâm thoát môn chắc chắn, nên không cần dựa vào môn nào cả.
3, Tâm không cần dựa vào trú căn mà cần dựa vào môn gồm có 42 tâm:
– Bất thiện tâm (trừ 2 Sân căn tâm)
10
– Đại thiện tâm
8
– Đại duy tác tâm
8
– Vô sắc giới thiện tâm
4
– Vô sắc giới duy tác tâm
4
– Siêu thế tâm (trừ Nhập lưu đạo tâm)
7
– Ý môn hướng tâm
1
Tổng cộng: 42 tâm
Các tâm này, khi sinh khởi với các Phạm thiên cõi Vô sắc giới không cần dựa
vào trú căn để sinh khởi bởi vì các vị Phạm thiên này không có một trú căn nào cả,
nhưng cả 42 tâm này cần dựa vào Ý môn mới sinh khởi được. Trong cõi Vô sắc giới
thì chỉ có duy nhất một môn là Ý môn mà thôi, là nơi mà 42 tâm này nương vào để
sinh khởi.
4, Tâm không cần dựa vào cả trú căn lẫn môn gồm có 4 tâm:
Đó là 4 Vô sắc giới quả tâm. Cả 4 tâm này không cần dựa vào trú căn bởi vì
không có trú căn để dựa và cũng không cần dựa vào môn, do bởi các tâm này là
Ekantadväravimuttacitta – là những tâm thoát môn chắc chắn, làm phận sự Tục sinh,
Hộ kiếp và Tử của các Phạm thiên trong 4 cõi Vô sắc giới mà thôi.

Avasānagāthā – Kệ thi kết thúc:
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Chương thứ ba tên là Tạp phần này, trong bộ Thắng Pháp Tập
Yếu do Đức Anuruddha trước tác đã chấm dứt như vậy.
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