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LỜI NÓI ĐẦU
(Cho lần tái bản thứ nhất)
Cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập III ra đời nay đã được bốn năm, trong thời
gian đó, sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy bộ môn Vi Diệu Pháp tại Huế cũng
như ở Hà Nội. Bộ môn này là một phần nằm trong Tam Tạng Päḷi, cụ thể là Tạng
Abhidhamma. Tất nhiên, ai cũng cho rằng đây là Tạng khó học, khó hiểu và ngoài ra còn
chiếm đến một nửa số Pháp uẩn (Dhammakkhandha) là 42.000 Pháp uẩn trong số 84.000
Pháp uẩn của toàn bộ cả ba Tạng.
Thật ra thì Tạng Abhidhamma chính là chìa khóa để đi vào hai Tạng còn lại là
Tạng Luật (Vinayapiṭaka) và Tạng Kinh (Suttantapiṭaka). Có nghĩa là khi đã nắm vững Tạng
Abhidhamma hoặc ít ra là hiểu biết đúng đắn một số thực tánh pháp (sabhävadhamma)
căn bản thì mới đủ khả năng đọc, học và hiểu một cách rốt ráo hai Tạng kia. Còn nếu
không thì khi xem vào tạng Kinh và Tạng Luật cũng giống như đọc một câu chuyện về
việc Đức Thế Tôn du hành đến một trú xứ nào đó và thuyết giảng một vấn đề nào đó,
không hơn và không kém. Nếu có khả năng hơn thì cũng tìm ra được nội dung và ý
nghĩa của vấn đề mà thôi, còn việc áp dụng vào thực tập, tu tiến thì e còn hơi xa…
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng làm thế nào để có một bộ giáo trình về bộ môn
không dễ thâm nhập này bằng cách sử dụng ngôn từ hợp thời, chuẩn xác mà cũng
không xa rời truyền thống và phải biết kế thừa những gì hay, đẹp của các bậc tiền bối
rồi mới phát huy sao cho xứng tầm với thời đại. Như đã biết, bốn Chân Nghĩa Pháp
(Paramatthadhamma) là: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết-bàn thì phần Tâm đã được trình bày
khá căn bản trong Tập I; Tâm sở được nói đến ở Tập II và hai pháp còn lại: Sắc, Niếtbàn được nêu ra trong Tập III. Cho nên, trong lần tái bản thứ nhất của tập III này, chúng
tôi cố gắng rà soát lại những lỗi sai sót trước đây, đọc dò kỹ lưỡng từng câu chữ Päḷi cũng
như tiếng Việt. Ngoài ra còn bổ sung một số nội dung phù hợp mà chúng tôi thiết nghĩ
cần phải đưa vào để làm sáng tỏ hơn những pháp thiết yếu và quan trọng đối với những
người tu học Phật pháp.
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. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi được
thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ...
Huế, mùa xuân 2022
Tường Nhân Sư
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Nhãn tịnh - nhận biết hình sắc
Nhĩ tịnh - nhận biết âm thanh
Tỷ tịnh - nhận biết mùi hương
Thiệt tịnh - nhận biết vị giác
Thân tịnh - nhận biết xúc chƲm
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CITTAJARŪPA −TÂM KHỞI SẮC
CÓ 7 LOƱI

1. Tâm khởi sắc thông thường.
2. Tâm khởi sắc gây cười.
3. Tâm khởi sắc gây khóc.
4. Tâm khởi sắc tƲo các tiểu oai nghi.
5. Tâm khởi sắc tƲo lời nói.
6. Tâm khởi sắc tƲo tứ đƲi oai nghi.
7. Tâm khởi sắc tƲo tứ đƲi oai nghi ổn định.

1

1. Tâm làm cho Tâm khởi sắc thông thường sinh khởi
có 75 tâm (trừ 10 Ngũ song thức tâm và 4 Vô sắc giới
quả tâm).
2. Tâm làm cho Tâm khởi sắc gây cười sinh khởi có
13 tâm: 4 Tham căn tâm thọ hỷ, 1 Tiếu sanh tâm, 4
Đại thiện tâm thọ hỷ, 4 Duy tác tâm thọ hỷ.
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3. Tâm làm cho Tâm khởi sắc gây khóc sinh khởi có 2
tâm: 2 Sân căn tâm.
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4. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tƲo các tiểu oai nghi
sinh khởi có 32 tâm: 1 Ý môn hướng tâm, 29 Dục giới
tốc hành tâm, 2 Thắng trí tâm.
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5. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tƲo lời nói sinh khởi có
32 tâm (như câu 4).
6. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tƲo tứ đƲi oai nghi sinh
khởi có 32 tâm (như câu 4).
7. Tâm làm cho Tâm khởi sắc tƲo tứ đƲi oai nghi ổn
định sinh khởi có 58 tâm: 1 Ý môn hướng tâm, 29
Dục giới tốc hành tâm, 2 Thắng trí tâm, 26 An chỉ tốc
hành tâm.

29 Dục giới tốc hành tâm:
- 12 Bất thiện tâm
- 1 Tiếu sanh tâm
- 8 ĐƲi thiện tâm
- 8 ĐƲi duy tác tâm

26 An chỉ tốc hành tâm:

2 Thắng trí tâm:

- 9 ĐƲi hành thiện tâm

- 1 Đệ ngũ thiền thiện tâm

- 9 ĐƲi hành duy tác tâm

- 1 Đệ ngũ thiền duy tác tâm

- 8 Siêu thế tâm

iii

iv

–

–

–

23 loƲi sắc có thể sinh
khởi được trong 15 cõi
Sắc giới, dựa trên ba
nền tƴng: Nghiệp, Tâm
và Thời tiết.

–

–

–

–
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2

2

–

2

2

17 loƲi sắc có thể sinh
khởi được trong cõi trời
Vô tưởng, dựa trên hai
nền tƴng: Nghiệp và Thời
tiết.

ut

ut

2

4. Jaläbuja – Thai sanh: sinh từ bào thai
mẹ

3. Aṇḍaja - Noãn sanh: sinh ra bằng
trứng sau mới nở thành con.

2. Opapätika - Hóa sanh: sinh ra là lớn
ngay tức thì.

1. Saṅsedaja - Thấp sanh: sinh tƲi nơi ẩm
thấp.

BỐN LOƱI SINH CHỦNG

1. Loài người
2. Địa tiên
3. Súc sanh
4. A-tu-la
5. NgƲ quỷ (trừ Nijjhämataṇhikapeta)

HÀNG CHÚNG SINH CÓ ĐỦ CƳ 4 SINH CHỦNG

* Địa ngục: 1
* NgƲ quỷ Nijjhämataṇhikapeta: 1
* Chư thiên cõi Tứ đƲi thiên vương (trừ
loài Địa tiên): 1
* Chư thiên Dục giới 5 cõi trên: 5
* PhƲm thiên sắc giới: 16

LOÀI HÓA SANH CÓ 24 CHỦNG LOƱI
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bh
bh

……………...

16

Cittajarūpa khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na sinh của Hộ kiếp
tâm thứ nhất

bh

2

KIẾP SAU
17

16

………...

2

Kammajarūpa sinh lần cuối cùng
tƲi tiểu sát-na sinh của tâm thứ Cittajarūpa của Thánh A-ra-hán
sinh lần cuối cùng tƲi tiểu sát-na
17 tính ngược từ Tử tâm
sinh của tâm thứ nhì tính ngược từ
Tử tâm.
Cittajarūpa của phàm nhân và 3 bậc
Thánh Hữu học sinh lần cuối cùng tƲi
tiểu sát-na sinh của Tử tâm

17

cu
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Kammajarūpa khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na sinh của Tục sinh tâm

Utujarūpa khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na trụ của Tục sinh tâm

paṭ

1

ĀHĀRAJARŪPA ⇢ Khởi sinh tƲi mỗi tiểu sát-na tâm khi dưỡng tố phát sinh lần đầu
trong cơ thể. Sinh lần cuối cùng tƲi tiểu sát-na diệt của Tử tâm.

UTUJARŪPA

⇢ Khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na trụ của Tục sinh tâm và
phát sinh tƲi mỗi tiểu sát-na tâm.

CITTAJARŪPA

⇢ Khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na sinh của tâm Hộ kiếp tâm
thứ nhất và phát sinh tƲi mỗi tiểu sát-na tâm. Sinh lần cuối cùng tƲi tiểu sát-na
sinh Tử tâm.

⇢ Khởi sinh lần đầu trùng với tiểu sát-na sinh của Tục sinh tâm và
phát sinh tƲi mỗi tiểu sát-na tâm. Sinh lần cuối cùng tƲi tiểu sát-na sinh của tâm
thứ 17 tính ngược từ Tử tâm và diệt tƲi tiểu sát-na diệt của Tử tâm.
KAMMAJARŪPA

8 sắc pháp: Thinh trần, 5 Sắc Biến chuyển, Sắc Lão, Sắc Diệt không thể sinh khởi tƲi
Thời tục sinh (Paṭisandhikäla, tức là tiểu sát-na sinh của Tục sinh tâm). Còn trong
Thời thường nhật (Pavattikäla) thì tất cƴ các sắc pháp đều sinh khởi được.

28 loƲi sắc có thể sinh
khởi được trong 11 cõi
Dục giới, dựa trên bốn
nền tƴng: Nghiệp, Tâm,
Thời tiết và Vật thực.
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RŪPAPAVATTIKKAMA - SẮC PHÁP DIỄN BIẾN

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU

Pubbabhäga – Phần Mở Đầu

Gāthāsaṅgaha:
1.

ETTĀVATĀ

VIBHATTĀ

HI

CITTACETASIKĀ DHAMMĀ

SAPPABHEDAPPAVATTIKĀ
RŪPANDĀNI

PAVUCCATI.

Trước đây, các pháp là tâm và tâm sở đã được phân tích theo
sự phân loƲi và diễn tiến, nay sẽ nói đến sắc pháp.
Trong bộ Abhidhammatthasaṅgaha – Thắng Pháp Tập Yếu Luận, ở chương
VI, Đức Anuruddha đề cập đến hai Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) là:
* RŪPA – SẮC
* NIBBĀNA – NIẾT-BÀN

Như đã biết, có tất cả 4 Chân nghĩa pháp (Pháp chân đế) là: Citta – Tâm,
Cetasika – Tâm sở, Rūpa – Sắc và Nibbäna – Niết-bàn. Trong đó hai Pháp chân đế là
Tâm và Tâm sở đã được nói đến trong Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập I và tập II. Còn
trong cuốn sách này – Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập III – sẽ đề cập đến hai Pháp chân
đế còn lƲi là Sắc và Niết-bàn.

RUPA --- SAÉC
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có nêu dƲng định nghĩa của Sắc như sau:
* Ruppanatī’ti = rūpaṃ.
Pháp có trƲng thái biến động, tiêu hoƲi gọi là rūpa, dịch là sắc.
Ngoài ra, bộ Abhidhammatthavibhävinīṭīkä có viết:
* Ruppanañcettha sītādivirodhipaccayasamavāye visadisuppati yeva.
Sắc sinh diệt theo tuần tự ấy do trợ duyên là các pháp đối nghịch như nóng lƲnh
chẳng hƲn, khiến cho tiêu hoƲi gọi là ruppana.
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Như vậy pháp nào có sự biến đổi, tiêu hoƲi do năng lực của nóng, lƲnh,
v.v… Pháp đó có tên gọi là Sắc.

S
Ắ
C
T
H
Ậ
T

1
0
S
Ắ
C
P
H
I
T
H
Ậ
T

Nước

Lửa

Gió

Mắt

Tai

Mũi

Lưỡi

Thân

Vị

Xúc:
đất, lửa,
gió

Sắc
Nam
tính

Thinh Hương

4 SẮC TỨ ĐƱI

Nữ
tính

5 SẮC TỊNH

7 SẮC ĐỐI TƯỢNG

2 SẮC GIỚI TÍNH

Ý vật

1 SẮC Ý VẬT

MƲng
căn

1 SẮC MƱNG CĂN

Vật thực

1 SẮC VẬT THỰC

Chân
không

24 SẮC PHỤ THUỘC

1
8

Đất

1 SẮC CHÂN KHÔNG

Thân
cử
động

Khẩu
cử
động

Nhẹ
nhàng

Mềm
mƲi

Uyển
chuyển

Sanh

Tiến

Lão

2 SẮC CỬ ĐỘNG

3 SẮC BIẾN CHUYỂN

Diệt

4 SẮC TRƱNG THÁI

Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc:
(1). Ruppanalakkhaṇaṃ: có đặc tính biến động, hoƲi diệt, tiêu hủy.
(2). Vikiraṇarasaṃ: có phận sự tách rời khỏi nhau (với tâm).

(3). Abyäkatapaccuppaṭṭhänaṃ: có quả hiện hữu là pháp vô ký.

(4). Viññäṇapadaṭṭhänaṃ: có thức (tâm) là nhân gần làm phát sinh.

Bốn tính chất của Sắc như đã nêu trên được trình bày theo đường hướng của
Lý duyên khởi (Paṭiccasamuppäda), vì vậy sắc pháp ở đây là sắc pháp sinh khởi trên
2
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nền tảng nghiệp (Kammajarūpa – Nghiệp khởi sắc), do đó Viññäṇa – Thức chính là nhân
gần làm sắc phát sinh.

Gāthāsaṅgaha:
2.

SAMUDDESĀ

VIBHĀGĀ CA

PAVATTIKKAMATO

CETI

SAMUṬṬHĀNĀ

KALĀPATO

PAÑCADHĀ TATTHA SAṄGAHO.

Tổng yếu của sắc pháp được nói đến ở đây theo năm mục là: liệt kê,
phân loƲi, sinh khởi, sắc khối và diễn biến của các sắc.
Đức Anuruddha đã trình bày những vấn đề tổng yếu của sắc pháp trong
chương này theo 5 mục tuần tự là:
a, Rūpasamuddesa – Sắc liệt kê: nói đến danh xưng và trƲng thái của các
sắc pháp một cách tổng lược.
b, Rūpavibhäga – Sắc phân loƲi: thuyết về sự phân chia các sắc pháp theo
từng phần hay theo cặp đôi một cách tỉ mỉ.
c, Rūpasamuṭṭhäna – Sắc khởi xứ: trình bày nền tảng sinh khởi của các sắc
pháp hay nhân làm cho sắc phát sinh.
d, Rūpakaläpa – Sắc khối: nói về sự kết tụ thành khối của các sắc pháp khi
hiện hữu.
e, Rūpapavattikkama – Sắc diễn biến: nói đến sự sinh khởi cùng với sự
đoƲn diệt của sắc pháp theo tuần tự, tức là sự chuyển biến của sắc pháp.
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A. RŪPASAMUDDESA – SẮC LIỆT KÊ

Các sắc pháp được trình bày một cách tổng lược về danh tính nhằm giúp
hiểu rõ trƲng thái, tính chất của mỗi một sắc mà vốn không giống nhau thông qua các
kệ thi dưới đây9

Gāthāsaṅgaha:
3.

BHŪTAPPASĀDAVISAYĀ

BHĀVO

HADAYAMICCAPI

JĄVITĀHĀRARŪPEHI

AṬṬHĀRASAVIDHAṂ

TATHĀ.

Như vậy, 4 sắc tứ đƲi, 5 tịnh sắc, 7 sắc đối tượng, 2 sắc giới
tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mƲng căn và 1 sắc vật thực, cộng 17 sắc
gọi là sắc thật.
4.

PARICCHEDO CA VIÑÑATTI

VIKĀRO

ANIPPHANNĀ

AṬṬHAVĄSAVIDHAṂ

DASA

CETI

LAKKHAṆANTI

CA

BHAVE.

10 sắc phi thật là9 1 sắc chân không, 2 sắc cử động, 3 sắc biến
chuyển và 4 sắc trƲng thái. Tổng cộng có 27 sắc pháp.

Như vậy, tất cả 27 sắc pháp có thể chia thành 2 loƲi lớn là9
 Nipphanarūpa – Sắc Thật9 có 17 sắc.
 Anipphanna – Sắc Phi thật9 có 10 sắc.
* Nipphannarūpa – Sắc Thật: là sắc pháp thật sự, có trƲng thái và tính chất
riêng của mình. Chẳng hƲn Paṭhavąrūpa – Địa đƲi là sắc có tính cứng, mềm; Tejorūpa
– Hỏa đƲi là sắc có tính nóng, lƲnh v.v… Các sắc này luôn mang đặc tính riêng của
mình, không biến động hay thay đổi thành dƲng khác, thành sắc khác nên được gọi
là Sắc Thật. Có cả thảy 17 Sắc Thật là:
 4 Mahäbhūtärūpa – Sắc Tứ đƲi9 đất, nước, lửa và gió.
 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh9 mắt, tai, mũi, lưỡi và thân.
 4/7 Visayarūpa – Sắc Đối tượng9 sắc, thinh, hương, vị, xúc.
 2 Bhävarūpa – Sắc Giới tính9 nam tính và nữ tính.
 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật9 nơi tá sinh của tâm và tâm sở.
 1 Jąvitarūpa – Sắc MƲng căn9 bảo trì đời sống của các sắc.
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực9 dưỡng tố nuôi dưỡng các sắc.
Đức Anuruddha đã gọi tên các Sắc Thật này theo 5 tên là:
4
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a, Sabhävarūpa9 là sắc có thực tính pháp của chính mình.
b, Salakkhaṇarūpa9 là sắc có ba tướng trƲng: Vô thường, Khổ, Vô ngã.
c, Nipphannarūpa9 là sắc thật có trƲng thái và tính chất riêng của mình.
d, Rūparūpa9 là sắc luôn bị biến động, thay đổi và hoƲi diệt không ngừng.
e, Sammasanarūpa9 là sắc thích hợp cho việc quán sát theo Tam tướng.
* Anipphannarūpa – Sắc Phi thật: là sắc pháp không thật, nhưng liên quan
đến trƲng thái hay dấu hiệu của các Sắc Thật. Chẳng hƲn Paricchedarūpa – Sắc Chân
không, là sắc tƲo bởi khoảng không giới hƲn giữa khối sắc này với khối sắc khác.
Hoặc Viññattirūpa – Sắc Cử động, là sắc biểu thị sự di chuyển, cử động của các Sắc
Thật: như Thân cử động (Käyaviññatti), là sắc biểu hiện sự dịch chuyển của thân thể,
v.v… Có tất cả 10 Sắc Phi thật là9
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không9 hƲn giới giữa các khối sắc.
 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động9 thân cử động và khẩu cử động.
 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển9 nhẹ nhàng, mềm mƲi và uyển chuyển.
 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái9 sanh, tiến, lão và diệt.
Cũng như các Sắc Thật thì các Sắc Phi thật này được gọi theo 5 tên ngược lƲi là9
a, Asabhävarūpa9 là sắc không có thực tính pháp của chính mình.
b, Asalakkhaṇarūpa9 là sắc không có Tam tướng9 Vô thường, Khổ, Vô ngã.
c, Anipphannarūpa9 là sắc không có trƲng thái và tính chất riêng của mình.
d, Arūparūpa9 là sắc không bị biến động, thay đổi và hoƲi diệt.
e, Asammasanarūpa9 là sắc không phù hợp cho việc quán sát theo Tam tướng.
Ngoài ra, tất cả các sắc còn có thể chia thành 2 loƲi lớn khác nữa là9
 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đƲi9 có 4 sắc.
 Upädäyarūpa – Sắc Phụ thuộc9 có 24 sắc.
* Mahābhūtarūpa – Sắc Tứ đại: là sắc pháp lớn, đứng đầu, là nơi nương tựa
để phát sinh của các sắc pháp còn lƲi. Sắc Tứ đƲi có mặt khắp mọi nơi trên thế gian
này. Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo nêu rõ rằng các sắc pháp này có tên làTứ đƲi bởi lẽ9
a, Mahantapätubhävato9 là vật chất đang hiện hữu, sắc lớn, sắc đứng đầu
và là nơi để các sắc khác nương tựa mà sinh khởi.
b, Mahäbhūtasämaññato9 có tính lừa đảo, sinh diệt như ma quỷ.
c, Mahäparihärato9 là pháp cần phải chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều vì luôn
bị hoƲi diệt.
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d, Mahävikäro9 là pháp có trƲng thái biến động nhiều, dịch chuyển nhiều.
e, Mahattabhūtattä9 là pháp lớn, có thật và cần quán sát nhiều.
Sắc Tứ đƲi có 4 sắc pháp là:
 Paṭhavą – Địa đƲi9 đất,
 Tejo – Hỏa đƲi9 lửa,

 Āpo – Thủy đƲi9 nước,
 Väyo – Phong đƲi: gió.

* Upādāyarūpa – Sắc Phụ thuộc: là loƲi sắc pháp cần nương nhờ vào Sắc Tứ
đƲi để sinh khởi. Nếu không có Sắc Tứ đƲi thì các Sắc Phụ thuộc cũng không thể tự
mình sinh ra được, nghĩa là khi đã không có nơi nương gá vào để sinh lên thì sự sinh
khởi cũng không có được. Như vậy ngoài 4 Sắc Tứ đƲi ra, 24 sắc còn lƲi gọi là

Upädäyarūpa – Sắc Phụ thuộc.

I. MAHĀBHŪTARŪPA – SẮC TỨ ĐƱI

1, Paṭhavīdhātu – Địa đại:

Paṭhavądhätu – Địa đƲi hay còn gọi là “chất đất”, là một trong Tứ đƲi, đây là
một sắc pháp có đặc tính cứng, rắn. Paṭhavądhätu được chia thành 4 loƲi là9
– Lakkhaṇapaṭhavą,
– Kasiṇapaṭhavą,

– Sasambhärapaṭhavą,
– Sammatipaṭhavą.

a, Lakkhaṇapaṭhavą9 Trong tƲng Abhidhamma, bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga có giải nghĩa tính cứng và mềm là trƲng thái của Địa đƲi. TrƲng thái này
được xác nhận khi có sự xúc chƲm qua hai đặc tính là9
 Kakkhaḷalakkhaṇa hay Kharabhävalakkhaṇa9 trƲng thái cứng hay rắn.
 Athaddhalakkhaṇa9 trƲng thái mềm (cứng ít hay không cứng).
Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo thì giải thích9
* Yo imasmiṃ kāye thaddhalabhāvo vā kharabhāvo vā ayaṃ paṭhavīdhātu.
Pháp nào có trƲng thái cứng hoặc rắn ở bên trong thân này, pháp đó gọi là địa đƲi.
b, Sasambhärapaṭhavą9 là vật chất hay yếu tố, bộ phận của địa đƲi: còn gọi
là suttantapaṭhavą, tức là yếu tố đất theo nghĩa của TƲng Kinh, chia ra làm 2 nhóm là9
 Ajjhattikapaṭhavą – Địa đƲi bên trong9 là yếu tố đất nằm ở các cơ quan
nội tƲng trong cơ thể người, chúng sinh hữu tình, gồm 20 loƲi9
Kesä - Tóc,
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Nakhä - Móng,
Taco - Da,
Nahäru - Gân,
Aṭṭhimiñjaṃ - Tủy,
Hadayaṃ - Tim,
Kilomakaṃ - Phúc mƲc,
Papphäsaṃ - Phổi,
Antaguṇaṃ - Ruột non,
Karąsaṃ - Phân,

Dantä - Răng,
Maṃsaṃ - Thịt,
Aṭṭhi - Xương,
Vakkaṃ - Thận,
Yakanaṃ - Gan,
Pihakaṃ - Lá lách,
Antaṃ - Ruột già,
Udariyaṃ - Thức ăn,
Matthaluṅgaṃ - Não.

 Bähirapaṭhavą – Địa đƲi bên ngoài9 là yếu tố đất nằm ở bên ngoài cơ thể
của chúng sinh hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga nói rằng Địa đƲi
bên ngoài hiển hiện vô số lượng trong vũ trụ bao la vô cùng tận này, chỉ dẫn chứng ra
vài dƲng vật chất cụ thể như9 ayo - sắt, loha - kim loƲi, rajata - bƲc, jätarūpa - vàng,
bhūmi - đất, päsäṇa - đá, v.v…
c, Kasiṇapaṭhavą9 là đất biến xứ, một trong những đề mục hành thiền định
(samathakammaṭṭhäna) lấy đất làm đối tượng để chú mục và niệm thầm (parikamma),
còn gọi tên là Ārammaṇapaṭhavą, bao gồm9 parikammanimitta – sơ tướng, uggahanimitta – tợ tướng, paṭibhäganimitta – quang tướng.
d, Pakatipaṭhavą9 là chất đất theo lệ thường gọi tên, cho nên còn có tên là
Sammatipaṭhavą, do bởi quy ước chung gọi là “đất” tùy theo ngôn ngữ địa phương.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Địa đại:
(1). Kakkhaḷalakkhaṇä9 có đặc tính cứng rắn.

(2). Patiṭṭhänarasä9 có phận sự làm nền (cho các sắc pháp khác).

(3). Sampaṭicchänapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là đón nhận các sắc pháp.
(4). Avasesadhätuttayäpadaṭṭhänä9 có 3 đƲi còn lƲi là nhân gần phát sinh.

Paṭhavą – Địa đƲi là nơi nâng đỡ, nương tựa của các sắc pháp khác; giống
như quả đất là chỗ trú ngụ, nơi nương nhờ của sự vật muôn loài, của các chúng sinh
cả hữu tình lẫn vô tình. Nghĩa là các sự vật, chúng sinh trên thế gian hiển hiện dưới
dƲng hình hài, vóc dáng, màu sắc cho đến các loƲi trần cảnh (đối tượng) khác như sắc
trần, thinh trần, v.v… nếu không có Địa đƲi thì không thể hiện hữu hay biểu lộ được,
như trong Päḷi định nghĩa9
* Sahajātarūpāni pathanti patiṭṭhahanti etthā’ti = paṭhavī.
Các sắc đồng sinh đều trụ trên pháp ấy, pháp ấy gọi là paṭhavą – địa đƲi.
7
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- path
-a
- ava
-ą
- biến

= trụ, ở trên (căn động từ),
= duyên tự (paccaya),
= tân tự (ägama),
= nữ tính (itthąliṅga),
th thành ṭh.

2, Āpodhātu – Thủy đại:

Āpodhätu – Thủy đƲi hay còn gọi là “chất nước”, là một sắc pháp có tính
dính kết hoặc chảy, dẻo, lỏng. Nếu nó hiện hữu nhiều trong một vật nào đó thì nó sẽ
làm cho vật đó trở nên lỏng và chảy được: còn nếu như nó có mặt ít ỏi thì sẽ làm cho
vật đó kết dính nhau lƲi thành cục, thành hòn,…Ví như chất keo dính hay mủ cao su
có thể dán, dính kết vật này với vật kia thành cụm, thành khối như thế nào thì Thủy
đƲi cũng có thể kết dính các phân tử vật chất lƲi với nhau thành hình, thành dƲng
như thế ấy.
Trong những vật nào mà có Thủy đƲi nhiều hơn Địa đƲi, do năng lực của Thủy
đƲi đó làm cho Địa đƲi có năng lực kém đi cho nên vật chất ấy sẽ mềm, lỏng ra và có
thể chảy trôi đi được. Giống như nước trong dòng sông, con suối có thể chảy trôi
được vì do Thủy đƲi nhiều hơn Địa đƲi vậy: một khi Địa đƲi ít đi thì chính Địa đƲi ấy
sẽ bị trôi chảy do năng lực của Thủy đƲi, chứ nào có phải đâu là “nước chảy” như ta
thường hiểu là do bởi Thủy đƲi là chất “nước” mà ta thường thấy bằng mắt như thế.
Cho nên Thủy đƲi (nước) là vật chất mà ta không thể xúc chƲm bằng thân, không thấy
bằng mắt, v.v… được: ta chỉ có thể nhận biết nó bằng tâm thức (mana) mà thôi. Còn
đối với những vật nào mà có Địa đƲi nhiều hơn Thủy đƲi thì chất “nước” trong vật ấy
chỉ làm nhiệm vụ kết dính các phân tử trong Địa đƲi lƲi với nhau thành cục, thành
hòn mà thôi, không thể làm cho Địa đƲi chảy hoặc trôi đi được.
Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo định nghĩa về Thủy đƲi như sau9
* Yo ābandhanabhāvo vā dravabhāvo vā ayaṃ āpodhātu.
Pháp nào có trƲng thái dính kết hay chảy trôi, pháp ấy gọi là thủy đƲi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Thủy đại:
(1). Paggharaṇalakkhaṇä

vä9 có đặc tính trôi, chảy hoặc là
(1’). Ābandhanalakkhanä9 có đặc tính dính kết.
(2). Byūhanarasä9 có phận sự làm cho đầy đủ, nở nang.
(3). Saṅgahapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là sự kết nối lƲi.
(4). Avasesadhätuttayäpadaṭṭhänä9 có 3 đƲi còn lƲi là nhân gần phát sinh.
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Āpodhätu – Thủy đƲi được chia thành 4 loƲi là:
– Lakkhaṇaäpo,
– Kasiṇaäpo,

– Sasambhäraäpo,
– Sammatiäpo.

a, Lakkhaṇaäpo9 còn gọi là Paramatthaäpo, đó chính là trƲng thái chảy hay
kết dính ở trong các loài hữu tình (có thức tánh) hoặc chúng vô tình (không có thức
tánh), được chia làm 2 loƲi9
 Pagghaṇaäpo hay Dravabhävaäpo9 có trƲng thái chảy, trôi,… Khi tiếp xúc
với uṇahatejo - sức nóng thì trƲng thái lỏng, chảy của vật chất sẽ biểu hiện. Do vậy
Địa đƲi ở trong các kim loƲi như: sắt, đồng, chì, kẽm, v.v… khi bị nung nóng sẽ
chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và có thể chảy trôi đi được.
 Ābandhanaäpo9 có trƲng thái dính kết. Các chất lỏng khi tiếp xúc với
sąhatejo - sự lƲnh thì trƲng thái co cụm, đông kết sẽ biểu hiện. Do vậy Địa đƲi ở trong
nước sông hồ khi gặp nhiệt độ cực lƲnh, độ âm thì sẽ kết nhau lƲi và đông thành đá,
thành băng.
b, Sasambhäraäpo9 còn gọi là Suttantaäpo, là Thủy đƲi được hiểu theo
nghĩa là chất nước ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội thân của các loài
thực vật như cây, lá, hoa quả, hoặc ở trong sông hồ, biển, v.v… Sasambhäraäpo này
cũng chia thành 2 loƲi là9
 Ajjhattikaäpo – Thủy đƲi bên trong: là chất nước ở trong thân thể của các
loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga ghi lƲi 12 bộ phận
cơ thể thuộc về Thủy đƲi là:
Pittaṃ - Mật,
Pubbo - Mủ,
Sedo - Mồ hôi,
Vasä - Mỡ lỏng,
Kheḷo - Nước bọt,
Lasikä - Dịch khớp,

Semhaṃ - Đàm,
Lohitaṃ - Máu,
Medo - Mỡ,
Ussaṃ - Nước mắt,
Siṅghäṇikä - Nước mũi,
Muttaṃ - Nước tiểu.

 Bähiraäpo – Thủy đƲi bên ngoài: là chất nước – một thành phần cấu tƲo
có trong các vật chất không có tình chí, không có sinh mƲng, ở bên ngoài chúng sinh
hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga ghi lƲi nhiều dƲng cụ thể của
Thủy đƲi, tuy nhiên ở đây chỉ nêu 6 loƲi chất nước ở trong các loài thực vật như sau9
Mūlaraso - Nước ở rễ cây,

Khandharaso - Nước ở thân cây,
9
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Tacaraso - Nước ở vỏ cây,
Puppharaso - Nước ở hoa,

Pattaraso - Nước ở lá cây,
Phalaraso - Nước ở trái cây.

c, Kasiṇaäpo9 còn gọi là Ārammaṇaäpo, là nước được dùng làm đề mục
hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Đấy là nước ở trong lu, vƲi, bình,
chậu, v.v… mà các hành giả chú mục vào để niệm thầm làm phát sinh sơ tướng, tợ
tướng hay quang tướng.
d, Sammatiäpo9 còn gọi là Pakatiäpo, là nước mà loài người giả định để
gọi tên theo lệ thường. Chẳng hƲn nước trong dòng sông, trong con suối, trong các
bình, lu, vƲi, chai,… được dùng để chứa nước ăn uống, giặt rửa, tắm táp, v.v… và
con người quy ước gọi với nhau là “nước”.
3, Tejodhātu – Hỏa đại:

Tejodhätu – Hỏa đƲi là “chất lửa”, là một sắc pháp có trƲng thái nóng hoặc
lƲnh. TrƲng thái nóng gọi là uṇahatejo, còn trƲng thái lƲnh gọi là sątatejo.
Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo có ghi9
* Yo paripācanabhāvo vā uṇahabhāvo vā ayaṃ tejodhātu.
Pháp nào có trƲng thái chín muồi hoặc ấm nóng, pháp đó gọi là hỏa đƲi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Hỏa đại:
(1). Uṇahattalakkhaṇä9 có đặc tính nóng.

(2). Paripäcanarasä9 có phận sự làm cho chín muồi.

(3). Maddavänuppadänapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là sự mềm nhũn.
(4). Avasesadhätuttayäpadaṭṭhänä9 có 3 đƲi còn lƲi là nhân gần phát sinh.

Tejodhätu – Hỏa đƲi được chia thành 4 loƲi là9
– Lakkhaṇatejo,
– Kasiṇatejo,

– Sasambhäratejo,
– Sammatitejo.

a, Lakkhaṇatejo: hay còn gọi là Paramatthatejo, đó là trƲng thái nóng hay
lƲnh của các sự vật có thức tánh hay không có thức tánh mà được nhận biết qua sự
tiếp xúc với thân (käya). TrƲng thái chính của tejodhätu là sự biểu hiện dưới dƲng hơi,
cho dù là hơi nóng (uṇhatejo) hay hơi lƲnh (sątatejo) thì đó cũng là Hỏa đƲi cả.
b, Sasambhäratejo9 còn gọi là Suttantatejo, là Hỏa đƲi được hiểu theo
nghĩa là chất lửa ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội tƲi của các loài thực
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vật, khoáng sản v.v… Sasambhäratejo này cũng chia thành 2 loƲi là9
 Ajjhattikatejo – Hỏa đƲi bên trong: là chất lửa ở trong thân thể của con
người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga ghi
lƲi 4 dƲng Hỏa đƲi bên trong là:
– Usmätejo9 chất lửa làm cho cơ thể của chúng sinh ấm áp, dễ chịu, có
mặt trong khắp châu thân của mọi chúng sinh hữu tình.
– Päcakatejo9 chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể.
– Jiraṇatejo9 chất lửa thiêu đốt làm cho thân thể mau già, tiều tụy, như:
làm cho tóc bƲc, răng rụng, da nhăn nheo,…
– Santäpanatejo9 chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt.
 Bähiratejo – Hỏa đƲi bên ngoài: là chất lửa hiện hữu trong các sự vật
không có tình chí, không có sinh mƲng như cây cối, khoáng sản, v.v… Trong bộ
Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga ghi lƲi nhiều dƲng cụ thể của Hỏa đƲi bên ngoài, tuy
nhiên ở đây chỉ nêu 5 loƲi như sau9
Kaṭṭhaggi – Lửa củi,
Gomaggi – Lửa phân bò (khô),
Saṅkäraggi – Lửa rác rưởi.

Tiṇaggi – Lửa rơm (cỏ),
Thusaggi – Lửa trấu,

c, Kasiṇatejo9 còn gọi là Ārammaṇatejo, là lửa được dùng làm đề mục hay
đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Đấy là lửa mà hành giả đốt lên rồi chú
mục vào để niệm thầm làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng.
d, Sammatitejo: còn gọi là Pakatitejo, là chất lửa mà loài người quy định
để gọi tên theo lệ thường. Chẳng hƲn lửa củi, lửa rơm, lửa than, lửa ga, điện, v.v…
4, Vāyodhātu – Phong đại:

Väyodhätu – Phong đƲi là “chất gió”, là một sắc pháp có trƲng thái căng hoặc
trƲng thái dịch chuyển. TrƲng thái căng gọi là vitthambhana, còn trƲng thái dịch chuyển
gọi là samudąraṇa.
Trong bộ Thanh Tịnh ĐƲo có ghi9
* Yo vitthambhanabhāvo vā samudīraṇabhāvo vā ayaṃ vāyodhātu.
Pháp nào có trƲng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp đó gọi là phong đƲi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Phong đại:
(1). Vitthambhanalakkhaṇä9 có đặc tính căng lên.
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(2). Samudąraṇarasä9 có phận sự làm cho dịch chuyển.

(3). Abhinihärapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là đã di chuyển.

(4). Avasesadhätuttayäpadaṭṭhänä9 có 3 đƲi còn lƲi là nhân gần phát sinh.

Väyodhätu – Phong đƲi được chia thành 4 loƲi là9
– Lakkhaṇaväyo,
– Kasiṇaväyo,

– Sasambhäraväyo,
– Sammativäyo.

a, Lakkhaṇaväyo9 còn gọi là Paramatthaväyo, đó là trƲng thái căng (vitthambhanalakkhaṇo) hay dịch chuyển (samudąraṇalakkhaṇo) của các sự vật có thức tánh hay
không có thức tánh mà được nhận biết qua sự tiếp xúc với thân (käya).
b, Sasambhäraväyo9 hay còn gọi là Suttantaväyo, Phong đƲi này là một
thành phần ở trong thân thể của các chúng sinh hữu tình có sinh mƲng đang sống.
Đây chính là Phong đƲi được mô tả theo tƲng Kinh, chia ra làm 2 loƲi lớn9
 Ajjhattikaväyo – Phong đƲi bên trong: là chất gió ở trong thân thể của
con người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga có ghi lƲi 6 dƲng Phong đƲi bên trong là:
– Uddhaṅgamaväyo9 chất gió phát sinh lên trên, chẳng hƲn9 ựa, ngáp, ho,
hắt hơi, v.v…
– Adhogamaväyo9 chất gió thổi xuống dưới, chẳng hƲn9 trung tiện, rặn, v.v…
– Kucchisayaväyo: chất gió lưu chuyển trong bụng làm cho đau bụng, nhói
bụng, v.v…
– Koṭṭhäsayaväyo9 chất gió ở trong ruột làm cho ruột sôi, rần rần trong
bụng, v.v…
– Aṅgamaṅgänusäriväyo9 chất gió di chuyển khắp châu thân làm cho thân
thể cử động, di chuyển được.
– Assäsapassäsaväyo: chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra.
 Bähiraväyo – Phong đƲi bên ngoài: là chất gió ở bên ngoài các chúng
sinh hữu tình. Trong bộ Vibhaṅga, phần Dhätuvibhaṅga ghi lƲi 6 dƲng Phong đƲi bên
ngoài là:
Puritthimavätä - Gió hướng đông,
Uttaravätä - Gió hướng bắc,
Sątavätä - Gió lƲnh,

Pacchimavätä - Gió hướng tây,
Dakkhiṇavätä - Gió hướng nam,
Uṇhavätä - Gió nóng.

c, Kasiṇaväyo còn gọi là Ārammaṇaväyo, là chất gió được dùng làm đề mục
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Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê

hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Hành giả quy định chất gió đang
thổi đám mây đi hay làm cho lá cây lay động rồi chú mục vào để niệm thầm “gió”,
“gió”,… làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng.
d, Sammativäyo9 còn gọi là Pakativäyo là gió thông thường thổi qua lƲi, gió
trên ngọn cây, gió quƲt tay, gió quƲt máy,…

Väyodhätu – Phong đƲi là một sắc pháp mang tính quan trọng đối với chúng
sinh hữu tình. Bởi vì không có hơi thở thì con người hoặc các chúng sinh sống bằng
hít thở sẽ chết, không có chất gió thì không có cử động của bộ phận phát âm và
không thể biểu hiện lời nói (väcä) được, và nếu không có chất gió thì không có sự cử
động, dịch chuyển, đi lƲi của cơ thể được.
KẾT LUẬN:

1, Sắc Tứ đƲi: đất, nước, lửa, gió là những

pháp đồng sinh (sahajätadhamma),

nghĩa là khi sinh khởi thì cùng sinh khởi với nhau và chúng không thể tách rời nhau
được. Khi chúng hiện hữu ở đâu, thì ở đấy luôn có đủ cả 4 sắc pháp này, chỉ có khác
nhau là có thể chất này sẽ nhiều hơn chất kia hay ngược lƲi,… nhưng thiếu đi một
sắc pháp nào đó trong 4 chất này là điều không thể có được.
2, Địa đƲi có tính cứng thường đi với Thủy đƲi có tính dính kết, đi với Hỏa

đƲi có tính lƲnh và đi với Phong đƲi có tính căng. Cũng vậy, Địa đƲi có tính mềm
thường đi với Thủy đƲi có tính chảy, đi với Hỏa đƲi có tính nóng và đi với Phong đƲi
có tính chùng. Ngoài ra, bốn đƲi này có thể chia thành 2 nhóm là9 missakadhätu –
thuận hữu đƲi và paṭipakkhadhätu – đối nghịch đƲi.
 Đất
 Lửa
 Đất
 Lửa

với
với
với
với

nước
gió
gió
nước

là
là
là
là

missakadhätu – thuận hữu đƲi.
missakadhätu – thuận hữu đƲi.
paṭipakkhadhätu – đối nghịch đƲi.
paṭipakkhadhätu – đối nghịch đƲi.

Paṭhavą – Đất và Āpo – Nước đi đôi với nhau vì chúng đều là những đƲi
“nặng” như nhau, chỗ nào có nhiều chất đất thì chỗ đó cũng có nhiều chất nước.
Cũng vậy, Tejo – Lửa và Väyo – Gió đi đôi với nhau vì chúng đều là những
đƲi “nhẹ” như nhau, chỗ nào có nhiều chất lửa thì chỗ đó cũng có nhiều chất gió.
3, Ngoài 4 Sắc Tứ đƲi ra, 24 sắc pháp còn lƲi được gọi là

Upädäyarūpa – Sắc

Phụ thuộc, bởi vì chúng phải dựa vào 4 Sắc Tứ đƲi này mới sinh khởi được. Các Sắc
Phụ thuộc được chia thành 10 nhóm theo trình tự là9
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 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh,
 4/7 Gocararūpa – Sắc Đối tượng,
 2 Bhävärūpa – Sắc Giới tính,
 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật,
 1 Jąvitarūpa – Sắc MƲng căn,
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không,
 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động,
 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển,
 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái.
II. PASĀDARŪPA – SẮC TỊNH

Thuật ngữ “pasäda” dịch là: tịnh, trong, thanh khiết. Pasädarūpa – Sắc Tịnh
là sắc tinh khiết có khả năng trong việc nhận đối tượng. Giống như tấm gương trong
sáng có thể nhận được hình ảnh bên ngoài khi soi vào, nếu tấm gương mờ đục thì
mất hoặc giảm thiểu khả năng này. Có cả thảy 5 loƲi Sắc Tịnh khác nhau, đó là:
 Cakkhupasäda – Nhãn tịnh sắc
 Sotapasäda – Nhĩ tịnh sắc
 Ghänapasäda – Tỷ tịnh sắc
 Jivhäpasäda – Thiệt tịnh sắc
 Käyapasäda – Thân tịnh sắc.
1, Cakkhupasāda – Nhãn tịnh sắc :

Cakkhupasäda – Nhãn tịnh sắc là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp (kammajarūpa), tinh khiết tựa tấm gương và có khả năng ghi nhận Sắc trần (Rūpärammaṇa), là
những hình sắc mà ta thấy được bằng mắt, và là nơi để Nhãn thức tâm (Cakkhuviññäṇacitta) sinh khởi.
Trong Bộ Thanh Tịnh ĐƲo, chương XIV9 Mô Tả Về Các Uẩn, có ghi9

“Trong năm loƲi Sắc Tịnh như đã nói, Nhãn tịnh sắc thấm xuyên cả 7 lớp màng mắt,
tựa như dầu lan khắp 7 lớp bông gòn: là nơi phát sinh hình dáng của người đứng trước mặt,
nằm ở giữa tròng đen, được bao quanh bởi tròng trắng của con mắt thịt, có lông mi màu đen
bao phủ, lộng lẫy với vòng tròn đen và trắng như cánh hoa sen xanh, thế gian gọi là mắt. Mắt
này được nâng đỡ nhờ Tứ đƲi làm phận sự duy trì, kết dính, giữ ấm và dịch chuyển, giống như
vị hoàng nhi được bốn người bảo mẫu làm nhiệm vụ ẵm bồng, tắm rửa, trang điểm và hầu
quƲt. Nó được thời tiết, tâm và vật thực luôn bổ trợ, có tuổi thọ nuôi dưỡng: sắc, hương, vị
14
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v.v…thường bao quanh. Về mặt kích cỡ thì nó bằng đầu con rận, giúp cho hoàn thành một
cách phù hợp các phận sự là vật (vatthu) và môn (dvära) của lộ trình tâm, nhất là Lộ trình nhãn
thức”.
Thật vậy, điều này đúng như Ngài Särąputta, vị Tướng quân Chánh pháp đã
trình bày trong Chú giải bộ Pháp Tụ (Dhammasaṅgaṇąaṭṭhakathä):
Yena
cakkhuppāsādena
Rūpāni manupassati,
Parittaṃ sukhummaṃ etaṃ
Ūkāsirasamūpaman’ti.
Người ta thấy các sắc trần bằng nhãn tịnh sắc nào, nhãn tịnh sắc
ấy nhỏ nhiệm, vi tế như đầu con rận vậy.
Thật ra thì Cakkhuviññänaṃ – Nhãn thức tâm mới chính là nhân vật thấy
Rūpärammaṇa – Sắc trần chứ không phải là Cakkhupäsäda – Nhãn tịnh sắc. Tuy
nhiên Nhãn thức tâm muốn thấy được Sắc trần thì phải qua Nhãn tịnh sắc, cho nên
người ta nói rằng Nhãn tịnh sắc (mắt) làm cho chúng sinh thấy được hình sắc là thế.
Cách nói như thế này trong Päḷi gọi là ṭhänūpacäranaya, nghĩa là nội dung được giấu
trong từ ngữ biểu thị nơi chốn. Hay nói cách khác, từ ngữ thì nói đến vị trí, nơi chốn
nhưng muốn chỉ đó là nơi nương nhờ, gá tựa mà thôi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Nhãn tịnh sắc:
(1).

Rūpäbhighätärahabhūtappasädalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là sự tinh khiết

của Sắc Tứ đƲi với khả năng xúc chƲm được Sắc trần.
(2). Rūpesu äviñchanarasä9 có phận sự tìm kiếm các Sắc trần.
(3). Cakkhuviññäṇassa ädhärabhavapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là
bảo trì Nhãn thức tâm.
(4). Daṭṭhakämatänidänakammajabhūtapadaṭṭhänaṃ9 có sắc Tứ đƲi do nghiệp
sinh bởi mong muốn thấy là nhân gần phát sinh.

Nhãn tịnh sắc ở đây không phải nói đến con ngươi hay con mắt mà để chỉ
phần thần kinh mắt ở trong con ngươi. Trong bộ Aṭṭhasälinąaṭṭhakathä chia ra hai loƲi
cakkhu – nhãn, đó là Maṃsacakkhu – Nhục nhãn và Paññäcakkhu – Tuệ nhãn.
 Maṃsacakkhu – Nhục nhãn: Chính là phần con ngươi của mắt, hay còn
gọi mắt trần, mắt thịt: dùng để xem hình sắc các loƲi. Về thực tính pháp thì đây
chính là Nhãn tịnh sắc.
 Paññäcakkhu – Tuệ nhãn: Chính là khả năng hiểu biết bằng trí tuệ, tức là
hiểu biết bằng tâm thức chứ không phải biết bằng mắt nhìn thấy. Paññäcakkhu – Tuệ
nhãn được chia thành 5 hƲng9
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a, Buddhacakkhu – Phật nhãn: Trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác,
thấu suốt căn cơ của mọi chúng sinh, còn được gọi là Āsayänusayañäṇa. Phật nhãn
còn thấu suốt ngũ căn (tín, tấn, niệm, định và tuệ) của chúng sinh rằng cao thấp, hơn
kém nhau thế nào. Päḷi gọi là Indriyaparopariyattiñäṇa, chi pháp chính là: 4 ĐƲi duy
tác tâm hợp với trí (Mahäkriyäñäṇasampayuttacitta).
b, Samantacakkhu – Toàn nhãn: Trí tuệ có khả năng thấu biết mọi điều, cả
chế định lẫn chân nghĩa pháp: còn gọi là Sabbaññutañäṇa – Toàn giác. Chi pháp là:

Mahäkriyäñäṇasampayuttacitta – ĐƲi duy tác hợp với trí tâm thứ nhất.

c, Ñäṇacakkhu – Tuệ nhãn9 Trí tuệ đoƲn tận các lậu hoặc, cấu uế nội tâm,
còn gọi là Arahattamaggañäṇa hay Āsavakkhayañäṇa. Chi pháp chính là Paññäcetasika –
Tuệ tâm sở trong Arahán đƲo tâm (Arahattamaggacitta).
d, Dhammacakkhu – Pháp nhãn: Trí tuệ của các Thánh nhân bậc thấp là
các vị Thánh Nhập lưu, Nhất lai và Bất lai. Chi pháp chính là Paññäcetasika – Tuệ
tâm sở trong các ĐƲo tâm bậc thấp.
e, Dibbacakkhu – Thiên nhãn: Trí tuệ có khả năng thấy biết sự vật ở xa,
rất xa một cách tỉ mỉ, rõ ràng do năng lực của định, còn gọi là Abhiññä – Thần thông
hay Thắng trí. Chi pháp là 2 Thần thông tâm (Abhiññacitta: Pañcamajjhänakusalacitta – Đệ
ngũ thiền thiện tâm và Pañcamajjhänakriyäcitta – Đệ ngũ thiền duy tác tâm).
Trong 5 hƲng Tuệ nhãn này, Phật nhãn và Toàn nhãn chỉ sinh khởi nơi
Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ba Tuệ nhãn còn lƲi phát sinh với các bậc
Thánh nhân khác hoặc với vị đắc Thiên nhãn thông tùy theo khả năng phù hợp.
2, Sotapasāda – Nhĩ tịnh sắc :

Sotapasäda – Nhĩ tịnh sắc là một sắc pháp sinh ra do nghiệp (kammajarūpa), tinh
khiết tựa tấm gương, có khả năng ghi nhận Thinh trần (Saddärammaṇa), là những âm
thanh mà ta nghe được bằng tai và là nơi để Nhĩ thức tâm (Sotaviññäṇacitta) sinh khởi.
Päḷi định nghĩa9
* Sotaviññāṇadhiṭṭhitaṃ hutvā saddaṃ suṇātī’ti = sotaṃ.
Sắc nào là trú xứ của nhĩ thức tâm và nghe được âm thanh, sắc ấy gọi là sota – nhĩ
(nhĩ tịnh sắc).
* Saddaṃ suṇanti etenā’ti = sotaṃ.
Tâm và tâm sở nghe âm thanh nhờ vào sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi là sota – nhĩ
(nhĩ tịnh sắc).
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Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Nhĩ tịnh sắc:
(1).

Sotäbhighätärahabhūtappasädalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là sự tinh khiết

của sắc Tứ đƲi với khả năng xúc chƲm được Thinh trần.
(2). Saddesu äviñchanarasaṃ9 có phận sự tìm kiếm các Thinh trần.
(3). Sotaviññäṇassa ädhärabhavapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là bảo
trì Nhĩ thức tâm.
(4). Sotukämatänidänakammajabhūtapadaṭṭhänaṃ9 có sắc Tứ đƲi do nghiệp
sinh bởi mong muốn nghe làm nhân gần phát sinh.
Sota – Nhĩ được chia làm 3 loƲi9
a, Dibbasota – Thiên nhĩ9 Do năng lực của việc tu luyện thần thông, một
số hành giả đắc được Thiên nhĩ thông (Dibbasota) và có khả năng nghe được âm
thanh nhỏ nhiệm được phát ra từ nơi xa thật xa, vượt ngoài khả năng nghe của người
bình thường. Chi pháp chính là 2 Thần thông tâm (Abhiññacitta).
b, Taṇhäsota – Ái lưu9 Dòng chảy của ái dục. Ở đây sota nghĩa là dòng,
dòng chảy. Dòng chảy của ái dục này dẫn dắt, đưa đẩy chúng sanh lưu chuyển trong
dục trần9 sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần.
c, Pasädasota – Nhĩ tịnh sắc9 Đây là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp, có
nghiệp làm nền tảng phát sinh. Nhĩ tịnh sắc có hình dƲng như một vòng nhẫn tròn,
và có những sợi lông màu đỏ, nhỏ nhiệm, vi tế bao quanh. Nó tinh khiết, nằm ở
trong tai và là nơi ghi nhận âm thanh. Nó có 2 nhiệm vụ chính là: trú xứ (vatthu) của
Nhĩ thức tâm và là môn (dvära) để cho Lộ trình tâm qua nhĩ môn khởi sinh.
3, Ghānapasāda – Tỷ tịnh sắc :

Ghänapasäda – Tỷ tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Hương trần
(Gandhärammaṇa), là những mùi hương mà ta ngửi được bằng mũi và là nơi để Ghänaviññäṇacitta – Tỷ thức tâm sinh khởi.
Päḷi định nghĩa9
* Ghānatī’ti = ghānaṃ.
Sắc nào ngửi mùi hương, sắc ấy gọi là ghäna – tỷ (tỷ tịnh sắc).
Đây là cách nói gián tiếp, bởi vì Ghänapasäda – Tỷ tịnh sắc không thể ngửi
được mùi hương, chỉ có Ghänaviññäṇacitta – Tỷ thức tâm mới có khả năng ngửi
(nhận biết) được mùi hương mà thôi, nhưng Tỷ thức tâm sinh khởi được cũng phải
nương gá vào Tỷ tịnh sắc.
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* Ghāyanti etenā’ti = ghānaṃ.
Chúng sinh hít ngửi mùi bằng sắc nào, do vậy sắc ấy là nhân tố của sự ngửi hít của
chúng sinh gọi là ghäna – tỷ.
Tỷ tịnh sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp (kammajarūpa), có nghiệp là nền tảng
làm phát sinh. Sắc này tinh khiết, có hình dƲng như móng chân dê, nằm bên trong lỗ
mũi, có khả năng nhận biết mùi hương các loƲi, làm hai nhiệm vụ, đó là9 trú xứ (vatthu)
để cho Tỷ thức tâm sinh khởi và môn (dvära) để Lộ trình tâm qua tỷ môn phát sinh.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Tỷ tịnh sắc:
(1).

Gandhäbhighätärahabhūtappasädalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là sự tinh khiết

của sắc Tứ đƲi mà có khả năng xúc chƲm với Hương trần.
(2). Gandhesu äviñchanarasaṃ9 có phận sự tìm kiếm các Hương trần.
(3). Ghänaviññäṇassa ädhärabhavapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là
bảo trì Tỷ thức tâm.
(4). Ghäyitukämatänidänakammajabhūtapadaṭṭhänaṃ9 có sắc Tứ đƲi do nghiệp
sinh bởi sự mong muốn ngửi làm nhân gần phát sinh.
4, Jivhānapasāda – Thiệt tịnh sắc:

Jivhäpasäda – Thiệt tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Vị trần
(Rasärammaṇa), là những vị chất mà ta nếm được bằng lưỡi và là nhân làm tăng thọ mƲng.
Päḷi định nghĩa9
* Jīvitaṃ avhāyatī’ti = jivhā.
Sắc nào có trƲng thái kêu gọi vị chất – là nhân thêm tuổi thọ, sắc ấy gọi là jivhä – vị .
Phân tích từ9
Từ jivhä phân chia thành 2 từ là9 jąvita + avhä = jivhä.
 Jąvita dịch là “tuổi thọ” (äyu) nhưng ở đây mang nghĩa là rasa – vị: bởi vì
tuổi thọ hay mƲng sống cần dựa trên các vị trần như: vị chua, vị ngọt, vị mặn, v.v...
thông qua việc ăn thức ăn vào nên mƲng sống mới được kéo dài. Do thế nên từ jąvita
cũng chính là “tuổi thọ” hay “vị” vậy. Cách gọi như thế gọi là cách nói gián tiếp.
 Avhä dịch là “kêu, gọi”. Khi kết hợp với jąvita thì nó mang nghĩa “kêu gọi
các loƲi vị”. Bởi vì theo lẽ thường, Jivhäpasäda – Thiệt tịnh sắc luôn kêu gọi các vị
chất là những vật chất mà làm cho Jivhäviññäṇacitta – Thiệt thức tâm vừa lòng hướng
đến. Hai từ này kết hợp với nhau tƲo thành từ9 Jivhä – Thiệt.
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Thiệt tịnh sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarūpa), có nghiệp làm
nền tảng phát sinh. Sắc này tinh khiết, trong sáng, có khả năng nhận biết các loƲi vị
chất. Nó ở giữa lưỡi, có hình dáng như phần cuối cánh hoa sen xanh, hoàn thành 2
phận sự là9 trú xứ (vatthu) để cho thiệt thức tâm sinh khởi và môn (dvära) để Lộ trình
tâm qua thiệt môn khởi sinh.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Thiệt tịnh sắc:
(1).

Rasäbhighätärahabhūtappasädalakkhaṇä9 có đặc tính là sự tinh khiết

của sắc Tứ đƲi mà có khả năng xúc chƲm với Vị trần.
(2). Rasesu äviñchanarasä9 có phận sự tìm kiếm các Vị trần.
(3). Jivhäviññäṇassa ädhärabhavapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là bảo
trì Thiệt thức tâm.
(4). Säyitukämatänidänakammajabhūtapadaṭṭhänä9 có sắc Tứ đƲi do nghiệp
sinh bởi sự mong muốn nếm vị làm nhân gần phát sinh.
5, Kāyanapasāda – Thân tịnh sắc:

Käyapasäda – Thân tịnh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Xúc trần
(Phoṭṭhabbärammaṇa), đó là nóng lƲnh, cứng mềm, căng chùng mà ta tiếp xúc được
qua thân thể.
Từ Päḷi “käya” có rất nhiều nghĩa. Có khi mang nghĩa là rūpa - sắc, là nơi tập
hợp của các bộ phận như9 tóc, lông, móng, v.v... Đôi khi có nghĩa là toàn bộ thân thể
này. Có lúc lƲi lấy nghĩa là danh pháp (nämadhamma) như tâm, tâm sở. Có lúc lƲi có
nghĩa là nhóm, bó, đống. Có thể chia thành 4 loƲi käya như sau9
 Pasädakäya nghĩa là Thân tịnh sắc.
 Rūpakäya
nghĩa là tất cả các sắc pháp.
 Nämakäya nghĩa là danh pháp9 tâm và tâm sở.
 Paññattikäya nghĩa là samuhapaññatti, là chế định theo nhóm, theo
đoàn. Chẳng hƲn đoàn voi gọi là hatthikäya, bầy ngựa gọi là assakäya,...
Päḷi định nghĩa9
* Kucchitānaṃ kesādīnaṃ āyo uppattiṭṭhānan’ti = kāyo.
Nơi đến tức là nơi phát sinh của những thứ đáng nhờm gớm như tóc chẳng hƲn
gọi là käya – thân.
Đối với Käyapasäda – Thân tịnh sắc có khi được gọi là käya – thân là cách gọi
gián tiếp, bởi vì lấy từ käya (là nơi phát sinh của Thân tịnh sắc).
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Thân tịnh sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarūpa), có nghiệp làm
nền tảng khởi sinh. Sắc này tinh khiết, trong sáng, có hình dƲng như bông gòn mong
mỏng thấm đầy dầu chồng lên nhau nhiều lớp, hiện hữu khắp thân thể trừ ở đuôi
tóc, móng tay chân, xương, răng, da chai dày. Nó có khả năng tiếp nhận các xúc
chƲm với cơ thể như: nóng lƲnh, cứng mềm, căng chùng và hoàn thành 2 phận sự là9
trú xứ (vatthu) để cho thân thức tâm sinh khởi và môn (dvära) để Lộ trình tâm qua thân
môn khởi sinh.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Thân tịnh sắc:
(1).

Phoṭṭhabbäbhighätärahabhūtappasädalakkhaṇo9 có đặc tính là sự tinh

khiết của sắc Tứ đƲi mà có khả năng xúc chƲm với Xúc trần.
(2). Phoṭṭhabbesu äviñchanaraso9 có phận sự tìm kiếm các Xúc trần.
(3). Käyaviññäṇassa ädhärabhavapaccupaṭṭhäno: có quả hiện hữu là sự bảo
trì Thân thức tâm.
(4). Phusitakämatänidänakammajabhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi do nghiệp
sinh bởi sự mong muốn xúc chƲm làm nhân gần phát sinh.
KẾT LUẬN:

Như vậy, cả 5 loƲi sắc9 Cakkhu – Nhãn, Sota – Nhĩ, Ghäna – Tỷ, Jivhä – Thiệt
và Käya – Thân đều gọi là Pasädarūpa – Tịnh sắc bởi vì là một loƲi sắc tinh khiết, trong
sáng, có khả năng tiếp nhận đối tượng đến tiếp xúc. Như trong Päḷi định nghĩa9
* Pasīdatī’ ti = pasādo.
Sắc nào có sự tinh khiết, sắc đó gọi là pasäda – sắc tịnh.
Các Tịnh sắc này đều do nghiệp sinh (kammajarūpa), có nghiệp làm nền tảng
khởi sinh.
III. VISAYARŪPA HAY GOCARARŪPA – SẮC ĐỐI TƯỢNG

Visayarūpa hay Gocararūpa là những sắc pháp làm đối tượng của tâm và tâm
sở sinh qua các đường9 mắt, tai, mũi, lưỡi và thân một cách trực tiếp. Có cả thảy 4
hoặc 7 sắc như sau9
 Rūpärammaṇa
 Saddärammaṇa
 Gandhärammaṇa
 Rasärammaṇa
 Phoṭṭhabbärammaṇa (Paṭhavą, Tejo, Väyo)
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= Sắc trần
= Thinh trần
= Hương trần
= Vị trần
= Xúc trần (Đất, Lửa, Gió).
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1, Rūpārammaṇa – Sắc trần:

Rūpärammaṇa – Sắc trần chính là hình dáng hay sắc màu biểu hiện ra cho
tâm và tâm sở nhận biết thông qua nhãn môn tức là làm cho tâm biết được đồ vật ấy
có hình dƲng như thế nào, màu sắc ra sao.
Päḷi định nghĩa9
* Rūpayati hadayaṅgatabhāvaṃ pakāsetī’ti = rūpaṃ.
Sắc nào biểu thị sự cảm nhận của tâm thức hiển lộ ra, do vậy sắc đó gọi là rūpa - sắc
trần (màu, hình dáng).
* Rūpayati dabbaṃ pakāsetī’ ti = rūpaṃ.
Sắc nào biểu thị cho thấy hình dáng, màu sắc, do vậy sắc đó gọi là rūpa - sắc trần
(màu, hình dáng).
Trong Päḷi định nghĩa thứ nhất ở trên ta có thể hiểu như sau9 giả dụ một
người đang vui hoặc đang buồn, đang lo sợ hoặc đang bình tĩnh,... khi có người khác
thấy người đó thì hình dáng, sắc mặt bên ngoài của họ sẽ biểu hiện cho thấy nội tâm
của họ là đang vui hay đang buồn, lo sợ hay bình tĩnh. Việc người khác nhận biết
những tâm trƲng của người đó là do Sắc trần (Rūpärammaṇa) của người đó biểu hiện
ra để cho người ta biết được.
Còn ở Päḷi định nghĩa thứ nhì thì có nghĩa là9 trong số các chúng sanh nói
chung cho dù là chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình thì hình dƲng hay màu
sắc đang hiển lộ ra đó, sở dĩ biểu lộ ra được cũng nhờ có Sắc trần chính là nhân vật
làm hiển lộ mà thôi. Sắc trần làm cho các đồ vật, chúng sinh hiển lộ cho người khác
biết, đó chính là màu sắc các loƲi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc trần:
(1). Cakkhupaṭihananalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là sự tiếp xúc với Nhãn tịnh sắc.
(2). Cakkhuviññäṇassa

visayabhävarasaṃ9 có phận sự là làm đối tượng của

Nhãn thức tâm.
(3).

Tasseva gocarapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là sự thấy biết của

Nhãn thức tâm.

(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhänaṃ9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.

2, Saddārammaṇa – Thinh trần:

Saddärammaṇa – Thinh trần là âm thanh, tiếng đến xúc chƲm với tai (Nhĩ tịnh
sắc) làm phát sinh Sotaviññäṇacitta – Nhĩ thức tâm, là sự nghe âm thanh hay tiếng đó.
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Päḷi định nghĩa9
* Saddīyati uccārīyatī’ ti = saddo.
Sắc nào phát, nói ra được, do vậy sắc đó gọi là sadda – thinh (âm thanh).
* Sappati sotaviññeyyabhāvaṃ gacchatī’ ti = saddo.
Sắc nào đi đến trƲng thái làm cho nhĩ thức nghe được, do vậy sắc đó gọi là
sadda – thinh (âm thanh).
Päḷi định nghĩa đầu tiên muốn nói đến tiếng, âm thanh do các chúng sinh
hữu tình phát ra, nói ra. Còn Päḷi định nghĩa thứ hai thì ám chỉ tất cả âm thanh hay
tiếng của chúng sinh hữu tình lẫn vô tình tƲo ra: bởi lẽ hết thảy âm thanh đó đều là
đối tượng của Nhĩ thức tâm, tức là sự nghe mà thôi.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Thinh trần:
(1). Sotapaṭihananalakkhaṇo9 có đặc tính là sự tiếp xúc với Nhĩ tịnh sắc.
(2).

thức tâm.
thức tâm.

Sotaviññäṇassa visayabhävaraso9 có phận sự là làm đối tượng của Nhĩ

(3). Tasseva

gocarapaccupaṭṭhäno: có quả hiện hữu là sự nghe thấy của Nhĩ

(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.

3, Gandhārammaṇa – Hương trần:

Gandhärammaṇa – Hương trần là các loƲi mùi, hương đến xúc chƲm với mũi

(Tỷ tịnh sắc): tức là hơi bốc ra từ chất mùi bay đến xúc chƲm với Tỷ tịnh sắc dựa vào
gió dẫn đi làm phát sinh Ghänaviññäṇacitta – Tỷ thức tâm, là sự ngửi hay nhận biết
mùi đó.
Päḷi định nghĩa9
* Gandhayati attano vatthuṃ sūcetī’ ti = gandho.
Sắc nào hiển lộ cho thấy trú xứ của mình, do vậy sắc đó gọi là gandha – hương (mùi).
Các loƲi mùi được gọi là Hương trần (Gandhärammaṇa) vì đó là loƲi sắc pháp
làm cho hiển lộ trú xứ của mình. Ví dụ như bông hoa có mùi thơm, nước hoa ở trong
chai, lọ, v.v... Những chất mùi này, cho dù ở nơi nào, một khi có điều kiện sẽ bốc
hơi bay đi thì sẽ làm cho người ta biết được ngay rằng đó là mùi hoa hay mùi nước
hoa và hơn nữa còn biết rằng mùi ấy xuất phát từ nơi nào. Nghĩa là Hương trần khi
nương tựa vào chất gió sẽ bay ra khắp nơi và “thông báo” cho mọi người biết rõ rằng
bông hoa ở chỗ này, nước hoa ở chỗ kia,... Do vậy, các vị Phụ chú giải sư (Ṭąkäcäriya) đã
giải thích nghĩa của từ9 “sūceti” như sau9
22

Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê

“Idamettha atthī’ti pesuññaṃ karontaṃ viya hoti.”
Hương trần này tựa như đang thóc mách rằng đồ vật ấy ở tƲi đây.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Hương trần:
(1). Ghänapaṭihananalakkhaṇo9 có đặc tính là sự tiếp xúc với Tỷ tịnh sắc.
(2). Ghänaviññäṇassa

thức tâm.
thức tâm.

(3). Tasseva

visayabhävaraso9 có phận sự là làm đối tượng của Tỷ

gocarapaccupaṭṭhäno: có quả hiện hữu là sự ngửi được của Tỷ

(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.

Từ “Gandha” còn được sử dụng dưới các nghĩa khác nữa9
a, Sąlagandha – Giới hương9 chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mƲng.
b, Samädhigandha – Định hương9 chính là chánh tinh tấn, chánh niệm và
chánh định.
c, Paññägandha – Tuệ hương9 chính là chánh kiến, chánh tư duy.
Ba loƲi hương này là hương thơm của giới, định và tuệ tỏa ra muôn nơi theo
chiều thuận gió và nghịch gió, không có giới hƲn nào cả.
d, Āyatanagandha – Xứ hương9 đây chính là Hương trần, gồm các loƲi mùi
cả thơm lẫn thối.
4, Rasārammaṇa – Vị trần:

Rasärammaṇa – Vị trần là các loƲi vị đến xúc chƲm với lưỡi (Thiệt tịnh sắc) làm
phát sinh Jivhäviññäṇacitta – Thiệt thức tâm, là sự nếm hay nhận biết vị đó. Vị mà
biểu lộ ra, làm đối tượng cho Thiệt thức tâm gọi là Vị trần.
Päḷi định nghĩa9
* Rasīyati assādīyatī’ ti = raso.
Sắc nào làm cho thiệt thức tâm vừa lòng đón nhận, do vậy sắc đó gọi là rasa – vị.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Vị trần:
(1). Jivhäpaṭihananalakkhaṇo9 có đặc tính là sự tiếp xúc với Thiệt tịnh sắc.
(2).

Jivhäviññäṇassa visayabhävaraso9 có phận sự là làm đối tượng của

Thiệt thức tâm.

(3). Tasseva

gocarapaccupaṭṭhäno: có quả hiện hữu là sự nếm được của

Thiệt thức tâm.
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(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.

Ngoài ra từ “rasa” còn dùng dưới các nghĩa khác như9
a, Dhammarasa – Pháp vị9 là các pháp làm hetu – nhân, tức là các thiện
pháp và bất thiện pháp, bao gồm9 4 ĐƲo tâm sinh (Maggacittuppäda), 17 Hiệp thế
thiện tâm (Lokąyakusalacitta) và 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta).
b, Attharasa – Nghĩa vị9 gồm các pháp là quả của các nhân trên, ấy là9 4
Quả tâm sinh (Phalacittuppäda), 32 Hiệp thế quả tâm (Lokąyavipäkacitta).
c, Vimuttirasa – Giải thoát vị9 chính là Niết bàn.
d, Āyatanarasa – Xứ vị9 chính là các Vị trần mà lưỡi nếm được, bao gồm9
Ambila - Chua,
Loṇika - Mặn,
Titta - Đắng,

Madhu - Ngọt,
Kaṭuka - Cay,
Kasäva - Chát.

5, Phoṭṭhabbārammaṇa – Xúc trần:

Phoṭṭhabbärammaṇa – Xúc trần chính là các sắc pháp9 Địa đƲi, Hỏa đƲi và
Phong đƲi đến xúc chƲm với Thân tịnh sắc (Käyapasäda) làm cho Käyaviññänacitta –
Thân thức tâm sinh khởi, nhận biết các đối tượng đó. Các sắc pháp đến xúc chƲm này
hiển lộ thành đối tượng của thân thức tâm đó được gọi là Xúc trần.
Päḷi định nghĩa9
* Phusitabban’ti = Phoṭṭhabbaṃ.
Sắc nào mà thân tịnh sắc cần phải xúc chƲm, do vậy sắc đó gọi là phoṭṭhabba – xúc.
Xúc trần có 3 loƲi là9
 Paṭhavąphoṭṭhabbärammaṇa9 cứng hoặc mềm.
 Tejophoṭṭhabbärammaṇa9 nóng hoặc lƲnh.
 Väyophoṭṭhabbärammaṇa9 căng hoặc chùng.
Như vậy, cả 3 loƲi Xúc trần này nằm trong các sắc Tứ đƲi (ngoƲi trừ Thủy đƲi).
Cho nên các tính chất của Xúc trần không có gì khác biệt cả, chúng chính là các tính
chất của 3 đƲi vừa kể trên.
Riêng với Thủy đƲi thì do Thân tịnh sắc không thể xúc chƲm và nhận biết nên
không tính vào Xúc trần được.
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KẾT LUẬN:

Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần và 3 loƲi Xúc trần, tổng cộng 7 sắc
pháp này có tên gọi làVisayarūpa bởi vì chúng là những sắc pháp làm đối tượng cho
tâm và tâm sở sinh khởi qua các cửa9 mắt, tai, mũi, lưỡi và thân một cách trực tiếp.
Ngoài ra chúng còn có tên là Gocararūpa bởi vì chúng là nơi mà tâm và tâm sở đã
sinh khởi qua sáu môn du hành, đúng như Päḷi định nghĩa9
* Gāvo caranti etthā’ ti = gocaro.
Các con bò du hành tƲi các nơi ấy, do vậy các nơi ấy gọi là gocara - nơi du hành của bò.
* Gocarasadisā’ ti = gocarā.
Sắc nào là nơi du hành của tâm và tâm sở sinh ra ở sáu môn, giống như chỗ du hành
của các con bò, do vậy sắc đó gọi là gocara – sắc đối tượng.
IV. BHĀVARŪPA – SẮC GIỚI TÍNH

Bhävarūpa – Sắc Giới tính là sắc pháp biểu thị nam tính hay nữ tính, làm cho
tâm của người khác biết được dựa trên hình dáng bên ngoài, các dấu hiệu, tính tình
và hành vi ứng xử… của cá nhân đó.
Có hai loƲi Sắc giới tính (Bhävarūpa) là:
 Itthąbhävarūpa
 Purisabhävarūpa

= Sắc Nữ tính
= Sắc Nam tính.

1, Itthībhāvarūpa – Sắc Nữ tính:

Itthąbhävarūpa – Sắc Nữ tính là sắc pháp biểu thị tính phụ nữ, giống cái, …
Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh (kammajarūpa),
nó lan tỏa khắp cơ thể, là pháp được nhận biết bằng tâm mà thôi, không thể biết
được bằng mắt hoặc tai, v.v… Sở dĩ như thế bởi lẽ khi thấy hình dáng hoặc nghe âm
thanh thì biết ngay là nữ nhân: nhưng thật ra thì mắt chỉ thấy hình sắc mà thôi, tai chỉ
nghe âm thanh mà thôi, không thể thấy “phụ nữ” hay nghe “phụ nữ” được. Sự biết
được đó là “phụ nữ” là biết bằng tâm dựa trên Sắc Nữ tính được biểu thị ra đó vậy.
Päḷi định nghĩa9
* Nare icchatī’ti = itthī.
Người mong muốn nam nhân gọi là phụ nữ.
* Itthiyā bhāvo = itthībhāvaṃ.
Sắc nào là nhân tố của nữ tính, sắc đó gọi là itthibhävarūpa - sắc nữ tính.
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Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Nữ tính:
(1). Itthąbhävalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là trƲng thái nữ tính.
(2). Itthą’ti

pakäsanarasaṃ9 có phận sự là thông báo tính chất nữ.
(3). Itthąliṅganimittakuttäkappänaṃ käraṇabhävapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả
hiện hữu là hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nữ.
(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.
2, Purisabhāvarūpa – Sắc Nam tính:

Purisabhävarūpa – Sắc Nam tính là sắc pháp biểu thị tính đàn ông, giống
đực,… Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh
(kammajarūpa), nó lan tỏa khắp cơ thể. Cũng như Sắc Nữ tính thì Sắc Nam tính không
thể biết được bằng ngũ quan9 mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân mà chỉ có thể biết được
bằng tâm nhận thức qua ý môn mà thôi.
Päḷi định nghĩa9
* Mātāpitūnaṃ hadayaṃ pūretī’ti = puriso.
Người làm cho trái tim cha mẹ mãn nguyện gọi là nam nhân.
* Purisassa bhāvo = purisabhāvaṃ.
Sắc nào là nhân tố của nam nhân, sắc đó gọi là purisabhävarūpa - sắc nam tính.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Nam tính:
(1). Purisabhävalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là trƲng thái nam tính.
(2). Puriso’ti

pakäsanarasaṃ9 có phận sự là thông báo tính chất nam.
(3). Purisaliṅganimittakuttäkappänaṃ käraṇabhävapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả
hiện hữu là hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nam.
(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.
KẾT LUẬN:

Đối với các hƲng chúng sinh trên cõi Dục giới, khi nhìn vào để thấy được họ
thuộc về giới tính nào thì cần dựa vào các dấu hiệu biểu hiện ra thông qua 4 tiêu
chuẩn9
a, Liṅga – Hình dáng: ấy là các cơ quan, bộ phận trên cơ thể họ như: tay,
chân, mặt mày, v.v…
b, Nimitta – Dấu hiệu9 ấy là những dấu hiệu bên ngoài như: râu, tóc,
ngực, khăn quấn đầu, dây buộc tóc, tiếng nói, v.v…
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c, Kutta – Tính tình: ấy là những biểu hiện tính khí bên ngoài qua công
việc, chơi các trò chơi, v.v…
d, Ākappa – Hành vi: ấy là những biểu hiện thông qua các cử chỉ, oai nghi
như: đi, đứng, nằm, ngồi, v.v…
Trong cả hai giới tính thì Nam tính cao trội hơn hẳn Nữ tính, do vậy lúc tái
sinh nếu nghiệp thiện cho quả mƲnh thì Nam tính hiển lộ và nó cũng sẽ biến mất
nếu như nghiệp bất thiện lấn lướt. Cũng thế, Nữ tính sẽ hiển lộ một khi nghiệp bất
thiện lấn lướt và nghiệp thiện yếu kém. Sắc giới tính này xuất hiện ở thời điểm
paṭisandhikäla – thời tục sinh cùng lúc với việc tục sinh của một chúng sinh mới. Tuy
nhiên chúng có thể bị biến đổi, tức là từ Nam tính thành Nữ tính và ngược lƲi tùy
theo loƲi nghiệp nào trổ quả.
V. HADAYARŪPA – SẮC Ý VẬT

Hadayarūpa – Sắc Ý vật là một loƲi sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarūpa), có
nghiệp làm nền tảng phát sinh. Sắc này nằm trong khoảng trống giữa trái tim, có cấu
tƲo như cái giếng, chứa máu là chất nuôi dưỡng quả tim, dung lượng cỡ một nửa
nắm tay, có hình dáng lớn chừng hƲt bunnag là trú xứ (vatthu) để cho các tâm là:
Manodhätu – Ý giới và Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới khởi sinh.
Päḷi định nghĩa9
* Hadanti sattā atthaṃ vā anatthaṃ vā pūrenti etenā’ti = hadayaṃ.
Các chúng sinh làm cho điều lợi ích hoặc điều bất lợi sinh khởi dựa vào sắc ấy, do
vậy sắc ấy gọi là hadaya – ý vật.
Nói chung, hành động hay việc làm mà mỗi một chúng sinh trên thế gian
đang làm thì nếu làm điều tốt, hữu ích được gọi là nghiệp thiện: còn nếu làm việc
xấu, vô ích thì gọi là nghiệp bất thiện. Cả hai loƲi nghiệp này, sinh khởi được cũng
phải dựa vào Sắc Ý vật (Hadayarūpa). Đối với chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới
(Pañcavokärabhūmi) nếu không có Sắc Ý vật thì không thể suy nghĩ, hành động hay tƲo
nghiệp gì được cả, tất thảy giống như người máy thôi. Do vậy, sắc pháp giúp cho các
công việc, hành động được tựu thành có tên gọi là Sắc Ý vật.

Sắc Ý vật có 2 loƲi9
 Maṃsahadayarūpa – Nhục tâm sắc9 đây là trái tim thịt của động vật, có
hình dáng như búp sen.

27

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – SẮC

 Vatthuhadayarūpa – Ý vật sắc9 là một loƲi sắc pháp sinh khởi do nghiệp,
sinh ra ở trong quả tim.
Ở đây, nói đến Sắc Ý vật chính là Vatthuhadayarūpa, là nơi thiết lập, trụ lƲi
và nương nhờ của Ý giới (Manodhätu) và Ý thức giới (Manoviññäṇadhätu).
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Ý vật:
(1).

Manodhätumanoviññäṇadhätūnaṃ nissayalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là

nơi nương nhờ của Ý giới và Ý thức giới.
(2). Täsaññeva dhätūnaṃ adhäranarasaṃ9 có phận sự bảo trì các Ý giới và
Ý thức giới đó.
(3). Tadubbahanapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là sự gìn giữ các giới đó.
(4). Catumahäbhūtapadaṭṭhäno9 có sắc Tứ đƲi là nhân gần phát sinh.
VI. JĄVITARŪPA – SẮC MƱNG CĂN

Jąvitarūpa – Sắc MƲng căn là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarūpa), có
nghiệp làm nền tảng phát sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các sắc pháp đồng sinh với mình
và duy trì sự tồn tƲi cho đến tận cùng tuổi thọ của các sắc đó.
Päḷi định nghĩa9
* Jīvanti sahajātarūpā etenā’ti = jīvitaṃ.
Các sắc pháp đồng sinh tồn tƲi và tiếp diễn được do nhờ vào sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi
là jąvita – mƲng căn.
Ở đây, từ sahajätarūpä – các sắc đồng sinh bao gồm các sắc pháp có nền
tảng là nghiệp đồng sinh và đồng diệt. Các sắc pháp do nghiệp sinh này sinh khởi
đồng thời với nhau và tồn tƲi được là nhờ vào sự bảo trì của Sắc MƲng căn này. Mặc
dù các sắc này sinh ra do nghiệp, tuy nhiên nghiệp không phải là pháp hộ trì chúng,
nghiệp chỉ làm nền tảng phát sinh mà thôi. Bởi lẽ nghiệp ấy là pháp đã hiện hữu
trong quá khứ rồi, không có cơ hội sinh ra để duy trì, bảo hộ các sắc pháp này được,
cho nên cần có loƲi sắc pháp đặc chủng sinh khởi ra làm nhiệm vụ hộ trì các sắc
pháp đồng sinh và loƲi sắc pháp ấy chính là Sắc MƲng căn (Jąvitarūpa). Giống như
nước trong bình hoa, giữ cho hoa đã cắm vào bình luôn tươi tắn, Sắc MƲng căn cũng
giữ cho các sắc pháp đồng sinh sống còn đến hết tuổi thọ của chúng.
Về phần các sắc pháp do tâm sinh (cittajarūpa), do thời tiết sinh (utujarūpa) và
vật thực sinh (ähärajarūpa) thì không cần phải có sắc đặc chủng để duy trì và tồn tƲi
nhằm diễn tiến sinh khởi cho đến hết tuổi thọ của mình, bởi vì các loƲi sắc này có
28

Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê

nền tảng sinh khởi của chính mình là nhân tố hộ trì vậy.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Mạng căn:
(1). Sahajätarūpänupälanalakkhaṇaṃ9 có đặc tính là hộ trì các sắc đồng sinh.
(2). Tesaṃ

pavattanarasaṃ9 có phận sự là duy trì mƲng sống của các sắc đó.
(3). Tesaññeva ṭhapanapaccupaṭṭhänaṃ9 có quả hiện hữu là sự tồn tƲi được
của các sắc pháp đó.
(4). Yäpayitabbabhūtapadaṭṭhänaṃ9 có sắc Tứ đƲi đang sinh và chưa diệt là
nhân gần phát sinh.
Bởi vì Sắc MƲng căn là một sắc pháp do nghiệp sinh, hộ trì mƲng sống cho
các sắc pháp cũng cùng sinh bởi nghiệp cho nên trong nội dung của từ jąvita – mƲng
sống sẽ có sự liên đới đến nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghĩa là chỉ có các loƲi
chúng sinh hữu tình mới có mƲng sống mà thôi, còn các chúng sinh vô tình thì không
thể có được bởi chẳng liên quan gì đến nghiệp thiện hay bất thiện cả. Do vậy, một số
người hiểu rằng cây cối cũng có sinh mƲng là điều không thể hiểu theo nghĩa này.
Bởi lẽ, cây cối không được sinh ra do nghiệp, không có nghiệp làm nền tảng nên
chúng không có Sắc MƲng căn hộ trì đời sống và chúng tồn tƲi được dựa trên yếu tố
thời tiết như: nước, đất, phân bón và không khí là nhân tố bảo trì vậy.
VII. ĀHĀRARŪPA – SẮC VẬT THỰC

Āhärarūpa – Sắc Vật thực ở đây muốn nói đến Đoàn thực (Kabaḷąkärähära), là
thức ăn được nhai nuốt vào từng cục, từng miếng như: cục cơm, miếng cá, v.v...
Chất căn bản trong vật thực đó chính là Oja – Dưỡng tố có mặt trong các loƲi thức
ăn mà chúng sinh ăn vào ấy.
Päḷi định nghĩa9
* Kabaḷa karīyatī’ti = kabaḷīkāro.
Đồ ăn nào mà người ta làm thành miếng, thành cục: đồ ăn đó được gọi là kabaḷąkära

– đoàn (thực).

* Āharīyatī’ti = āhāro.
Đồ ăn mà người ta nhai nuốt vào được gọi là ähära – vật thực.
* Kabaḷīkāro ca so āhāro cā’ti = kabaḷīkārāhāro.
Đồ ăn mà người ta vừa làm thành miếng, thành cục vừa nhai nuốt, đồ ăn đó được
gọi là kabaḷąkärähära – đoàn thực (đây chính là ojä – dưỡng tố).
* Attano udayānantaraṃ rūpaṃ janetī’ti = ojā.
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Pháp làm cho sắc sinh khởi tiếp nối với sự sinh khởi của tự thân, pháp đó gọi là ojä –
dưỡng tố.
Sắc dưỡng tố ấy, một khi được đưa vào thân thể của chúng sinh sẽ làm sinh
khởi Vật thực khởi sắc (Āhärajarūpa) – là sắc pháp sinh ra do vật thực. Nghĩa là khi
chúng sinh ăn uống vật thực vào thì Hỏa đƲi thiêu hóa (Päcakatejodhätu) sẽ làm cho
vật thực ấy tiêu hóa và cơ thể sẽ hấp thu dưỡng tố để nuôi dưỡng các tế bào, giúp
cho thân thể của chúng sinh có sức mƲnh, tăng trưởng và duy trì mƲng sống. Nếu
thiếu dưỡng tố thì sắc thân sẽ bị hủy hoƲi, không thể tiếp tục sống còn được.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Vật thực:
(1). Ojälakkhaṇo9 có đặc tính là làm cho sắc pháp tăng trưởng.
(2). Rūpäharanaraso9 có phận sự là đưa sắc pháp đến.
(3).

Käyupatthambhanapaccupaṭṭhäno: có sự nâng đỡ các sắc pháp trên thân

là quả hiện hữu.
(4). Ajjhoharitabbapadaṭṭhäno9 có vật thực cần thọ dụng là nhân gần phát
sinh.
Thức ăn mà chúng sinh ăn uống vào trong dƲ dày, do tác dụng của Hỏa đƲi
làm cho tiêu hóa và biến thành 5 phần9
 Phần thứ nhất bị loài ký sinh ăn.
 Phần thứ nhì bị tiêu hoƲi do lửa đốt.
 Phần thứ ba tƲo thành nước tiểu.
 Phần thứ tư tƲo thành phân.
 Phần thứ năm biến thành dưỡng tố (dưỡng chấp) để nuôi dưỡng cơ thể.
KẾT LUẬN:

Bảy loƲi sắc pháp đã được nói đến ở trên bao gồm 18 Nipphannarūpa – Sắc
Thật, đó là9
 4 Mahäbhūtärūpa – Sắc Tứ đƲi,
 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh,
 4 Gocararūpa – Sắc Đối tượng,
 2 Bhävärūpa – Sắc Giới tính,
 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật,
 1 Jąvitarūpa – Sắc MƲng căn,
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
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Các Sắc Thật này nếu phân chia theo trú xứ trên cơ thể của chúng sinh thì có
thể chia thành 2 loƲi là9
a, Sabbaṭhänikarūpa – Tổng trú sắc: bao gồm các sắc pháp sinh khởi và
hiện hữu khắp châu thân, có tất cả 12 sắc pháp là: 4 Sắc Tứ đƲi, 1 Thân tịnh sắc, 1
Sắc trần, 1 Hương trần, 1 Vị trần, 2 Sắc Giới tính, 1 Sắc MƲng căn và 1 Sắc Vật thực.
b, Padesarūpa – Biệt trú sắc: là các sắc pháp sinh khởi và hiện hữu riêng biệt
từng vùng, không có mặt khắp toàn bộ châu thân, gồm có 6 sắc pháp, đó là9 1 Nhãn
tịnh sắc, 1 Nhĩ tịnh sắc, 1 Tỷ tịnh sắc, 1 Thiệt tịnh sắc, 1 Thinh trần, và 1 Sắc Ý vật.
Một số tài liệu cho rằng Thinh trần hiện hữu khắp châu thân nên thuộc vào
Tổng trú sắc.
VIII. PARICCHEDARŪPA – SẮC CHÂN KHÔNG

Paricchedarūpa – Sắc Chân không là khoảng không ngăn giữa sắc pháp này
với sắc pháp khác, giữa khối sắc (rūpakaläpa) này với khối sắc khác. Nó không có thực
tính riêng của mình mà chỉ là khoảng trống giống như chân không (äkäsa) vậy.
Päḷi định nghĩa9
* Na kassatī’ti = ākāso.
Nơi nào mà không thể viết, vẽ được: nơi đó gọi là äkäsa – chân không.

Ākäsa – Chân không, trong Paḷi thường được biết đến dưới 4 loƲi9
 Ajaṭäkäsa9 khoảng không trống rỗng, không thể cày xới được, nơi bay lƲi
của các loài chim, nơi quay vòng của mặt trời, trăng, sao,...
 Paricchinnäkäsa9 khoảng trống được quy định bởi các phân biên như:
bầu trời, khung cửa sổ, miệng mồm, cổ họng, lỗ mũi, v.v...
 Kasiṇugghäṭimäkäsa9 chân không dùng làm đề mục để tu tập thiền định.
 Paricchedäkäsa9 khoảng không ngăn cách giữa khối sắc này với khối sắc khác.
Từ Pariccheda chiết tự thành9 pari (đầu ngữ) + chid (cắt) + ṇa (duyên tự)
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Chân không:
(1).

Rūpaparicchedalakkhaṇo9 có đặc tính là làm hƲn giới giữa các sắc khối

(2).

Rūpapariyantappakäsanaraso9 có phận sự là thông báo nơi tận cùng của

với nhau.
sắc pháp.

31

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – SẮC

(3). Rūpamäriyädapaccupaṭṭhäno: có giới hƲn của các sắc là quả hiện hữu.
(4).

Paricchinnarūpapadaṭṭhäno9 có sắc bị chân không ngăn cách là nhân

gần phát sinh.

Sắc Chân không này có vai trò quan trọng ở chỗ giúp ta biết được hình dƲng,
kích cỡ và số lượng. Có thể nói được rằng trong các loài chúng sinh hữu tình và vô
tình hiện hữu ra đó, nếu không có các khoảng trống tức là Sắc Chân không thì các
chúng sinh, đồ vật đó không thể nào nói lên được hình dáng, kích thước hay số
lượng được. Sở dĩ ta biết được hình dáng, số lượng hay kích cỡ cũng do nhờ Sắc
Chân không này vậy. Do vậy, một khi không có Sắc Chân không thì không thể đếm
được các khối sắc (kaläpa), hƲn giới của các sắc cũng không có và nơi tận cùng của
sắc cũng không xác định được: khi đã như thế thì các Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayañäṇa) và Tuệ Diệt (Bhaṅgañäṇa) liên quan đến sắc pháp cũng không thể sinh khởi bởi
vì không quán sát được sự sinh diệt của các sắc pháp.
IX. VIÑÑATTIRŪPA – SẮC CỬ ĐỘNG

Viññattirūpa – Sắc Cử động là sắc pháp biểu hiện trƲng thái đặc biệt làm cho
biết được ý định, nguyện vọng, chủ tâm. Sắc Cử động sinh ra từ nơi sự vận động và
sự nói năng. Sắc Cử động còn được gọi là Biểu sắc.
Päḷi định nghĩa9
* Adhippāyaṃ viññāpetī’ti = viññatti.
Sắc nào khiến cho người khác biết được ý định, sắc đó gọi là viññatti – sắc cử động.
* Paraṃ viññāpeti sayañca viññāyatī’ti = viññatti.
Sắc làm cho người khác biết và tự mình cũng biết gọi là viññatti – sắc cử động.
Sắc Cử động hay Biểu sắc có 2 loƲi là9
 Käyaviññatti
 Vacąviññatti

= Thân Cử động,
= Khẩu Cử động.

1, Kāyaviññatti – Thân Cử động:

Käyaviññatti – Thân Cử động còn gọi là Thân biểu, là sự chuyển động, các cử
động của cơ thể làm cho tự mình hoặc người khác biết được ý định, mục đích hay
nguyện vọng của mình.
Päḷi định nghĩa9
* Kāyena viññatti = kāyaviññatti.
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Cử chỉ, hành động bằng thân gọi là käyaviññatti – thân cử động.
Thân cử động có 2 loƲi9
 Bodhanakäyaviññatti9 sự cử động thân thể với chủ định khiến cho người
khác biết được ý định hay mục đích. Chẳng hƲn ngoắt tay, vẫy tay gọi lƲi hay xua
đuổi, lắc đầu hay gật đầu v.v...
 Pavattanakäyaviññatti9 sự cử động, di chuyển thông thường hằng ngày,
không có chủ định cho người khác biết. Ví dụ9 sự đi, đứng, nằm, ngồi,... bình thường
của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình đang thực hiện như
thế, nhưng với những hoƲt động đó thì người khác vẫn biết rằng ta đang đi, đang
đứng, đang nằm, đang ngồi, v.v...
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Thân Cử động:
(1). Viññäpanalakkhaṇä9 có đặc tính là biểu thị cho biết.

(2). Adhippäyapakäsanarasä9 có phận sự là thông báo ý định.
(3).

Käyavipphandanahetubhävapaccupaṭṭhänä9 có sự cử động của sắc thân

là quả hiện hữu.
(4). Cittasamuṭṭhänaväyodhätupadaṭṭhänä9 có Phong đƲi do tâm sanh là nhân
gần phát sinh.
2, Vacīviññatti – Khẩu Cử động:

Vacąviññatti – Khẩu cử động là sự chuyển biến của ngôn ngữ tức là lời nói làm
cho tự mình hoặc người khác biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng của mình.
Päḷi định nghĩa9
* Vaciyā viññatti = vacīviññatti.
Sự chuyển biến làm cho biết được ý định bằng khẩu (lời nói) gọi là vacąviññatti –
khẩu cử động.
Khẩu cử động có 2 loƲi9
 Bodhanavacąviññatti9 lời nói với chủ ý khiến cho người khác biết được ý
định hay mục đích. Chẳng hƲn gọi, kêu tên kể chuyện v.v...
 Pavattanavacąviññatti9 lời nói được dùng thông thường hằng ngày, không có
chủ định cho người khác biết. Ví dụ9 lời ta thán, hát nhƲc, đọc sách v.v... bình thường
của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình đang thực hiện như thế,
nhưng người khác nghe được những lời đó thì hiểu được nội dung, chủ ý của mình.
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Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Khẩu Cử động:
(1). Viññäpanalakkhaṇä9 có đặc tính là biểu thị cho biết.

(2). Adhippäyapakäsanarasä9 có phận sự là thông báo ý định.

(3). Vacąghosahetubhävapaccupaṭṭhänä9 có sự nói năng là quả hiện hữu.
(4).

Cittasamuṭṭhänapaṭhavądhätupadaṭṭhänä9 có Địa đƲi do tâm sanh là nhân

gần phát sinh.
Cả hai loƲi Sắc Cử động (Viññattirūpa) đã nêu ở trên đều biểu thị trƲng thái
dịch chuyển trên thân và trên khẩu của chúng sinh hữu tình. Nếu là cử động, dịch
chuyển trên thân thì gọi là Thân Cử động, còn trên miệng thì gọi là Khẩu Cử động.
Giả dụ như không có các Sắc Cử động này thì sự chuyển động của các loài chúng
sinh hữu tình chẳng khác gì sự chuyển động của cành cây, lá cây: cũng như vậy âm
thanh, tiếng nói mà các chúng hữu tình phát ra cũng không khác gì với tiếng mưa rơi,
sét đánh. Một khi đã như thế thì không một ai có thể biết được hành vi, cử chỉ hay
ngôn từ được phát đi từ tâm thức của người khác và ngược lƲi. Do vậy, trƲng thái đặc
biệt phát sinh trong sự dịch chuyển thân thể và sự nói năng của con người ta cần
phải có và được gọi là Sắc Cử động.
X. VIKĀRARŪPA – SẮC BIẾN CHUYỂN

Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển là sắc pháp biểu thị trƲng thái đặc biệt, đó là
trƲng thái nhẹ nhàng, trƲng thái mềm mƲi và trƲng thái uyển chuyển của các Sắc
Thật. Các trƲng thái đặc biệt này chỉ sinh khởi ở các chúng sinh hữu tình mà thôi, còn
ở các vật thể vô tình thì không thể hiện khởi các sắc pháp này được.
Päḷi định nghĩa9
* Viseso ākāro = vikāro.
TrƲng thái đặc biệt của các sắc thật đang hiện khởi gọi là vikära – sắc biến chuyển.
Định nghĩa trên cho thấy rằng Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa) không có thực
tính pháp (sabhäva) của mình mà chỉ là trƲng thái đặc biệt của các Sắc Thật thôi.
Sắc Biến chuyển có 3 loƲi đó là9
 Rūpalahutä
 Rūpamudutä
 Rūpakammaññatä

= Sắc Nhẹ nhàng,
= Sắc Mềm mƲi,
= Sắc Uyển chuyển.

Đôi khi, người ta tính thành 5 loƲi, đó là thêm cả 2 Sắc Cử động vào nữa, bởi vì
34

Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê

chúng là những sắc pháp nói lên trƲng thái của các Sắc Thật mà đang phát sinh nơi
các chúng sinh hữu tình. Nghĩa là sự dịch chuyển của thân thể hay lời nói, phát ngôn
luôn kèm theo sự nhẹ nhàng, sự mềm mƲi và sự thích ứng uyển chuyển: điều này
cho thấy rằng sự chuyển động, các oai nghi hoặc sự nói năng đang diễn tiến một
cách thuận lợi, dễ dàng, không có một trở ngƲi, khó khăn nào cả.
1, Rūpalahutā – Sắc Nhẹ nhàng:
Päḷi định nghĩa9
* Lahuno bhāvo = lahutā.
TrƲng thái nhẹ nhàng gọi là lahutä.
* Rūpassa lahutā = rūpalahutā.
TrƲng thái nhẹ nhàng của các sắc thật gọi là rūpalahutä – sắc nhẹ nhàng.
Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể nhẹ nhàng, dễ dàng khi thực hiện các oai
nghi: đi, đứng, nằm, ngồi: hoặc là sự nói năng, phát ngôn nhẹ nhàng.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Nhẹ nhàng:
(1). Adandhatä

lakkhaṇä9 có đặc tính nhẹ nhàng.
(2). Rūpänaṃ garubhävavinodanarasä9 có phận sự triệt bỏ tính nặng nề
của sắc pháp.
(3). Lahuparivattitäpaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là sự thoăn thoắt,
nhanh nhẹn.
(4). Lahurūpapadaṭṭhänä9 có sắc pháp nhẹ làm nhân gần phát sinh.
2, Rūpamudutā – Sắc Mềm mại:
Päḷi định nghĩa9
* Muduno bhāvo = mudutā.
TrƲng thái mềm mƲi gọi là mudutä.
* Rūpassa mudutā = rūpamudutā.
TrƲng thái mềm mƲi của các sắc thật gọi là rūpamudutä – sắc mềm mƲi.
Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể mềm mƲi, dễ dàng khi thực hiện các động
tác: cúi ngửa, co duỗi, xoay vặn, v.v….
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Mềm mại:
(1). Athandhatä

lakkhaṇä9 có đặc tính mềm mƲi.
(2). Rūpänaṃ taddhavinodanarasä9 có phận sự triệt bỏ tính cứng rắn của sắc.
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(3).

Sabbakiriyäsu avirodhitä paccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là không cản

trở các công việc nói chung.
(4). Mudurūpapadaṭṭhänä9 có sắc pháp mềm làm nhân gần phát sinh.
3, Rūpakammaññattā – Sắc Uyển chuyển:
Päḷi định nghĩa9
* Kammani sādhu = kammaññaṃ.
Sự tốt đẹp, thuận lợi trong công việc gọi là kammañña.
* Kammaññassa bhāvo = kammaññatā.
TrƲng thái tốt đẹp, phù hợp (uyển chuyển) gọi là kammaññatä.
* Rūpassa kammaññatā = rūpakammaññatā.
TrƲng thái uyển chuyển của các sắc thật gọi là rūpakammaññatä – sắc uyển chuyển.
Đó là các sắc pháp uyển chuyển, phù hợp khi thực hiện các công việc.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Uyển chuyển:
(1). Kammaññabhävalakkhaṇä9 có đặc tính phù hợp.
(2).

của sắc.

Akammaññatävinodanarasä9 có phận sự triệt bỏ tính không phù hợp

(3). Adubbabhävapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là sự không yếu đuối.

(4). Kammaññarūpapadaṭṭhänä9 có sắc pháp phù hợp làm nhân gần phát sinh.

Cả ba loƲi Sắc Biến chuyển luôn phát sinh với chúng sinh hữu tình tƲi thời
điểm có sự nhẹ nhàng, thoải mái, mềm mƲi của thân, của tâm, không bệnh tật. Lúc
khởi sinh với các Sắc Thật thì luôn sinh khởi cả 3 loƲi sắc này một lần, tuy nhiên có
thể mỗi loƲi sẽ phát sinh mƲnh, yếu khác nhau.
XI. LAKKHAṆARŪPA – SẮC TRƱNG THÁI

Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái là loƲi sắc pháp lấy thời gian (käla) làm tiêu
chuẩn quy định, phán xét, như trong Päḷi định nghĩa9
* Lakkhīyanti vinicchīyanti dhammā ime saṅkhatā’ti etenā’ti = lakkhaṇaṃ.
Các pháp mà bậc trí dựa trên sắc ấy xác định rằng9 ‘Những pháp này là pháp hữu
vi’, do vậy sắc ấy gọi là lakkhaṇarūpa – sắc trƲng thái.
Sắc pháp làm nhân tố để quy định hay phán xét đây là pháp hữu vi (saṅkhatadhamma) chính là sắc pháp biểu thị thời gian (käla), nói lên trƲng thái tƲo tác, chế biến
36

Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê

các pháp hữu vi ấy, bao gồm 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái, đó là9
 Apacayarūpa
 Santatirūpa
 Jaratärūpa
 Aniccatärūpa

= Sắc Sanh,
= Sắc Tiến,
= Sắc Lão,
= Sắc Diệt.

 HAI LOẠI PHÁP

VƲn pháp được phân thành 2 loƲi9
 Saṅkhatadhamma – Pháp Hữu vi,
 Asaṅkhatadhamma – Pháp Vô vi.
i, Saṅkhatadhamma – Pháp Hữu vi9 là những pháp bị nhân, duyên tƲo tác,
chế biến, làm cho biến động, thay đổi. Chẳng hƲn các sắc pháp (rūpadhamma) luôn bị
tƲo tác, bị tác động bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực; còn các danh pháp (nämadhamma) thì bị quy định, bị tƲo tác bởi nghiệp, đối tượng và môn (dvära). Tóm lƲi các
pháp Hữu vi là các pháp luôn bị các mối tương duyên tƲo tác: các pháp Hữu vi
chính là tâm, tâm sở và sắc pháp.
ii, Asaṅkhatadhamma – Pháp Vô vi: là những pháp mà không bị các mối
tương duyên nào tƲo tác, quy định hay chế biến cả. Nó chính là Nibbäna – Niết bàn.
Ngoài ra các pháp Paññatti – Chế định cũng được xếp vào loƲi pháp Vô vi bởi vì
chúng cũng có tính chất tương tự.
Mặt khác, trong tất cả các pháp bị tƲo tác bởi các mối tương duyên thì các
pháp này luôn có sự sinh khởi, trụ lƲi và diệt mất. Còn đối với các Sắc TrƲng thái (sắc
pháp quy định thời gian trong việc tƲo tác của các pháp hữu vi) thì lƲi phân chia chi tiết hơn,
thành ra 4 loƲi là9 Sanh, Tiến, Lão và Diệt.
1, Upacayarūpa – Sắc Sanh:
Ở đây, Upacayarūpa – Sắc Sanh chính là sắc khởi sinh lần đầu tiên tƲi thời
điểm Tục sinh (Paṭisandhikäla).
Päḷi định nghĩa9
* Ādito cayo = ācayo.
Sự sinh khởi lần đầu gọi là äcaya.
* Upari cayo = upacayo.
Sự sinh khởi tiếp tục gọi là upacaya – sanh.
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Sự sinh khởi lần đầu của các Sắc Thật luôn cả sự sinh khởi đầu tiên của các
sắc pháp do tâm, thời tiết và vật thực làm khởi sinh cũng được gọi là Upacayarūpa –
Sắc Sanh.
TƲi sát-na tục sinh của mọi chúng sinh, các sắc pháp do nghiệp sinh được
sinh khởi lần đầu của kiếp sống mới được gọi là Sắc Sanh, và Sắc Sanh này cũng tính
luôn các sắc pháp do nghiệp sanh chưa được đầy đủ của các loài Thai sanh (Gabbhaseyyaka), các sắc pháp này cứ tiếp tục sinh ra cho đến tuần thứ 11 thì các sắc do
nghiệp sinh mới được sinh ra đầy đủ. Do vậy, sự sinh khởi của các sắc do nghiệp sinh
mà được sinh ra tiếp tục từ sát-na của Tục sinh cho đến khi đầy đủ sắc pháp của cá
thể được gọi là Sắc Sanh (Upacayarūpa).
Đối với các loài Thấp sanh (Saṃsedaja) và Hóa sanh (Opapätika) thì tƲi sát-na
của Tục sinh các sắc pháp do nghiệp sinh đã được sinh ra đầy đủ, cho nên các sắc do
nghiệp sinh khởi sinh chỉ tƲi thời điểm tục sinh mà thôi và gọi là Sắc Sanh.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Sanh:
(1). Ācayalakkhaṇo9 có đặc tính là sự sinh khởi lần đầu tiên.

(2). Rūpänaṃ ummajjäpanaraso9 có phận sự làm cho các sắc pháp sinh lên.
(3).

Paripuṇṇabhävapaccupaṭṭhäno: có quả hiện hữu là trƲng thái đầy đủ

của các sắc pháp.
(4). Upacitarūpapadaṭṭhäno9 có sắc pháp đang sinh làm nhân gần phát sinh.
2, Santatirūpa – Sắc Tiến:

Santatirūpa – Sắc Tiến chính là sự sinh khởi nối tiếp nhau của các Sắc Thật.
Päḷi định nghĩa9
* Saṃ suṭṭhu tāyatī’ ti = santati.
Sự truyền nối (các sắc thật) một cách tốt đẹp gọi là santati – tiến.
* Sammā tanotī’ti = santati.
Sự sinh sôi (các sắc thật) một cách chính đáng gọi là santati – tiến.
Nghĩa là, đối với các loài chúng sinh hữu sắc, khi các sắc pháp sinh khởi lần
đầu tiên rồi tiếp tục sinh khởi cho đến khi đầy đủ các cơ quan, bộ phận trong cơ thể
thì gọi là Sắc Sanh: sau đó khi đã đầy đủ các bộ phận rồi thì các sắc pháp này vẫn
tiếp tục sinh khởi liên tục, nối tiếp nhau mãi hoài suốt cả cuộc đời, giai đoƲn này gọi
là Santatirūpa – Sắc Tiến.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Tiến:
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(1). Pavattilakkhaṇä9 có đặc tính là sự sinh khởi tương tục nhau.
(2). Anuppabandhanarasä9 có phận sự là sự nối tiếp.
(3).

Anupacchenapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là không làm hư hoƲi

(4).

Atupabandhakararūpapadaṭṭhänä9 có nhân gần phát sinh là việc khiến

các sắc.

các sắc sinh khởi được nối tiếp nhau.
Trong bộ Aṭṭhasälinąaṭṭhakathä và bộ Thanh Tịnh ĐƲo đã so sánh Sắc Sanh và
Sắc Tiến giống như giếng nước được đào gần bờ sông. Khi mới đào, nước bắt đầu
chảy thấm vào trong giếng lần đầu, sau đó nước cứ vào tiếp tục cho đến khi giếng
đầy nước: đấy xem như Sắc Sanh bắt đầu sinh khởi kể từ sát-na tục sinh cho đến lúc
đủ đầy các sắc pháp. Và khi nước đã đầy giếng rồi, nước vẫn chảy tràn ra khỏi giếng,
tràn cả trên đất quanh đấy: điều này giống như Sắc Tiến, là sắc pháp mà sinh tiếp
nối, liên tục nhau vậy.
3, Jaratārūpa – Sắc Lão:

Jaratärūpa – Sắc Lão là sắc pháp biểu thị sự già nua, trƲng thái lão hóa của các
Sắc Thật, trên cơ thể con người được thể hiện qua9 răng rụng, da nhăn nheo, mắt
mờ, tai lảng v.v…
Päḷi định nghĩa9
* Jarānaṃ bhāvo = jaratā.
TrƲng thái già lão của các sắc thật gọi là jaratä – lão.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Lão:
(1). Rūpaparipäkalakkhaṇä9 có đặc tính là sự suy kém của sắc pháp.

(2). Upanayanarasä9 có phận sự là đưa sự suy kém đi (đến sự hoƲi diệt).
(3).

Navabhäväpagamanapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là trƲng thái không

đẹp đẽ hay biến thành vật cũ kỹ.
(4). Paripaccamänarūpapadaṭṭhänä9 có sắc pháp đang bị suy kém là nhân gần
phát sinh.
Theo lệ thường, một sắc pháp khởi sinh sẽ có tuổi thọ là 17 sát-na (khaṇa)
tâm, nghĩa là khi một sắc pháp sinh ra, trụ lƲi và diệt đi một lần thì tâm đã sinh diệt
17 lần. Nếu một sát-na tâm chia ra làm 3 tiểu sát-na là: sinh, trụ và diệt thì tƲi tiểu
sát-na sinh của tâm, sắc được sinh ra: tƲi tiểu sát-na diệt của tâm thứ 17 thì sắc đồng
sinh đó sẽ diệt đi và như vậy tuổi thọ của sắc là 48 tiểu sát-na tâm. Thời gian trụ lƲi
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của các Sắc Thật là 48 tiểu sát-na tâm và các Sắc Thật tồn tƲi trong khoảng thời gian
này gọi là Sắc Lão (Jaratärūpa).
Tiểu sát-na sắc diệt

Tiểu sát-na sắc sinh
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

49 Tiểu sát-na sắc trụ

4, Aniccatārūpa – Sắc Diệt:

Aniccatärūpa – Sắc diệt là sắc pháp đang hoƲi diệt còn có tên gọi là Maraṇarūpa – Sắc Chết hay Bhaṅgarūpa – Sắc HoƲi.
Päḷi định nghĩa9
* Aniccānaṃ bhāvo = aniccatā.
TrƲng thái vô thường, biến diệt của các sắc thật gọi là aniccatä – diệt.
Ở đây, Aniccatärūpa – Sắc Diệt là nói đến sát-na diệt của sắc pháp ấy, tức là
tiểu sát-na 51 vậy.
Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Sắc Diệt:
1, Paribhedalakkhaṇä9 có đặc tính là sự biến đổi của sắc pháp.
2, Saṃsądanarasä9 có phận sự là làm cho chìm xuống.
3, Khayavayapaccupaṭṭhänä9 có quả hiện hữu là sự biến mất.
4,Paribhijjamänarūpapadaṭṭhänä9 có sắc pháp đang bị hoƲi diệt là nhân
gần phát sinh.

Sắc Diệt (Aniccatärūpa) còn mang nghĩa là “Sắc Vô thường” vì nó biểu hiện sự
biến động, thay đổi và đi đến hoƲi diệt của các Sắc Thật.

Sắc Lão và Sắc Diệt luôn có mặt trong các Sắc Thật đã và đang sinh khởi, kể từ
thời điểm Tục sinh cho đến khi chúng sinh đó chết đi.
KẾT LUẬN:

Cả 4 Sắc TrƲng thái đã được trình bày ở trên, nếu nói theo Chân đế
(Paramattha) thì có các tên gọi là9 Sắc Sanh, Sắc Tiến, Sắc Lão, Sắc Diệt: nếu nói theo
tƲng Kinh thì gọi là9 Sinh, Lão, Tử, diễn tiến theo Chế định (Sammutti). Nghĩa là giai
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đoƲn chúng sinh đang ở trong bào thai người mẹ cho đến khi được sinh ra thì được
gọi là9 Sinh (Jäti), thời điểm từ giã cõi trần gọi là Tử (Maraṇa), và giai đoƲn giữa sinh và
tử ấy gọi là Lão (Jarä).
Hiện tượng Lão (Jarä) này chia làm hai loƲi9
 Paṭicchannajarä – Sự già lão không biểu hiện,
 Päkaṭajarä – Sự già lão có biểu hiện.
Các chúng sinh kể từ lúc lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành thì sự già lão như9
tóc bƲc, răng long, da dẻ nhăn nheo, v.v... chưa biểu hiện ra ngoài. Thật ra thì trong
khoảng thời gian đó, đã có sự già lão xuất hiện rồi, tuy nhiên đó chỉ là sự già lão
thuộc loƲi Paṭicchannajarä – Sự già lão không biểu hiện. Khi đã qua lứa tuổi thanh
niên thì cơ thể họ sẽ xuất hiện các hiện tượng: tóc bƲc, răng long, da nhăn, v.v... Đó
chính là sự biểu hiện của Lão và được gọi là9 Päkaṭajarä – Sự già lão có biểu hiện.
Trong số các chúng sinh vô tình (anindriyabandharūpa) như đất, nước, lửa, gió,
cây cối, núi non, v.v... cho đến các vật hiện hữu trên thế gian này đều bị sự già lão
chi phối, tác hoƲi hết thảy và sự già lão của các chúng vô tình này cũng chia làm 2
loƲi như sau9
 Một số thuộc về sự già lão không biểu hiện mà thôi, chẳng hƲn9 đất,
nước, mặt trời, mặt trăng, kim cương, đá quý, v.v... chúng có sự già lão không biểu
hiện ra ngoài hay còn được gọi là9 Avącijarä – Sự già lão khó nhận biết.
 Số còn lƲi như: cây cối, nhà cửa, ... thuộc về cả sự già lão không biểu
hiện lẫn sự già lão có biểu hiện. Cả 2 loƲi lão đều có ở trong các vật ấy và được gọi
là: Savącijarä – Sự già lão dễ nhận biết; bởi vì sự già lão có thể biểu hiện cho ta thấy
một cách dễ dàng. Ví dụ9 xe, tàu, trái cây, nhà cửa, v.v...
Tóm lƲi trong 4 Sắc TrƲng thái thì chỉ có 3 dƲng thôi, đó là:
 TrƲng thái sinh khởi9 gồm Sắc Sanh và Sắc Tiến,
 TrƲng thái trụ lƲi: gồm Sắc Lão và
 TrƲng thái diệt đi: gồm Sắc Diệt.
Các Sắc TrƲng thái này biểu thị đặc tính chung (sämaññalakkhaṇa) của các Sắc
Thật (Nipphannarūpa) và giúp chiếu rọi cho Tuệ minh sát (vipassanäpaññä) thấy rõ Tam
tướng (Tilakkhaṇa).
Trong phần Rūpasamuddesa – Sắc Liệt Kê này:
* Nếu phân theo loƲi thì có 2 loƲi lớn, đó là:
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(1) Sắc Tứ đƲi và Sắc Phụ thuộc hoặc 2 loƲi khác là:
(2) Sắc Thật và Sắc Phi thật.

* Nếu phân theo nhóm thì có 11 nhóm, nếu tính về số lượng thì có tất cả 27
sắc pháp:
(1) 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đƲi: Đất, Nước, Lửa, Gió.
(2) 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân.
(3) 4/7 Gocararūpa – Sắc Đối tượng: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc.
(4) 2 Bhävärūpa – Sắc Giới tính: Nam tính, Nữ tính.
(5) 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật.
(6) 1 Jąvitarūpa – Sắc MƲng căn.
(7) 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực.
(8) 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không.
(9) 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động: Thân Cử động, Khẩu Cử động.
(10) 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển: Nhẹ nhàng, Mềm mƲi, Uyển chuyển.
(11) 4 Lakkhaṇarūpa – Sắc TrƲng thái9 Sanh, Tiến, Lão, Diệt.
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B. RŪPAVIBHĀGA – SẮC PHÂN LOẠI

Rūpavibhäga – Sắc phân loại là cách phân chia các sắc pháp một cách tỉ mỉ
hơn để thấy biết rõ hơn rằng 27 sắc pháp ấy có thể chia theo nhóm một pháp hoặc
nhóm hai pháp, như trong kệ thi:

Gāthāsaṅgaha:
5.

ICCEVAMAṬṬHAVĪSATI-

VIDHAMPI CA VICAKKHAṆĀ

AJJHATTIKĀDIBHEDENA

VIBHAJANTI

YATHĀRAHAṂ.

Các bậc trí sáng suốt thấu hiểu pháp, đã phân chia 27 sắc ra
thành các loại, ví dụ: nội sắc, v.v… một cách thích hợp.
Phần Rūpavibhäga – Sắc phân loại này chính là trình bày sự phân chia 27 sắc
pháp dựa trên các mätikä – mẫu đề, đó là:
* Ekamätikä – Nhất mẫu đề: Tất cả các sắc pháp có trạng thái chung như
nhau, nghĩa là cùng một nội dung và một ý nghĩa cũng như thể loại.
* Dukamätikä – Nhị mẫu đề: Cả 27 sắc pháp được phân thành 2 phần, tạo
thành cặp đôi, có nội dung và ý nghĩa nghịch nhau và đi đôi với nhau.
I. EKAMĀTIKĀ – NHẤT MẪU ĐỀ

Các sắc pháp được phân loại theo Nhất mẫu đề này đều có nội dung và thể
loại như nhau, có tên gọi theo nội dung của chúng đến 7 loại như sau:
1, Ahetuka – Vô nhân: Tất cả 27 sắc pháp đều thuộc về pháp Vô nhân, nghĩa
là không kết hợp với nhân nào cả trong số 6 nhân là: Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân
và Vô si. Do vậy, sắc pháp tương ưng với nhân là không có.
2, Sapaccaya – Hữu duyên: Nghĩa là 27 sắc pháp đều dựa vào các duyên, tức
là bốn yếu tố để sinh khởi, đó là: Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Bốn duyên này
làm nền tảng để các sắc pháp sinh khởi.
3, Sāsava – Trầm luân: Các sắc pháp đều là đối tượng của các pháp Trầm
luân (Lậu hoặc), đó là:
 Kämäsava – Dục trầm luân,
 Diṭṭhäsavä – Kiến trầm luân

 Bhäväsava – Hữu trầm luân,
 Avijjäsava – Vô minh trầm luân.
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Không có sắc pháp nào mà không phải là đối tượng của các pháp trầm luân.
4, Saṅkhata – Hữu vi: Các sắc pháp là pháp Hữu vi, tức là pháp luôn bị tạo
tác bởi các yếu tố: Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Các duyên này làm cho sắc
pháp biến động và thay đổi thông qua sự sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Còn sắc pháp
mà không bị tạo tác bởi 4 duyên này là không thể có được.
5, Lokīya – Thế gian: Tất cả các sắc pháp là thuộc về pháp Thế gian, không
phải là pháp Siêu thế, chúng luôn bị chi phối bởi sự hủy hoại và tiêu diệt.
6, Kāmāvacara – Dục giới: Nghĩa là các sắc pháp đều là đối tượng của các
Dục giới tâm (Kämävacaracitta) mà thôi. Không có sắc pháp nào là đối tượng của các
Đại hành tâm (Mahaggatacitta) hoặc Siêu thế tâm (Lokuttaracitta) cả; bởi vì đối tượng
của Đại hành tâm là pháp Chế định (Paññatti) hoặc Vô sắc giới tâm (Arūpajhänacitta),
còn đối tượng của Siêu thế tâm là Niết-bàn (Nibbäna).
7, Anārammaṇa – Phi đối tượng: Các sắc pháp không thể nhận biết đối
tượng như các danh pháp (tâm, tâm sở) được, cho nên chúng không có đối tượng.
8, Appahātabba – Không cần đoạn diệt: Tất cả sắc pháp là pháp không cần
phải đoạn diệt, chúng không phải là Pháp cần đoạn diệt (Pahätabbadhamma) như các
loại phiền não là pháp phải đoạn trừ, cần tiêu diệt.
Các mẫu đề vừa nêu trên là cách trình bày tổng thể 27 sắc pháp theo Nhất
mẫu đề, tức là chỉ có một loại mà thôi, không có loại đối nghịch nào cả nên được gọi
là Ekamätikä vậy.
II. DUKAMĀTIKĀ – NHỊ MẪU ĐỀ

Dukamätikä – Nhị mẫu đề là cách phân loại và trình bày các sắc pháp thành
hai phần, dưới dạng các cặp đôi đi với nhau và mang nội dung, ý nghĩa đối nghịch
nhau. Có cả thảy 11 đôi trong phần Nhị mẫu đề, cụ thể như sau:
1, Ajjhattikarūpa – Nội sắc và Bāhirarūpa – Ngoại sắc:
 Ajjhattikarūpa – Nội sắc chính là 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh.
 Bähirarūpa – Ngoại sắc là 23 sắc pháp còn lại.
Ở đây Nội sắc không chỉ có nghĩa là sắc sinh khởi bên trong cơ thể của tất cả
chúng sinh mà còn nói đến sắc pháp này có ích lợi trong việc hỗ trợ cho tâm nhận
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biết đối tượng và làm phận sự, công tác của mọi chúng sinh được nhiều hơn lên.
Giống như người trong nhà luôn được dùng và giúp công việc này nọ nhiều hơn
người ngoài xa lạ.
Nếu không có các Sắc Tịnh (Pasädarūpa) này thì chúng sinh không thể làm
được việc gì, và chẳng khác gì búp bê hay tượng sáp. Do vậy, 5 Sắc Tịnh có nhiều
hữu ích cho chúng sinh, được xem là người nhà như đã nói, nên chúng được gọi là
Nội sắc (Ajjhattikarūpa) vậy.
Về phần 23 sắc pháp còn lại được gọi là Ngoại sắc, với tên Päḷi là Bähirarūpa
bởi vì chúng không giúp ích gì nhiều trong công việc, phận sự của thân thể như các
Nội sắc. Cho nên chúng được ví như người bên ngoài nhà, là kẻ ngoại thân, chỉ giúp
ích một vài việc nào đó thôi và cũng không có vai trò quan trọng lớn lao đối với thân
thể giống như các Sắc Tịnh được.
2, Vatthurūpa – Vật sắc và Avatthurūpa – Phi vật sắc:
 Vatthurūpa – Vật sắc: là các sắc pháp làm nơi nương tựa, sinh khởi của
tâm và tâm sở, có tất cả 6 Vật sắc là: 5 Sắc Tịnh và 1 Sắc Ý vật.
 Avatthurūpa – Phi vật sắc: là các sắc pháp không làm nơi nương tựa, sinh
khởi của tâm và tâm sở, đó chính là 22 sắc pháp còn lại.
Thông thường, với các loài hữu tình có đầy đủ 5 uẩn thì tâm và tâm sở của
họ luôn cần có nơi nương tựa để sinh khởi. Giống như ngọn đèn muốn cháy sáng thì
cần đốt cháy bấc (tim đèn) mới tạo nên ngọn lửa phát sáng được; cũng thế tâm và tâm
sở cần có nơi nương gá để phát sinh nhằm nhận biết đối tượng. Nơi nương nhờ để
tâm, tâm sở sinh khởi đó chính là 5 Sắc Tịnh và 1 Sắc Ý vật. Nghĩa là 5 Sắc Tịnh là
nơi nương tựa để Ngũ song thức tâm (Dvipañcaviññäṇacitta) và 7 tâm sở đồng sinh sẽ
sinh khởi, còn Sắc Ý vật là nơi để 75 tâm (trừ Ngũ song thức tâm và 4 Vô Sắc giới quả tâm)
cùng với các tâm sở kết hợp khởi sinh. Cả 6 nơi nương tựa, làm nền tảng cho tâm và
tâm sở sinh khởi này gọi là Vật sắc (Vatthurūpa).
Riêng 22 sắc pháp còn lại, không làm nơi nương tựa hay nền tảng cho tâm,
tâm sở khởi sinh nên không được xếp vào các Vật sắc và có tên gọi là Phi vật sắc
(Avatthurūpa).
3, Dvārarūpa – Môn sắc và Advārarūpa – Phi môn sắc:
 Dvärarūpa – Môn sắc: là cửa, đường để cho tâm và tâm sở nhận biết đối
tượng và cũng là cửa, lối để các thân nghiệp (käyakamma) và khẩu nghiệp (vacīkamma)
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sinh khởi. Có tất cả 7 môn là: 5 Sắc Tịnh và 2 Sắc Cử động.
5 Sắc Tịnh chính là cửa hay đường để cho Lộ trình ngũ môn (Pañcadväravīthi)
sinh khởi, còn 2 Sắc Cử động chính là cửa (môn) để các nghiệp thiện hoặc các nghiệp
bất thiện được tác thành thông qua thân hoặc khẩu.
 Advärarūpa – Phi môn sắc: là sắc pháp mà không phải là cửa (môn) để
cho các Lộ trình tâm qua ngũ môn hay các thân nghiệp, khẩu nghiệp sinh khởi. Chi
pháp chính là 21 sắc pháp còn lại.
Với các chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhūmi) thì sự sinh
khởi của các lộ trình tâm cũng như của các thân nghiệp và khẩu nghiệp cần phải có
cửa (môn) để phát sinh. Đối với Lộ trình tâm qua ngũ môn thì cần có 5 Sắc Tịnh làm
cửa để sinh lên và 5 Sắc Tịnh này được gọi là Khởi sinh môn (Uppattidvära). Còn riêng
hành động hoặc lời nói thông qua thân hoặc khẩu cho dù là thiện hạnh hay ác hạnh
thì cần có 2 Sắc Cử động (Viññattirūpa), đó là: Thân Cử động (Käyaviññatti) và Khẩu Cử
động (Vacīviññatti) làm nơi sinh khởi; do vậy 2 Sắc Cử động này có tên gọi là Nghiệp
môn (Kammadvära).
Các sắc còn lại ngoài 7 sắc pháp trên không phải là sắc để cho các Lộ trình
tâm qua ngũ môn sinh khởi, cũng không phải là sắc làm cửa cho thân nghiệp và khẩu
nghiệp sinh lên nên được gọi là Phi môn sắc (Advärarūpa).
4, Indriyarūpa – Căn sắc và Anindriyarūpa – Phi căn sắc:
 Indriyarūpa – Căn sắc: là sắc pháp làm chủ quản, có vai trò lớn lao trong
việc thấy, việc nghe v.v... Có tất cả 7 căn sắc là: 5 Sắc Tịnh, 2 Sắc Giới tính và 1 Sắc
Mạng căn.
 Anindriyarūpa – Phi căn sắc: là sắc pháp không làm chủ quản, không có
vai trò lớn lao; đó chính là 20 sắc pháp còn lại.
Thật vậy, sự thấy có khởi sinh được thì cần dựa vào Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda) làm chủ quản, đóng vai trò to lớn, nếu không có Nhãn tịnh sắc thì không thể
nhìn thấy được. Trong việc nhìn xa, nhìn gần, được rõ ràng hay không rõ cũng do
Nhãn tịnh sắc đứng đầu cả, nếu Nhãn tịnh sắc tốt, tinh tường thì sẽ nhìn được xa,
được rõ. Cho nên Nhãn tịnh sắc là chủ sự trong việc nhìn thấy, bởi thế nó được gọi là
Căn sắc (Indriyarūpa).
Tương tự như thế trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì Nhĩ tịnh sắc, Tỷ
tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc cũng có vai trò to lớn, là chủ sự nên chúng cũng
được gọi là Căn sắc (Indriyarūpa).
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 Itthībhävarūpa – Sắc Nữ tính: là pháp chủ quản, đóng vai trò to lớn trong
việc xác định giới tính nữ khắp cả châu thân của chúng sinh.
 Purisabhävarūpa – Sắc Nam tính: là pháp chủ quản, đóng vai trò to lớn
trong việc xác định giới tính nam khắp cả châu thân của chúng sinh.
Cả hai sắc giới tính này đóng vai trò to lớn, là chủ quản trong việc xác định
giới tính nữ hoặc nam khắp cả châu thân chúng sinh nên được gọi là Căn sắc
(Indriyarūpa).
 Jīvitarūpa – Sắc Mạng căn: là pháp chủ quản, có vai trò to lớn trong việc
hộ trì các sắc pháp do nghiệp sinh mà đã đồng sinh với chính mình để cho sống đủ
tuổi thọ của các sắc đó. Nghĩa là một khi các sắc do nghiệp sinh hiện hữu thì Sắc
Mạng căn cũng đồng thời sinh ra và làm nhiệm vụ hộ trì các sắc pháp do nghiệp sinh
ấy. Bởi lẽ Sắc Mạng căn có vai trò to lớn và là chủ sự trong việc hộ trì các sắc do
nghiệp sinh như thế, cho nên được gọi là Căn sắc (Indriyarūpa).
Về phần 20 sắc pháp còn lại, không đóng vai trò chủ sự, to lớn trong công
việc gì nên được gọi là Phi căn sắc (Anindriyarūpa).
5, Oḷārikarūpa – Thô sắc và Sukhumarūpa – Tế sắc:
 Oḷärikarūpa – Thô sắc: là sắc pháp thô thiển, biểu hiện ra ngoài rõ rệt. Có
tất cả 12 sắc là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng.
 Sukhumarūpa – Tế sắc: là sắc pháp vi tế, không biểu hiện ra ngoài rõ rệt,
bao gồm 16 sắc pháp còn lại.
Cả 12 sắc pháp là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng được gọi là Thô sắc
(Oḷärikarūpa) nghĩa là khi quán sát bằng trí tuệ thì thấy chúng hiện hữu rõ ràng, dễ
nhận biết. Chẳng hạn: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Cứng-mềm, Nóng-lạnh, Căng-chùng
luôn dễ biết, hiển lộ rõ ràng, là các sắc pháp thấy được, nghe được, ngửi được, nếm
được hoặc xúc chạm được. 5 Sắc Tịnh phải làm việc với 7 Sắc Đối tượng nên xếp
vào Thô sắc bởi vì phải thực hiện được thông qua Ngũ môn (Pañcadvära).
Đối với 16 sắc pháp còn lại, khi quán sát bằng trí cũng khó mà thấy rõ rệt. Ví
dụ như Thủy đại (Āpodhätu) tức là chất nước biểu hiện tính bám dính, Sắc Ý vật
(Hadayarūpa), Sắc Mạng căn (Jīvittarūpa), v.v... đều khó biết được vì chúng không hiện
hữu rõ rệt. Do vậy, các sắc pháp còn lại được gọi là Tế sắc (Sukhumarūpa), là những
sắc mà không thể nhận biết được qua Ngũ môn, chỉ có thể nhận biết được qua Ý
môn mà thôi.
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6, Santikerūpa – Cận sắc và Dūrerūpa – Viễn sắc:
 Santikerūpa – Cận sắc: là sắc pháp gần, tức là các sắc pháp dễ nhận biết,
đó chính là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng, tổng cộng 12 sắc.
 Dūrerūpa – Viễn sắc: là sắc pháp xa, khó nhận biết, bao gồm 16 sắc
pháp còn lại.
5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng là các Thô sắc, còn mang tên gọi là Cận sắc
(Santikerūpa). Các Cận sắc này là các sắc pháp ở gần bởi vì là những sắc pháp luôn
luôn sinh khởi, không ngừng nghỉ. Nghĩa là các sắc pháp làm nẩy sinh sự thấy, sự
nghe, sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm luôn khi, không dừng. Khi quán sát bằng trí
tuệ, sẽ dễ dàng để nhận biết các sắc pháp này, giống như người ở gần thì dễ dàng gọi
đến sai bảo, chỉ việc. Cho nên các Cận sắc chính là các sắc pháp ở gần vậy.
Riêng 16 sắc pháp còn lại là các sắc pháp khó nhận biết khi quán sát bằng trí
tuệ, bởi vì chúng không sinh khởi thường xuyên, giống như người ở xa. Cho nên
chúng còn được gọi là sắc xa hay là Viễn sắc (Dūrerūpa).
7, Sappaṭigharūpa – Hữu xúc sắc và Appaṭigharūpa – Phi xúc sắc:
 Sappaṭigharūpa – Hữu xúc sắc: là sắc pháp tiếp xúc với nhau được, có
12 sắc đó là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng.
 Appaṭigharūpa – Phi xúc sắc: là sắc pháp không tiếp xúc với nhau được,
bao gồm 16 sắc pháp còn lại.
12 sắc pháp: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng là những sắc pháp tiếp xúc với
nhau được theo bản chất của chúng. Cụ thể là:
- Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda) tiếp xúc với Sắc trần (Rūpärammaṇa),
- Nhĩ tịnh sắc (Sotapasäda) tiếp xúc với Thinh trần (Saddärammaṇa),
- Tỷ tịnh sắc (Ghänapasäda) tiếp xúc với Hương trần (Gandhärammaṇa),
- Thiệt tịnh sắc (Jivhäpasäda) tiếp xúc với Vị trần (Rasärammaṇa),
- Thân tịnh sắc (Käyapasäda) tiếp xúc với Xúc trần (Phoṭṭhabbärammaṇa).
Đấy chính là những tiếp xúc với nhau giữa 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng, là
nhân tố phát sinh Ngũ song thức tâm (Dvipañcaviññäṇacitta). Do vậy, các sắc pháp xúc
chạm nhau được gọi là Hữu xúc sắc (Sappaṭigharūpa).
Về phần 16 sắc pháp còn lại là những sắc pháp không thể tiếp xúc với nhau
được theo đúng bản chất của chúng nên có tên gọi là Phi xúc sắc (Appaṭigharūpa).
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8, Upādinnarūpa – Chấp sắc và Anupādinnarūpa – Phi Chấp sắc:
 Upädinnarūpa – Chấp sắc: là các sắc pháp sinh bởi Bất thiện nghiệp (Akusalakamma) và Thế gian thiện nghiệp (Lokīyakusalakamma). Đó chính là 17 sắc pháp do
nghiệp sinh, gọi là Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa).
 Anupädinnarūpa – Phi chấp sắc: là sắc pháp không do các Nghiệp nêu
trên sinh ra mà do Tâm (Citta), Thời tiết (Utu) và Vật thực (Āhära) sinh ra.
Như vậy, Nghiệp khởi sắc gồm có 17 sắc pháp là:
– 4 Sắc Tứ đại (Mahäbhūtarūpa),
– 1 Sắc trần (Màu - Vaṇṇarūpa),
– 1 Vị trần (Vị - Rasärammaṇa),
– 2 Sắc Giới tính (Bhävarūpa),
– 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),

– 5 Sắc Tịnh (Thần kinh - Pasädarūpa),
– 1 Hương trần (Mùi - Gandhärammaṇa),
– 1 Vật thực (Āhärarūpa),
– 1 Sắc Ý vật (Hadayavatthurūpa),
– 1 Sắc Chân không (Paricchedarūpa).

Các sắc này được gọi là Chấp sắc (Upädinnarūpa) bởi vì chúng sinh khởi bởi
các nghiệp bất thiện và nghiệp thiện thuộc về thế gian pháp mà do có Ái dục (Taṇhä)
và Tà kiến (Diṭṭhi) nhảy vào tác động nên có tên gọi như vậy.
Riêng các sắc pháp sinh bởi Tâm (15 Cittajarūpa), Thời tiết (13 Utujarūpa) và Vật
thực (12 Āhärajarūpa) là những sắc pháp không phải sinh khởi do Nghiệp, không phải
là quả của các bất thiện nghiệp hay thế gian thiện nghiệp, chúng là quả được sinh
khởi do Tâm, Thời tiết hoặc Vật thực nên được gọi là Phi chấp sắc (Anupädinnarūpa).
9, Sanidassanarūpa – Hữu kiến sắc và Anidassanarūpa – Phi kiến sắc:
 Sanidassanarūpa – Hữu kiến sắc: là sắc thấy được bằng mắt, chỉ gồm
một sắc pháp, đó là: Rūpärammaṇa – Sắc trần hay còn gọi là Vaṇṇarūpa – Màu sắc.
 Anidassanarūpa – Phi kiến sắc: là sắc không thấy được bằng mắt, bao
gồm 27 sắc pháp còn lại.
Trong 27 loại sắc pháp thì chỉ có một sắc duy nhất là đối tượng của Nhãn
thức tâm và có thể nhìn thấy được bằng mắt, đó chính là Sắc trần, hay các loại màu.
Ngoài ra, với các sắc pháp khác thì ta không thể nhìn thấy chúng bằng mắt được.
10, Gocaraggāhikarūpa – Thủ cảnh sắc và
Agocaraggāhikarūpa – Bất thủ cảnh sắc:
 Gocaraggähikarūpa – Thủ cảnh sắc: là các sắc pháp có thể nhận biết Ngũ
trần, đó chính là 5 Sắc Tịnh.
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 Agocaraggähikarūpa – Bất thủ cảnh sắc: là các sắc pháp không thể nhận
biết Ngũ trần, bao gồm 23 sắc pháp còn lại.
5 Sắc Tịnh được gọi là Thủ cảnh sắc (Gocaraggähikarūpa) bởi chúng là những
sắc pháp có thể nhận biết Ngũ trần được, cụ thể là:
– Nhãn tịnh sắc
– Nhĩ tịnh sắc
– Tỷ tịnh sắc
– Thiệt tịnh sắc
– Thân tịnh sắc

có thể nhận biết
“
“
“
“

Sắc trần,
tạo nên
Thinh trần,
“
Hương trần,
“
Vị trần,
“
Xúc trần,
“

sự thấy.
sự nghe.
sự ngửi.
sự nếm.
sự xúc chạm.

Do vậy, các Tịnh sắc được gọi là Thủ cảnh sắc (Gocaraggähikarūpa) và các Thủ
cảnh sắc này chia làm 2 loại:
 Asampattagocaraggahikarūpa: là sắc pháp có thể nhận đối tượng ở xa,
chưa đến tiếp xúc với mình. Có 2 sắc pháp thuộc loại này, đó là: Nhãn tịnh sắc và
Nhĩ tịnh sắc.
Thông thường, Nhãn tịnh sắc có thể nhận biết đối tượng nhờ vào ánh sáng.
Ánh sáng chiếu vào đối tượng rồi phản chiếu đến mắt làm phát sinh sự thấy Sắc trần,
không phải là Sắc trần ấy đến tiếp xúc trực tiếp với con mắt thì mới thấy được. Cho
nên có thể nói được rằng Nhãn tịnh sắc có khả năng thấy đối tượng là Sắc trần đang
chưa đến tận mắt. Cũng vậy Nhĩ tịnh sắc có thể nhận Thinh trần ở xa nhờ vào
khoảng không hay gió đưa đến. Chẳng hạn âm thanh phát sinh từ việc gõ chuông
truyền đến sinh ra sự nghe thì chuông và Nhĩ căn phải ở xa nhau một khoảng vừa
phải mới nghe được, cho nên có thể nói được rằng Nhĩ tịnh sắc có khả năng nghe
đối tượng là Thinh trần đang chưa đến tận tai.
 Sampattagocaraggahikarūpa: là sắc pháp nhận biết đối tượng khi đã đến
tiếp xúc với mình, tức là đến tiếp xúc rồi. Đó là: Tỷ tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc và Thân
tịnh sắc. Nghĩa là các đối tượng là: Hương trần, Vị trần và Xúc trần phải đến tiếp xúc,
đụng chạm với các căn là Tỷ tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc và Thân tịnh sắc thì các căn này
mới có khả năng nhận biết được mùi, vị hoặc xúc chạm trên thân đó. Còn nếu các
đối tượng này chưa đến tiếp xúc với các căn thì các căn không thể nhận biết được.
Do vậy, 3 Tịnh sắc căn này được gọi là: Sampattagocaraggahikarūpa.
11, Avinibbhogarūpa – Bất ly sắc và Vinibbhogarūpa – Ly sắc:
 Avinibbhogarūpa – Bất ly sắc: là những sắc pháp không thể tách nhau
được, chúng luôn đi cùng với nhau. Có 8 sắc không thể tách ra khỏi nhau được, đó là:
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4 Sắc Tứ đại, 1 Sắc Màu , 1 Sắc Mùi, 1 Sắc Vị và 1 Sắc Vật thực.
 Vinibbhogarūpa – Ly sắc: là những sắc pháp có thể tách nhau được, bao
gồm 20 sắc pháp còn lại.
8 Bất ly sắc (Avinibbhogarūpa) luôn đồng sinh với nhau, cho dù là sinh khởi từ
nền tảng nào (Nghiệp, Tâm, Thời tiết hay Vật thực). Chúng luôn luôn kết hợp với nhau và
không bao giờ tách khỏi nhau được. Nghĩa là, trong tất cả các sắc pháp tồn tại trên
thế gian này, dù đó là sắc pháp nhỏ nhất như phân tử, nguyên tử chẳng hạn, thì sắc
pháp ấy ít nhất luôn có đủ 7 Bất ly sắc này và một sắc nào hiện hữu đều không thể
không có 8 Bất ly sắc đã nêu.
Về phần 20 sắc pháp còn lại là những sắc pháp có thể tách khỏi nhau, không
nhất thiết sinh khởi cùng nhau. Chúng có thể đồng sinh với nhóm riêng của mình,

nên được gọi là các Ly sắc (Vinibbhogarūpa). Các Ly sắc này dẫu là sinh khởi tách biệt
nhau, tuy nhiên khi sinh khởi luôn phải khởi sinh với các Bất ly sắc, bởi vì chúng tự
mình sinh khởi theo khả năng là điều không thể.
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C. RŪPASAMUṬṬHĀNA – SẮC KHỞI XỨ

Trong phần Rūpasamuṭṭhäna – Sắc khởi xứ này sẽ trình bày đến các nguyên
nhân làm cho sắc sinh khởi. Nghĩa là các sắc pháp sinh ra đều do các nhân duyên tạo
thành chứ không thể tự dưng hiện hữu được, như trong kệ thi đã ghi:

Gāthāsaṅgaha:
6.

AṬṬHĀRASA PAṆṆARASA

TERASA

DVĀDASĀTI

CA

KAMMACITTOTUKĀHĀRA-

-JĀNI HONTI YATHĀKKAMAṂ.

Các sắc sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có số lượng
theo tuần tự như vầy9 17, 15, 13, 12.
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä nói đến nghĩa của từ Samuṭṭhäna như sau9
* Samuṭṭhāti rūpaṃ etena’ti = samuṭṭhānaṃ.
Sắc pháp sinh khởi bởi pháp ấy, pháp ấy gọi là samuṭṭhänaṃ – khởi xứ.
Ở đây, từ Samuṭṭhänaṃ – Khởi xứ mang ý nghĩa là các điều kiện (duyên) tác
thành để làm cho sắc pháp sinh khởi.
* Kammaṃ, cittaṃ, utu, āhāro ce’ti cattāri rūpasamuṭṭhānāni nāma.
Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, cả 4 pháp này có tên là9 sắc khởi xứ.
Nghĩa là 4 pháp này làm nhân, làm duyên tạo sự sinh khởi của sắc pháp. Có
tất cả 4 Khởi xứ là9
Kamma – Nghiệp,
Utu – Thời tiết,

Citta – Tâm,
Āhära – Vật thực.

1. Kamma – Nghiệp:
Những hành động, lời nói, ý tưởng qua thân, khẩu và ý cho dù với tác ý bất
thiện hay thiện nào đã thực hiện rồi trong kiếp trước, đời trước hay trong kiếp hiện tại:
nếu nói theo thực tánh (bản chất) thì đó là 25 loại nghiệp, bao gồm9 Tác ý tâm sở
(Cetanäcetasika) trong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta) + 7 Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta)
+ 5 Sắc giới thiện tâm (Rūpävacarakusalacitta), kết hợp với các tâm sở đồng sinh. Tất cả
chúng chính là nền tảng hay Khởi xứ (Samuṭṭhäna) để làm cho sắc pháp sinh khởi trong
cảnh giới của các chúng sinh có 5 uẩn (Pañcavokärabhūmi). Và sắc pháp sinh khởi do
nghiệp này có tên gọi là Kammajarūpa – Nghiệp khởi sắc (sắc do nghiệp sinh). Các loại
sắc do nghiệp sinh này luôn sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm (anukhaṇacitta) tính từ
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thời điểm Tục sinh (Paṭisandhikäla).
2. Citta – Tâm:
Các sắc pháp biểu hiện các trạng thái như: đi, đứng, ngồi, nằm, chí đến sự
nói năng, sự hít thở v.v... hoàn thành được cũng dựa vào tâm (citta). Chính tâm làm
cho sắc pháp liên quan đến các trạng thái như trên hiện hữu. Có cả thảy 75 tâm (trừ
10 Ngũ song thức và 4 Vô sắc giới quả tâm) cùng với những tâm sở đồng sinh có năng lực
làm khởi sinh các sắc oai nghi, sắc nói năng hay sắc tạo nên hơi thở ra vào... của
chúng sinh hữu tình trong kiếp hiện tại này. Sắc pháp được sinh khởi có nền tảng là
tâm này gọi là Cittajarūpa – Tâm khởi sắc (sắc do tâm sinh). Và sắc đó luôn sinh khởi
tại mỗi tiểu sát-na sinh (upädakkhaṇa) của các tâm kể từ Tâm hộ kiếp đầu tiên
(Paṭhamabhavaṅgacitta) trở đi. Ở đây, Tâm hộ kiếp đầu tiên là tâm tiếp nối ngay sau khi
Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta) vừa diệt đi.
3. Utu – Thời tiết:
Thời tiết ở đây chính là nhiệt độ, tức là sự nóng hoặc lạnh ở trong cơ thể của
chúng sinh. Các sắc pháp sinh khởi có nền tảng là thời tiết được gọi là Utujarūpa –
Thời tiết khởi sắc (sắc do thời tiết sinh). Đối với những chúng hữu tình, có mạng sống
thì Thời tiết khởi sắc sinh khởi tính từ tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) của Tục sinh tâm trở
đi. Còn đối với các sắc pháp ở bên ngoài chúng sinh hữu tình thì lúc sắc pháp đã sinh
khởi xong rồi, Thời tiết khởi sắc sẽ khởi sinh liên tục, không ngừng nghỉ.
4. Āhāra – Vật thực:
Đây chính là Ojä – Dưỡng tố trong thức ăn mà chúng sinh ăn vào. Khi được
tiêu hóa bởi Hỏa đại thiêu đốt (Päcakatejo) sẽ làm phát sinh Āhärajarūpa – Vật thực
khởi sắc (sắc do thức ăn sinh) trong cơ thể của chúng hữu tình tại mỗi sát-na tâm mà
Dưỡng tố lan truyền trong cơ thể của chúng sinh.
I. KAMMASAMUṬṬHĀNA – NGHIỆP KHỞI XỨ

Nghiệp làm nền tảng cho sắc phát sinh có tất cả 25 loại nghiệp. Đó chính là
Tác ý tâm sở (Cetanäcetasika) trong 12 Bất thiện tâm, 7 Đại thiện tâm và 5 Sắc giới
thiện tâm. Chính 25 Tác ý tâm sở trong 25 tâm trên là nhân tố để làm phát sinh
Kammajarūpa – Nghiệp khởi sắc.
Thật ra, có tất cả 33 loại nghiệp, tức là các Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện
tâm và 21 Thiện tâm. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ kể đến 25 nghiệp làm sắc pháp
khởi sinh mà thôi, không tính đến Tác ý tâm sở trong 4 Vô sắc giới thiện tâm
53

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – SẮC

(Arūpävacarakusalacitta) và 4 Siêu thế thiện tâm (Lokuttarakusalacitta): bởi vì các tâm sở
Tác ý trong cả 7 tâm này không làm sinh khởi sắc pháp. Đúng như thế, các Vô sắc
giới thiện nghiệp là nghiệp phát sinh do việc tu tập thiền Vô sắc, là pháp tu tập do
nhàm chán sắc pháp, không hài lòng với sự hiện hữu của sắc pháp, do năng lực của
việc xa lánh việc tạo tác sắc pháp nên không thể sinh khởi sắc pháp được.
Về phần 4 Siêu thế thiện tâm (Đạo tâm) chính là các thiện tâm phát sinh do
việc tu tập thiền minh sát (vipassanäkammaṭṭhäna) thấy rõ Tam tướng trong danh-sắc,
ngũ uẩn đến độ phát sinh sự nhàm chán, giảm thiểu ái dục, xa rời sự tham đắm kiếp
sống. Đấy chính là các thiện pháp phá hủy luân hồi kiếp sống mà Nghiệp khởi sắc
cũng chính là kiếp sống luân hồi, cho nên 4 Đạo tâm này không tạo sự sinh khởi của
sắc pháp được là vậy.

Nghiệp khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp, có tất cả 17 sắc là9
 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đại,
 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh,
 3 Gocararūpa – Sắc Đối tượng (trừ Saddarūpa – Sắc Âm thanh),
 2 Bhävarūpa – Sắc Giới tính,
 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật,
 1 Jīvittarūpa – Sắc Mạng căn,
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không.

Nghiệp khởi sắc luôn sinh khởi với các chúng sinh có sắc uẩn, đó là những
chúng sinh sinh sống trong 26 Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhūmi) và 1 Nhất uẩn
cảnh giới (Ekavokärabhūmi) – cõi trời Vô tưởng (Asaññasattabhūmi). Như vậy có tổng
cộng 27 cảnh giới mà Nghiệp khởi sắc sinh khởi được.

Nghiệp khởi sắc bắt đầu sinh khởi kể từ Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta) bắt đầu
sinh ra và tiếp tục sinh lên tại mỗi tiểu sát-na tâm (anukhaṇacitta). Tức là tại mỗi tiểu
sát-na sinh (upädakkhaṇa), tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) và tiểu sát-na diệt (bhaṅgakkhaṇa)
của tâm, Nghiệp khởi sắc luôn sinh khởi. Khi đã khởi sinh rồi, loại sắc pháp này sẽ trụ
lại với tuổi thọ 17 sát-na tâm rồi diệt đi và sẽ có Nghiệp khởi sắc mới sinh ra tiếp tục
cho đến lúc chúng sinh đó gần chết. Tính từ tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) của tâm thứ 17
đếm ngược từ Tử tâm (Cuticitta) thì Nghiệp khởi sắc mới không sinh ra nữa. Về phần
Nghiệp khởi sắc đã sinh khởi rồi tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 đếm ngược từ Tử
tâm sẽ tồn tại đến Tử tâm và sẽ diệt cùng lúc với tiểu sát-na diệt của Tử tâm.
54

Rūpasamuṭṭhäna - Sắc Khởi Xứ

II. CITTASAMUṬṬHĀNA – TÂM KHỞI XỨ

Một số sắc pháp được khởi sinh do tâm làm nền tảng, tức là dựa vào tâm mà
sắc ấy được sinh ra, chẳng hạn như9 đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, v.v... Tâm pháp
có tất cả 78 tâm, nhưng chỉ có 75 tâm là làm nền tảng cho sắc khởi sinh mà thôi.
Những tâm không thể làm cho sắc pháp khởi sinh được là9
 Dvipañcaviññäṇacitta – Ngũ song thức tâm9 10 tâm,
 Arūpavipäkacitta – Vô sắc giới quả tâm9 4 tâm,
 Paṭisandhicitta – Tục sinh tâm của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới,
 Cuticitta – Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán.

10 Ngũ song thức tâm là những tâm có năng lực yếu, không có khả năng tạo
nên sắc pháp được. 4 Vô sắc giới quả tâm là những tâm quả của các Vô sắc giới thiện
tâm, tức là những tâm có nguyện vọng xa lìa sắc pháp nên cũng không thể làm nẩy
sinh sắc pháp được.
Về phần Tục sinh tâm của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới và Tử tâm của
bậc Thánh A-ra-hán thì không thể làm cho sắc sinh khởi được. Bởi vì Tục sinh tâm là
tâm sinh ra lần đầu tiên của kiếp sống mới, năng lực còn yếu kém nên không thể làm
cho sắc sinh khởi được và Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán thì không làm nhân làm
duyên cho Tục sinh tâm nào nữa, một khi tâm không sinh tiếp nữa thì sắc pháp sinh
khởi do tâm cũng không thể có được.

Tâm khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do tâm, có tất cả 15 sắc là9
 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đại,
 4 Gocararūpa – Sắc Đối tượng,
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không,
 2 Viññattirūpa – Sắc Cử động,
 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển.
Cittajarūpa – Tâm khởi sắc có 7 loại:
 Tâm khởi sắc thông thường,
 Tâm khởi sắc gây cười,
 Tâm khởi sắc gây khóc,
 Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghi,
 Tâm khởi sắc tạo lời nói,
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 Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi,
 Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi ổn định.
1, Tâm khởi sắc thông thường:
Đây là những sắc sinh khởi do tâm, diễn ra theo lệ thường của thân thể như:
hít vào, thở ra, tim đập, v.v... Lúc đó chỉ có nhóm 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa) và 3
Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa) sinh ra mà thôi. Tâm làm sinh khởi các sắc pháp thông
thường này gồm có 75 tâm:
 12 Akusalacitta – Bất thiện tâm,
 8 Ahetukacitta – Vô nhân tâm (trừ Ngũ song thức tâm),
 24 Kämävacarasobhaṇacitta – Dục giới tịnh hảo tâm,
 23 Mahaggatacitta – Đại hành tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm),
 8 Lokuttaracitta – Siêu thế tâm.
2, Tâm khởi sắc gây cười:
Sự cười, mỉm cười sinh khởi được cũng phải nương nhờ vào tâm làm nhân,
làm duyên. Những tâm làm khởi sinh các sắc pháp biểu thị sự cười hay mỉm cười
gồm có 13 tâm là:
 4 Somanassalobhamūlacitta – Tham căn tâm thọ hỷ,
 1 Hasituppädacitta – Tiếu sanh tâm,
 4 Somanassamahäkusalacitta – Đại thiện tâm thọ hỷ,
 4 Somanassamahäkriyäcitta – Đại duy tác tâm thọ hỷ.
Nếu phân chia tỉ mỉ hơn theo hạng người thì cụ thể là9
a, Phàm nhân sẽ cười hoặc mỉm cười do bởi 7 loại tâm9
 4 Somanassalobhamūlacitta – Tham căn tâm thọ hỷ,
 4 Somanassamahäkusalacitta – Đại thiện tâm thọ hỷ.
b, Bậc Thánh Hữu học (Sekkhapuggala) sẽ cười hoặc mỉm cười bởi 6 loại tâm9
 2 Somanassalobhamūladiṭṭhivippayuttacitta – Tham căn tâm thọ hỷ không
hợp tà kiến,
 4 Somanassamahäkusalacitta – Đại thiện tâm thọ hỷ.

c, Bậc Thánh Vô học (Asekkhapuggala) tức là bậc Thánh A-ra-hán sẽ mỉm
cười do bởi 5 loại tâm9
 1 Hasituppädacitta – Tiếu sanh tâm,
 4 Somanassamahäkriyäcitta – Đại duy tác tâm thọ hỷ.
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Bậc Thánh A-ra-hán sẽ mỉm cười với Tiếu sanh tâm dựa trên việc gặp đối
tượng không đáng ưa thích vi tế mà người thường không thể biết được, còn nếu như
gặp những đối tượng không đáng ưa thích thô thiển mà nói chung con người ta biết
được thì việc mỉm cười đó sẽ do tâm Đại duy tác thọ hỷ làm sinh khởi.
3, Tâm khởi sắc gây khóc:
Nghĩa là sự khóc lóc, than vãn của chúng sinh phát ra tại thời điểm mà tâm
đang buồn rầu, đau khổ… Tâm đã làm cho sự khóc lóc ấy khởi sinh chính là 2
Dosamūlacitta – Sân căn tâm.
4, Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghi:
Bao gồm những tâm làm phát sinh sự co vào, duỗi ra, cúi xuống, ngẩng lên,
quay trái, quay phải, đi tới, bước lui, chớp mắt, ngáp, nhai vật thực v.v... Những
trạng thái này sinh khởi do 32 tâm là9
 1 Manodvärävajjanacitta – Ý môn hướng tâm,
 28 Kämäjavanacitta – Dục giới tốc hành tâm,
 2 Abhiññäcitta – Thắng trí tâm.
5, Tâm khởi sắc tạo lời nói:
Sắc pháp biểu thị trạng thái nói năng, phát âm ra khỏi miệng cùng với các bộ
dạng, cử chỉ liên quan được sinh khởi do các tâm pháp, đó chính là 32 tâm giống
như Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghi.
6, Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi:
Các tứ đại oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm sinh khởi được là nhờ vào tâm, tâm
là nhân duyên làm cho phát sinh. Tâm tạo ra các đại oai nghi này hiển lộ cũng chính
là 32 tâm như đã nêu trên.
7, Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi ổn định:
Các trạng thái đi, đứng, ngồi, nằm diễn ra bình thường của người không
bệnh tật, đau ốm được sinh khởi bởi các tâm pháp gọi là Tâm khởi sắc tạo các đại
oai nghi ổn định. Có cả thảy 57 tâm, đó là9
 1 Manodvärävajjanacitta – Ý môn hướng tâm,
 29 Kämäjavanacitta – Dục giới tốc hành tâm,
 2 Abhiññäcitta – Thắng trí tâm,
 26 Appanäjavanacitta – An chỉ tốc hành tâm.
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III. UTUSAMUṬṬHĀNA – THỜI TIẾT KHỞI XỨ

Thời tiết cũng là nhân duyên làm cho sắc pháp phát sinh. Thời tiết làm nền
tảng khởi sinh sắc pháp gọi là Utusamuṭṭhäna – Thời tiết khởi xứ, nó chính là Hỏa đại
(Tejodhätu), tức là Sức nóng (Uṇahatejo) và Độ lạnh (Sītatejo). Sức nóng và độ lạnh có
mặt khắp nơi, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của chúng sinh hữu tình.
Thời tiết làm cho sắc pháp sinh khởi tại nội thân của chúng sinh hữu tình gọi
là: Nội thời tiết (Ajjhattautu). Nó chính là thân nhiệt bên trong cơ thể của chúng sinh,
nó sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm, bắt đầu từ tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) của Tục
sinh tâm (Paṭisandhicitta) trở đi.
Riêng thời tiết tạo sắc pháp ở bên ngoài cơ thể chúng sinh hữu tình gọi là
Ngoại thời tiết (Bahiddhautu), bao gồm thời tiết ở nơi cây cối, đồ vật, khoáng sản, sông
núi, v.v... Các sự vật này luôn có thời tiết làm nền tảng để sắc pháp khởi sinh hoài
mãi cho đến khi sự vật đó bị tiêu hoại hoàn toàn.

Thời tiết khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do thời tiết, hay là do Hỏa đại có tất
cả 13 sắc pháp là9
 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đại,
 4 Gocararūpa – Sắc Đối tượng,
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không,
 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển.
IV. ĀHĀRASAMUṬṬHĀNA – VẬT THỰC KHỞI XỨ

Vật thực làm nền tảng, làm nhân duyên cho sắc pháp phát sinh gọi là
Āhärasamuṭṭhäna – Vật thực khởi xứ. Sắc pháp khởi sinh do vật thực gọi là Āhäraja-

rūpa – Vật thực khởi sắc.

Āhära – Vật thực ở đây chính là Kabaḷiṅkärähära – Đoàn thực, đó là các loại
thức ăn mà ta có thể nhai nuốt, đưa vào cơ thể được. Do vậy, vật thực có mặt khắp
bên trong lẫn bên ngoài cơ thể chúng hữu tình giống như thời tiết vậy. Vật thực bên
trong được gọi là Ajjhattaojä – Nội dưỡng tố và bên ngoài gọi là Bahiddhaojä – Ngoại
dưỡng tố.
* Nội dưỡng tố chính là những thức ăn mà loài hữu tình ăn uống vào bên
trong cơ thể của mình rồi thông qua sự tiêu hóa do Hỏa đại là Päcakatejodhätu, bởi
vì Hỏa đại này có nhiệm vụ thiêu đốt thức ăn khi đã ăn uống vào trong cơ thể.
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Päcakatejodhätu do nghiệp làm sinh khởi, do đó Nội dưỡng tố chính là Kammajaojä
– Nghiệp khởi dưỡng tố, tức là dưỡng tố nằm trong nhóm Nghiệp khởi sắc vậy.
* Ngoại dưỡng tố là những dưỡng chất nằm trong nhóm Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa), có mặt trong các loại thức ăn, vật uống trước khi được tiêu hóa, đốt cháy
bởi Hỏa đại. Ngoại dưỡng tố này chính là Utujaojä – Thời tiết khởi dưỡng tố, tức là
dưỡng tố nằm trong nhóm Thời tiết khởi sắc vậy.
Ngoại dưỡng tố và Nội dưỡng tố làm việc đều có liên quan đến nhau9 Nội
dưỡng tố làm nhiệm vụ trợ thủ, giúp cho Vật thực khởi sắc sinh ra nên được gọi là trợ
lực (upathambhakasatti), còn Ngoại dưỡng tố làm nhiệm vụ trực tiếp sinh ra Vật thực
khởi sắc nên được gọi là sinh lực (janakasatti). Trong 2 loại Dưỡng tố này thì Nghiệp
khởi dưỡng tố đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho Vật thực khởi sắc sinh ra
hơn là Thời tiết khởi dưỡng tố.
Đối với chúng sinh loài Thai sanh thì Vật thực khởi sắc sẽ sinh ra vào tuần thứ 2
hoặc thứ 3 của thai kỳ tính từ thời điểm đậu thai: nghĩa là trong thời kỳ mang thai, khi
người mẹ ăn uống vật thực vào, dưỡng tố sẽ thẩm thấu vào trong thai nhi làm cho Vật
thực khởi sắc sinh khởi. Về phần các chúng sinh loài Thấp sanh và Hóa sanh thuộc
nhóm cần phải ăn uống thực phẩm, khi mới sinh ra thì thân thể đã to lớn, đầy đủ các cơ
quan, bộ phận chưa phải ăn uống vật thực gì thì các chúng sinh này sẽ nuốt nước bọt và
đờm dãi của chính mình qua khỏi cổ họng, chính dưỡng tố trong nước bọt và đờm dãi
đó sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể của các chúng sinh đó tạo thành Vật thực khởi sắc.
Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi9
“Ekadivasaṃ paribhūttāhāro sattāhampi upatthampeti”.
Vật thực mà được ăn vào mỗi ngày đó sẽ nuôi dưỡng thân thể sống được 7 ngày.
Điều này có nghĩa là con người ta ăn uống vật thực trong một ngày có thể
nuôi dưỡng cơ thể sống còn đến 7 ngày tiếp sau mà không cần ăn thêm gì nữa.
Như vậy Vật thực khởi sắc được sinh ra khi dưỡng tố của các loại thức ăn
thẩm thấu vào trong tế bào cơ thể của chúng sinh. Vật thực khởi sắc luôn sinh khởi
liên tục nhau không ngừng nghỉ cho đến khi chết.

Vật thực khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do vật thực gồm có 12 sắc pháp là9
 4 Mahäbhūtarūpa – Sắc Tứ đại,
 3 Gocararūpa – Sắc Đối tượng (trừ Saddarūpa – Sắc Âm thanh),
 1 Āhärarūpa – Sắc Vật thực,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không.
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 3 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển.
KẾT LUẬN:

Tóm lại sắc pháp khởi sinh trên 4 nền tảng là:
– Có 17 sắc pháp khởi sinh do nghiệp gọi là Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa),
– Có 15 sắc pháp khởi sinh do tâm gọi là Tâm khởi sắc (Cittajarūpa),
– Có 13 sắc pháp khởi sinh do thời tiết gọi là Thời tiết khởi sắc (Utujarūpa),
– Có 12 sắc pháp khởi sinh do vật thực gọi là Vật thực khởi sắc (Āhärajarūpa).
SẮC PHÁP SINH KHỞI TRÊN 4 KHỞI XỨ
CHẮC CHẮN VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN

Dưới đây sẽ trình bày các sắc pháp sinh khởi trên 4 Khởi xứ (Samuṭṭhäna) đã nêu
một cách chắc chắn hoặc không chắc chắn. Nghĩa là, có những sắc pháp dựa trên
nền tảng là một Khởi xứ nào đó rồi sẽ được sinh ra một cách chắc chắn. Tuy nhiên
có những sắc pháp lại được sinh ra trên nền tảng là Khởi xứ này cũng được mà Khởi
xứ khác cũng được, không có gì là chắc chắn cả.
1, Sắc pháp sinh khởi do Nghiệp làm nền tảng:
Gồm có 18 Nghiệp khởi sắc:
9 SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN

9 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN

Sắc Tịnh (Pasädarūpa)

5

Sắc Tứ đại (Mahäbhūtarūpa)

4

Sắc Giới tính (Bhävarūpa)

2

Sắc Đối tượng (Gocararūpa) (trừ Thinh trần) 3

Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa)

1

Sắc Vật thực (Āhärarūpa)

1

Sắc Ý vật (Hadayavatthurūpa)

1

Sắc Chân không (Mahäbhūtarūpa)

1

2, Sắc pháp sinh khởi do Tâm làm nền tảng:
Gồm có 15 Tâm khởi sắc:
2 SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN

Sắc Cử động (Viññattirūpa)
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13 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN

2

Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa)

8

Thinh trần (Saddärammaṇarūpa)

1

Sắc Chân không (Paricchedarūpa)

1

Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa)
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3, Sắc pháp sinh khởi do Thời tiết làm nền tảng:
Gồm có 13 Thời tiết khởi sắc:
SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN

Không có

13 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN

Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa)

8

Thinh trần (Saddärammaṇarūpa)

1

Sắc Chân không (Paricchedarūpa)

1

Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa)

3

4, Sắc pháp sinh khởi do Vật thực làm nền tảng:
Gồm có 12 Vật thực khởi sắc:
SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN

Không có

12 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN

Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa)

8

Sắc Chân không (Paricchedarūpa)

1

Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa)

3

PHÂN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO KHỞI XỨ

1, Ekasamuṭṭhānikarūpa – Nhất Khởi xứ sắc:
Sắc pháp sinh khởi do 1 Khởi xứ gồm có 11 sắc, đó là:
 5 Sắc Tịnh
 2 Sắc Giới tính
 1 Sắc Ý vật
 1 Sắc Mạng căn
 2 Sắc Cử động

--- 8 sắc pháp này sinh khởi chỉ do Nghiệp mà thôi.
thothôi.
--- sinh khởi chỉ do Tâm mà thôi.

2, Dvisamuṭṭhānikarūpa – Nhị Khởi xứ sắc:
Sắc pháp sinh khởi do 2 Khởi xứ chỉ có 1 sắc, đó là:
 1 Thinh trần

--- sinh khởi do 2 khởi xứ là Tâm và Thời tiết.

3, Tisamuṭṭhānikarūpa – Tam Khởi xứ sắc:
Sắc pháp sinh khởi do 3 Khởi xứ gồm có 3 sắc, đó là:
 3 Sắc Biến chuyển --- sinh khởi do 3 khởi xứ là Tâm, Thời tiết và Vật thực.
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4, Catusamuṭṭhānikarūpa – Tứ Khởi xứ sắc:
Sắc pháp sinh khởi do 4 Khởi xứ gồm có 9 sắc, đó là:
 4 Sắc Tứ đại
 3 Sắc Đối tượng (trừ Thinh trần)
 1 Sắc Vật thực
 1 Sắc chân không

8 sắc pháp này sinh khởi do Nghiệp,
Tâm, Thời tiết và Vật thực.

5, Nakutocisamuṭṭhānikarūpa – Không Khởi xứ sắc:
Sắc pháp sinh khởi không do Khởi xứ nào cả gồm có 4 sắc, đó là:
 4 Sắc Trạng thái

--- 4 sắc pháp này không phải do Nghiệp, Tâm, Thời
tiết hoặc Vật thực sinh ra.

Gāthāsaṅgaha:
7.

JĀYAMĀNĀDIRŪPĀNAṂ

SABHĀVATTĀ HI KEVALAṂ

LAKKHAṆĀNI NA JĀYANTI

KEHICĪTI

PAKĀSITAṂ.

Toàn bộ 4 sắc trạng thái đều không sinh khởi do một khởi xứ
nào cả, bởi vì cả 4 sắc này chỉ là trạng thái của các sắc khối
đang khởi sinh mà thôi nên không có khởi xứ riêng biệt.
TỔNG KẾT SẮC KHỞI XỨ
SỐ LƯỢNG SẮC PHÁP

CHÚ THÍCH

NGHIỆP

TÂM

THỜI TIẾT

VẬT THỰC

4 Sắc Tứ đại (Mahäbhūtarūpa)



5 Sắc Tịnh (Pasädarūpa)




–


–


–

3 Sắc Đối tượng (Gocararūpa) (trừ Thinh trần)



2 Sắc Giới tính (Bhävarūpa)




–


–


–

Nghiệp làm Khởi xứ

1 Sắc Ý vật (Hadayavatthurūpa)



–

–

–

Nghiệp làm Khởi xứ

1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa)



–

–

–

Nghiệp làm Khởi xứ

1 Sắc Vật thực (Āhärarūpa)









Cả 4 Khởi xứ

1 Sắc Chân không (Mahäbhūtarūpa)





–


–

Cả 4 Khởi xứ

2 Sắc Cử động (Viññattirūpa)


–

3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa)

–

4 Sắc Trạng thái (Lakkhaṇarūpa)
1 Thinh trần (Saddärammaṇarūpa)

–
–


–



–



–
–

Tổng cộng 28 sắc pháp

18

15

13

12
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Cả 4 Khởi xứ
Nghiệp làm Khởi xứ
Cả 4 Khởi xứ

Tâm làm Khởi xứ
Tâm, Thời tiết, Vật thực làm Khởi xứ

Không có Khởi xứ
Tâm, Thời tiết làm Khởi xứ
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PHÂN CHIA KHỞI XỨ THEO TẠNG KINH

Trong tạng Kinh (Suttantapiṭaka), các sắc pháp hiện hữu trong cơ thể con người
đều có sự tham gia của Sắc Tứ đại là Đất, Nước, Lửa và Gió. Các Sắc Tứ đại kết hợp
với nhau tạo ra các cơ quan, bộ phận, thành phần của cơ thể và chia thành 42 loại:
1. Sasambhārapaṭhavī – Có thành tố đất:
Trong cơ thể của con người, Sasambhärapaṭhavī là những cơ quan, bộ phận
có thành tố đất là chủ yếu, gồm có 20 bộ phận, đó là:
 Kesä - Tóc,
 Nakhä – Móng,
 Taco - Da,
 Nahärū – Gân,
 Aṭṭhimiñjaṃ - Tủy,
 Hadayaṃ - Tim,
 Kilomakaṃ - Phúc mạc,
 Papphasaṃ - Phổi,
 Antaguṇaṃ - Ruột non,
 Karīsaṃ - Phân,

 Lomä – Lông,
 Dantä – Răng,
 Maṃsaṃ - Thịt,
 Aṭṭhi - Xương,
 Pihakaṃ - Lá lách,
 Yakanaṃ - Gan,
 Vakkaṃ - Thận,
 Antaṃ - Ruột già,
 Udariyaṃ - Thức ăn,
 Matthuluṅgaṃ - Não.

Trong 20 bộ phận này, chỉ có Udariyaṃ - Thức ăn và Karīsaṃ - Phân là sắc
pháp sinh khởi do Thời tiết mà thôi, còn lại đều khởi sinh do Nghiệp.
2. Sasambhāraāpo – Có thành tố nước:
Trong cơ thể của con người, Sasambhäraäpo là những chất có thành tố nước
là chủ yếu, gồm có 12 loại, đó là:
 Pittaṃ - Mật,
 Kheḷo - Nước bọt,
 Medo - Mỡ,
 Pubbo - Mủ,
 Lasikä - Dịch khớp,
 Vasä - Mỡ lỏng,

 Sedo - Mồ hôi,
 Semhaṃ - Đàm,
 Siṅghäṇikä - Nước mũi,
 Ussaṃ - Nước mắt,
 Lohitaṃ - Máu,
 Muttaṃ - Nước tiểu.

Trong 12 loại sắc kể trên chỉ có Pubbo - Mủ và Muttaṃ - Nước tiểu là sắc
pháp sinh khởi do Thời tiết mà thôi. Sedo - Mồ hôi, Kheḷo - Nước bọt, Ussaṃ - Nước
mắt và Siṅghäṇikä - Nước mũi, 4 loại này là sắc pháp sinh khởi do Tâm và Thời tiết.
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Sáu sắc pháp còn lại9 Pittaṃ - Mật, Semhaṃ - Đàm, Lohitaṃ - Máu, Medo - Mỡ,
Vasä - Mỡ lỏng và Lasikä - Dịch khớp là những sắc pháp sinh khởi do cả 4 Khởi xứ.
3. Sasambhāratejo – Có thành tố lửa:
Trong cơ thể của con người, Sasambhäratejo là những chất có thành tố lửa là
chủ yếu, gồm có 4 loại, đó là:
 Usmätejo - Lửa ấm áp,
 Jiraṇatejo - Lửa thiêu đốt,

 Päcakatejo - Lửa tiêu hóa,
 Santäpanatejo - Lửa phát sốt.

Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có Päcakatejo - Lửa tiêu hóa là sắc pháp sinh khởi
do Nghiệp mà thôi. Ba sắc pháp còn lại9 Usmätejo - Lửa ấm áp, Jiraṇatejo - Lửa thiêu
đốt và Santäpanatejo - Lửa phát sốt là những sắc pháp sinh khởi do cả 4 Khởi xứ.
4. Sasambhāravāyo – Có thành tố gió:
Trong cơ thể của con người, Sasambhäraväyo là những chất có thành tố gió
là chủ yếu, gồm có 6 loại, đó là:
 Uddhaṅgamaväyo - Gió đi lên,
 Adhogamaväyo - Gió thổi xuống,
 Kucchisayaväyo - Gió trong bụng,
 Koṭṭhäsayaväyo - Gió trong ruột,
 Aṅgamaṅgänusäriväyo - Gió khắp thân,
 Assäsapassäsaväyo - Hơi thở vào, thở ra.
Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có Assäsapassäsaväyo - Hơi thở vào, thở ra là sắc
pháp sinh khởi do Tâm mà thôi. 5 sắc pháp còn lại9 Uddhaṅgamaväyo - Gió đi lên,
Adhogamaväyo - Gió thổi xuống, Kucchisayaväyo - Gió trong bụng, Koṭṭhäsaya-väyo Gió trong ruột và Aṅgamaṅgänusäriväyo - Gió khắp thân là những sắc pháp sinh khởi
do cả 4 Khởi xứ.

PHÂN CHIA KHỞI XỨ TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THỂ

– Sắc pháp có Nghiệp làm khởi xứ có 1 sắc là: Päcakatejo - Lửa tiêu hóa.
– Sắc pháp có Tâm làm khởi xứ có 1 sắc là: Assäsapassäsaväyo - Hơi thở vào,
thở ra.
– Sắc pháp có Thời tiết làm khởi xứ có 4 sắc là:
 Udariyaṃ - Thức ăn,
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 Karīsaṃ - Phân,

Rūpasamuṭṭhäna - Sắc Khởi Xứ

 Pubbo - Mủ,

 Muttaṃ - Nước tiểu.

– Sắc pháp có Tâm và Thời tiết làm Khởi xứ: có 4 sắc là
 Sedo - Mồ hôi,
 Ussaṃ - Nước mắt,

 Kheḷo - Nước bọt,
 Siṅghäṇikä - Nước mũi.

– Sắc pháp có cả 4 là Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực làm Khởi xứ: có 32
sắc, đó là 32 sắc pháp còn lại.
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D. RŪPAKALĀPA – SẮC KHỐI

Các sắc pháp khi sinh ra không tự sinh đơn điệu một mình, tùy nhân duyên
mà chúng sinh ra và đồng thời sinh thành nhóm, thành khối với nhau.

Rūpakaläpa – Sắc khối, nghĩa là nhóm các sắc pháp.
Từ kaläpa dịch là bó, nhóm, tập hợp, khối,...
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có ghi:
* Kalāpiyanti etthā’ti = kalāpa.
Các pháp được tính thành nhóm, cụm, tập hợp được gọi là kaläpa – khối.
Do vậy, rūpakaläpa có nghĩa là nhóm sắc, cụm sắc hay khối sắc.
Trong mỗi một Rūpakaläpa – Sắc khối sẽ luôn có trạng thái, diễn tiến của
nhóm sắc pháp đồng đẳng, nhất tề với nhau gọi là sahavutti, như Päḷi có ghi9
* Ekuppāda ekanirodha ekanissayā sahavuttino ekavīsati rūpakalāpa nāma.
Các sắc pháp có chung 3 tính chất9 cùng sinh, cùng diệt, cùng nơi nương tựa gọi là
sắc khối, có tất cả 21 sắc khối.
Như vậy Sắc khối là tập hợp những sắc pháp có chung 3 tính chất là9
 Ekuppäda – cùng sinh,
 Ekanirodha – cùng diệt,
 Ekanissaya – cùng nơi nương tựa là sắc Tứ đại.

Gāthāsaṅgaha:
8.

KAMMACITTOTUKĀHĀRA-

SAMUṬṬHĀNĀ YATHĀKKAMAṂ

NAVA CHA CATURO DVETI

KALĀPĀ

EKAVĪSATI.

Sắc khối có 21 loại, sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực
với số lượng như sau9 8 nghiệp khởi sắc khối, 6 tâm khởi sắc khối,
4 thời tiết khởi sắc khối và 2 vật thực khởi sắc khối.
Trong tổng số 21 sắc khối này, nếu tính số lượng sắc pháp sinh khởi ở mỗi
một sắc khối thì có tối đa là 23 sắc pháp mà thôi. Về phần 5 sắc pháp còn lại9 1 Sắc
Chân không và 4 Sắc Trạng thái chỉ là phần phân chia các sắc khối và là dấu hiệu của
sắc khối nên 5 sắc pháp này không được tính là thành phần của sắc khối. Như trong
kệ thi số 9 nêu lên dưới đây.
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Gāthāsaṅgaha:
9.

KALĀPĀNAṂ
NA

PARICCHEDA-

KALĀPAṄGAMICCĀHU

LAKKHAṆATTĀ
ĀKĀSAṂ

VICAKKHANĀ

LAKKHAṆĀNI

CA.

Các bậc hiền trí không trình bày rằng sắc chân không và 4 sắc
trạng thái là các chi phần của sắc khối, bởi vì cả 5 sắc pháp này
chỉ là bộ phận phân chia các sắc khối và là dấu hiệu của các sắc
khối mà thôi.
Nghĩa là:
 Sắc Chân không là sắc pháp quy định hạn giới giữa sắc khối này với sắc
khối khác, chỉ là đường biên giữa các sắc khối với nhau, cho nên không được tính
vào sắc khối được.
 Còn 4 Sắc Trạng thái chỉ là dấu hiệu của các sắc khối nên cũng không
tính là chi phần của sắc khối như trên vậy.
Về phần 21 sắc khối sẽ được phân thành 4 nhóm, sinh khởi theo Nghiệp,
Tâm, Thời tiết và Vật thực như sau:
I. KAMMAJAKALĀPA – NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI

Kammajakaläpa – Nghiệp khởi sắc khối có tổng cộng 9 sắc khối, đó là:
1. Cakkhudasakakalāpa – Nhãn mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Nhãn tịnh
sắc, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasädarūpa).
2. Sotadasakakalāpa – Nhĩ mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Nhĩ tịnh sắc,
bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Nhĩ tịnh sắc (Sotapasädarūpa).
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3. Ghānadasakakalāpa – Tỷ mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Tỷ tịnh sắc,
bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Tỷ tịnh sắc (Ghänapasädarūpa).
4. Jivhādasakakalāpa – Thiệt mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Thiệt tịnh
sắc, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Thiệt tịnh sắc (Jivhäpasädarūpa).
5. Kāyadasakakalāpa – Thân mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Thân tịnh
sắc, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Thân tịnh sắc (Käyapasädarūpa).
6. Itthībhāvadasakakalāpa – Nữ tính mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Nữ tính,
bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Sắc Nữ tính (Itthībhävarūpa).
7. Purisabhāvadasakakalāpa – Nam tính mười sắc khối:
Đây là sắc một sắc khối số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Nam
tính, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Sắc Nam tính (Purisabhävarūpa).
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8. Vatthudasakakalāpa – Ý vật mười sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Ý vật,
bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa),
 1 Sắc Ý vật (Hadayavatthurūpa).
9. Jīvitanavakakalāpa – Mạng căn chín sắc khối:
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, đứng đầu là Sắc Mạng
căn, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Mạng căn (Jīvitarūpa).
8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa) là 7 sắc pháp không thể tách rời nhau được, bao
gồm9 Đất (Paṭhavī), Nước (Āpo), Lửa (Tejo), Gió (Väyo), Màu sắc (Vaṇṇa), Mùi hương
(Gandha), Vị (Rasa) và Dưỡng tố (Oja). Các sắc pháp này luôn sinh khởi và cùng tồn tại
với nhau, tạo thành nền tảng của sắc khối nên được gọi là Suddhaṭṭhakakaläpa –

Thuần tám sắc khối.

Cả 8 loại Nghiệp khởi sắc khối nêu trên đều là những sắc khối sinh khởi do
nghiệp, có nghiệp làm nền tảng, đó chính là 17 Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa) (trừ Sắc
Chân không). Lại nữa, 8 loại Nghiệp khởi sắc khối này chỉ sinh khởi ở loài hữu tình mà
thôi và trong mỗi cá thể chỉ được sinh ra nhiều nhất là 7 sắc khối, bởi vì 2 Giới tính
mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa) cùng sinh ra một lần với nhau trong một cá thể là
không được. Nếu là nữ giới thì loại trừ Nam tính mười sắc khối, còn nếu là nam giới
thì phải loại trừ Nữ tính mười sắc khối đi. Cho nên chỉ có 7 Nghiệp khởi sắc khối
được sinh khởi nơi một cá thể hữu tình mà thôi. Ở đây, cũng cần nói thêm rằng
Nghiệp khởi sắc khối phải là Nghiệp khởi sắc khối (Kammajakaläpa) thật sự, không nói
đến Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối (Kammapaccayautujakaläpa) là Thời tiết khởi sắc
khối (Utujakaläpa – là sắc khối sinh khởi do Thời tiết) có Nghiệp khởi sắc khối (Kammajakaläpa) làm trợ duyên.
CHÚ THÍCH:

Nghiệp khởi sắc:
Kammajarūpa

Sắc pháp sinh khởi do nghiệp làm nền tảng, có
nghiệp làm khởi xứ, gồm có 18 sắc.
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Nghiệp khởi sắc khối:
Kammajakaläpa

Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do nghiệp gồm có
17 sắc (trừ Sắc Chân không).

Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: Là sắc khối sinh khởi do Thời tiết hiện hữu
Kammapaccayautujakaläpa
trong Nghiệp khởi sắc khối. Ví dụ: tóc, lông,
móng, răng, sừng, ngà, v.v… Tất cả các bộ phận
này đều là Thời tiết khởi sắc (Utujarūpa) sinh ra
do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc (Kammapaccayautujarūpa), do Tâm trợ thời tiết khởi sắc (Cittapaccayautujarūpa), do Thời tiết trợ thời tiết khởi
sắc (Utupaccayautujarūpa), hoặc do Vật thực trợ
thời tiết khởi sắc (Āhärapaccayautujarūpa). Trong
đó có Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc đứng đầu, 3
Thời tiết khởi sắc còn lại chỉ là phần kết hợp.
Điều này sẽ thấy rõ khi chúng sinh chết đi. Bởi
vì, theo lẽ thường thì lúc chúng sinh chết rồi,
Nghiệp khởi sắc, Tâm khởi sắc và Vật thực khởi
sắc cũng sẽ diệt theo, không còn dư sót gì cả,
chỉ còn sót lại các Thời tiết khởi sắc mà thôi.
Thời tiết khởi sắc này bao gồm 4 loại: Nghiệp
trợ thời tiết khởi sắc, Tâm trợ thời tiết khởi sắc,
Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc và Vật thực trợ thời
tiết khởi sắc, chúng sẽ tồn tại tiếp tục một cách
phù hợp. Dầu cho các sắc pháp này sinh khởi
với chúng sinh đang còn mạng sống thì chúng
cũng không phải là Nghiệp khởi sắc khối thật sự.
Do vậy Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nơi mỗi
một chúng sinh chỉ có 8 sắc khối mà thôi.

PHÂN CHIA 9 NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI THEO 3 PHẦN THÂN THỂ

Thân thể con người được chia làm 3 phần, đó là9
 Uparimakäya – Thân trên9 tính từ cổ lên đến đỉnh đầu.
 Majjhimakäya – Thân giữa9 tính từ cổ xuống đến rốn.
 Heṭṭhimakäya – Thân dưới9 tính từ rốn xuống đến chân.
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Trong thân thể con người, Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được ở cả 3 phần
nêu trên, cụ thể như sau9
a, Uparimakäya – Thân trên: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 7 sắc
khối, gồm có:
 Cakkhudasakakaläpa – Nhãn mười sắc khối,
 Sotadasakakaläpa – Nhĩ mười sắc khối,
 Ghänadasakakaläpa – Tỷ mười sắc khối,
 Jivhädasakakaläpa – Thiệt mười sắc khối,
 Käyadasakakaläpa – Thân mười sắc khối,
 Bhävadasakakaläpa – Giới tính mười sắc khối,
 Jīvitanavakakaläpa – Mạng căn chín sắc khối.
b, Majjhimakäya – Thân giữa9 Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 4 sắc
khối, gồm có:
 Käyadasakakaläpa – Thân mười sắc khối,
 Bhävadasakakaläpa – Giới tính mười sắc khối,
 Vatthudasakakaläpa – Ý vật mười sắc khối,
 Jīvitanavakakaläpa – Mạng căn chín sắc khối.
c, Heṭṭhimakäya – Thân dưới9 Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 3 sắc
khối, gồm có:
 Käyadasakakaläpa – Thân mười sắc khối,
 Bhävadasakakaläpa – Giới tính mười sắc khối,
 Jīvitanavakakaläpa – Mạng căn chín sắc khối.
Như vậy, cả 3 phần của cơ thể chính là nơi sinh khởi của 3 loại sắc khối9
Thân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối và Mạng căn chín sắc khối. Cả 3 loại sắc
khối này có mặt khắp cả cơ thể con người và có tên gọi là Sabbaṭhänikakaläpa –
Châu thân sắc khối. Còn 6 loại sắc khối còn lại thì có mặt ở một số nơi trên cơ thể
thôi, nên có tên gọi là9 Padesakakaläpa – Khu trú sắc khối.
II. CITTAJAKALĀPA – TÂM KHỞI SẮC KHỐI

1. Suddhaṭṭhakakalāpa – Thuần tám sắc khối:
Đây là một loại sắc khối có số lượng sắc pháp là 7 sắc, đó chính là 8 Sắc Bất
ly (Avinibbhogarūpa). Sắc khối này sinh khởi do tâm làm nền tảng, sinh ra bởi tâm tại
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thời điểm không có sự dịch chuyển của thân thể hoặc không nói năng hay phát âm gì
cả và lúc đó tâm yếu ớt, không mạnh mẽ. Cụ thể là các sắc pháp của sự hít thở, hoặc
là sắc biểu thị mặt mày tái nhợt, mặt đỏ, dựng tóc gáy, nổi gai ốc mỗi khi đang giận
dữ, căm ghét hay sợ hãi, v.v...
2. Kāyaviññattinavakakalāpa – Thân cử động chín sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 8 sắc, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Thân cử động (Käyaviññatti).
Sắc khối này sinh khởi do tâm khi có sự dịch chuyển thân thể và không bình
thường, lúc mà tâm yếu ớt, không mạnh mẽ. Đó là các sắc pháp biểu thị các oai nghi
như9 đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, quay trái, quay phải, đi tới, bước lui v.v..., lúc đó
người đang yếu mệt.
3. Vacīviññattisaddadasakakalāpa – Khẩu cử động tiếng mười sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, gồm có:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa),
 1 Khẩu cử động (Vacīviññatti).
Sắc khối này sinh khởi do tâm, diễn ra trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát,
tụng kinh, v.v... mà không như bình thường. Nghĩa là lúc mà cảm thấy không được
khỏe hoặc khi nản lòng, không lấy hết sức để nói, không dụng hết lòng để đọc, ...
4. Lahutādiekādasakakalāpa – Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là9
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa).
Sắc khối này sinh khởi lúc mà không có sự di chuyển cơ thể, không có sự nói
năng, phát âm gì cả: khi đó tâm lý thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, mặt mày tươi tỉnh,
hớn hở hay phỉ lạc phát sinh làm cho sởn gai ốc v.v…
5. Kāyaviññattilahutādidvādasakakalāpa – Thân cử động nhẹ nhàng, ... mười
hai sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 12 sắc, bao gồm:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
72

Rūpakaläpa – Sắc Khối

 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa),
 1 Thân cử động (Käyaviññatti).
Sắc khối này sinh khởi khi có sự dịch chuyển cơ thể. Khi đó tâm tư thoải mái,
trong sáng, mạnh mẽ, các tư thế đi, đứng, ngồi nằm, v.v... đều nhẹ nhàng, mềm mại, v.v...
6. Vacīviññattisaddalahutāditerasakakalāpa – Khẩu cử động tiếng nhẹ nhàng, ...
mười ba sắc khối:
Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 13 sắc, đó là9
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa),
 1 Khẩu cử động (Vacīviññatti).
Sắc khối này sinh khởi trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng kinh, v.v...
diễn tiến một cách bình thường. Nghĩa là lúc mà tâm tư thoải mái, trong sáng, mạnh
mẽ: khi ấy việc nói năng, đọc sách,... diễn ra với sự lưu loát, dễ dàng, thuận lợi.
* Đặt biệt trong bộ Thanh Tịnh Đạo còn thêm vào 2 sắc khối sinh khởi do
tâm là:
(1). Saddanavakakalāpa – Tiếng chín sắc khối:

Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, gồm có:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Sadda).
Sắc khối này sinh khởi lúc có âm thanh hiện hữu mà không liên quan đến sự
nói năng, ca hát, ... và nó sinh khởi với tâm trạng yếu đuối, không vững mạnh, chán
nản. Đó là âm thanh sinh bởi sự thở dài, ho hen, hắt hơi, ựa hơi, ngáp, tiếng rên la,
than vãn, ỉ ôi, v.v..., chính là lúc tâm lý không được khỏe.
(2). Saddalahutādidvādasakakalāpa – Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối:

Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 12 sắc, đó là9
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa).
Sắc khối này chính là Tiếng chín sắc khối nói trên nhưng sinh khởi có thêm 3
Sắc Biến chuyển tham gia vào lúc mà tâm lý vững mạnh, thoải mái, an lạc…
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TÂM KHỞI SẮC VÀ TÂM KHỞI SẮC KHỐI

Tâm khởi sắc:
Cittajarūpa

Sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tảng, có
tâm làm khởi xứ, gồm có 15 sắc.

Tâm khởi sắc khối:
Cittajakaläpa

Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do tâm gồm có
14 sắc (trừ Sắc Chân không).

Tâm khởi sắc cũng nhưTâm khởi sắc khối sinh khởi với chúng sinh hữu tình
có 5 uẩn và sinh khởi bởi 75 tâm, tùy hợp với trạng thái của tâm tại thời điểm ấy.
Chẳng hạn Tâm khởi sắc khối có tên là Suddhaṭṭhakakaläpa – Thuần tám sắc khối
sinh khởi do 75 tâm. Còn các Tâm khởi sắc khối9
 Thân cử động chín sắc khối (Käyaviññattinavakakaläpa),
 Khẩu cử động tiếng mười sắc khối (Vacīviññattisaddadasakakaläpa),
 Thân cử động nhẹ nhàng,... mười hai sắc khối (Käyaviññattilahutädidvädasakakaläpa),
 Khẩu cử động tiếng nhẹ nhàng,... mười ba sắc khối (Vacīviññattisaddalahutäditerasakakaläpa)
là những sắc khối sinh khởi do 32 tâm là9
 1 Ý môn hướng tâm (Manodvärävajjanacitta),
 29 Dục giới tốc hành tâm (Kämäjavanacitta),
 2 Thắng trí tâm (Abhiññäcitta).
Về phần Tâm khởi sắc khối9 Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối (Lahutädiekädasakakaläpa) sinh khởi do 57 tâm là9
 1 Ý môn hướng tâm (Manodvärävajjanacitta),
 28 Dục giới tốc hành tâm (Kämäjavanacitta),
 2 Thắng trí tâm (Abhiññäcitta).
 26 An chỉ tốc hành tâm (Appanäjavanacitta).

PHÂN CHIA 6 TÂM KHỞI SẮC KHỐI THEO 3 PHẦN THÂN THỂ

Ở phần Thân trên (Uparimakäya) của con người, cả 6 Tâm khởi sắc khối đều
khởi sinh được cả.
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Về phần Thân giữa (Majjhimakäya) và Thân dưới (Heṭṭhimakäya) của con người
thì chỉ có 4 Tâm khởi sắc khối có thể khởi sinh được là9
 Thuần tám sắc khối (Suddhaṭṭhakakaläpa),
 Thân cử động chín sắc khối (Käyaviññattinavakakaläpa),
 Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối (Lahutädiekädasakakaläpa),
 Thân cử động nhẹ nhàng,... mười hai sắc khối (Käyaviññattilahutädidvädasakakaläpa).
III. UTUJAKALĀPA – THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI

Sắc khối khởi sinh do thời tiết có tất cả 4 loại là9
1. Suddhaṭṭhakakalāpa – Thuần tám sắc khối:
Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 7 sắc, đó là 7 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa).
2. Saddanavakakalāpa – Tiếng chín sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 8 sắc, gồm có:
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa).
3. Lahutādiekādasakakalāpa – Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối:
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là9
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa).
4. Saddalahutādidvādasakakalāpa – Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối:
Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 12 sắc, đó là9
 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa),
 1 Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa).
Cả 4 loại sắc khối này đều là 12 Thời tiết khởi sắc (trừ Sắc Chân không), là
những sắc pháp sinh khởi do thời tiết và phát sinh cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể
của chúng sinh, ở nơi loài hữu tình và cả loài vô tình. Với loài hữu tình thì sinh khởi
được cả 4 sắc khối, còn với loài vô tình thì chỉ có 2 sắc khối được sinh khởi mà thôi.
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THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI TRONG CƠ THỂ CHÚNG SINH
(1). Suddhaṭṭhakakalāpa – Thuần tám sắc khối:

Chính là 8 Sắc Bất ly, sinh khởi trong cơ thể chúng sinh. Thời tiết khởi sắc
khối này là sắc khối nền tảng trong việc hộ trì các sắc khối khác. Nếu không có sắc
khối này thì các sắc khối khác, chẳng hạn Nghiệp khởi sắc khối cũng không thể hiện
khởi được. Thuần tám sắc khối sinh khởi trong cơ thể chúng sinh lúc yếu mệt, không
được khỏe, v.v...
(2). Saddanavakakalāpa – Tiếng chín sắc khối:

Sắc khối này sinh khởi khi có âm thanh phát sinh từ trong cơ thể chúng sinh
mà không liên quan đến việc nói năng, phát âm,... Ví dụ9 tiếng sôi bụng, tiếng ngáy,
tiếng hơi thở vào, ra. Những âm thanh sinh khởi do thời tiết này đa phần không rõ
ràng lắm.
(3). Lahutādiekādasakakalāpa – Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối:

Sắc khối này sinh khởi trong cơ thể chúng sinh khi đang khỏe mạnh, bình
thường, không ốm đau, không bệnh hoạn.
(4). Saddalahutādidvādasakakalāpa – Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối:

Sắc khối này sinh ra khi có âm thanh phát sinh từ bên trong cơ thể, chẳng hạn
tiếng hơi thở vào ra một cách rõ ràng và không liên quan đến sự nói năng hay phát âm.

THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI NGOÀI CƠ THỂ CHÚNG SINH
(1). Suddhaṭṭhakakalāpa – Thuần tám sắc khối:

Bao gồm các loại đồ vật, khoáng sản không có tình chí, vô tri vô giác trên thế
gian này. Chẳng hạn9 bàn, ghế, nhà, cửa, mặt trời, mặt trăng, lửa, ánh sáng và cả
bóng người, bóng cây, v.v... Tất cả đều chỉ có 8 Sắc Bất ly kết hợp lại mà thôi.
(2). Saddanavakakalāpa – Tiếng chín sắc khối:

Bao gồm tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, lửa cháy, tiếng máy bay,
tiếng chuông, tiếng sấm sét v.v... đều do 8 Sắc Bất ly kết hợp với Sắc Âm thanh
(Saddärammaṇa) mà thôi.
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THỜI TIẾT KHỞI SẮC VÀ THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI

Thời tiết khởi sắc:
Utujarūpa

Sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tảng, có
thời tiết làm khởi xứ, gồm có 13 sắc.

Thời tiết khởi sắc khối:
Utujakaläpa

Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do thời tiết gồm
có 12 sắc (trừ Sắc Chân không).

THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI TRÊN 3 PHẦN THÂN THỂ

Thời tiết khởi sắc khối (Utujakaläpa) khởi sinh được cả trên 3 phần thân thể
con người là9 Thân trên (Uparimakäya), Thân giữa (Majjhimakäya) và Thân dưới
(Heṭṭhimakäya). Nghĩa là cả 4 loại Thời tiết khởi sắc khối đều sinh khởi được khắp
châu thân của con người.
Đối với Thuần tám sắc khối (Suddhaṭṭhakakaläpa) và Nhẹ nhàng,... mười một
sắc khối (Lahutädiekädasakakaläpa) luôn luôn sinh khởi thường xuyên trên 3 phần thân
thể theo lệ thường. Về phần Tiếng chín sắc khối (Saddanavakakaläpa) và Tiếng nhẹ
nhàng,... mười hai sắc khối (Saddalahutädidvädasakakaläpa) không sinh khởi thường
xuyên trong cơ thể con người, chúng chỉ sinh khởi trong từng giai đoạn nào đó thôi.
IV. ĀHĀRAJAKALĀPA – VẬT THỰC KHỞI SẮC KHỐI

Āhärajakaläpa – Vật thực khởi sắc khối là loại sắc khối khởi sinh do vật thực,
có tất cả 2 loại là9
1. Suddhaṭṭhakakalāpa – Thuần tám sắc khối:
Có số lượng sắc pháp là 7 sắc, đó chính là 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa).
Sắc khối này khởi sinh khi thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể mà
không làm cho cơ thể tươi nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn: tức là lúc đã ăn vào
rồi làm cho cơ thể thấy khó chịu, không được khỏe. Nghĩa là các Vật thực khởi sắc
khối này chưa có sự kết hợp với các Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa) nên mới có tình
trạng như thế.
2. Lahutādiekādasakakalāpa – Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối:
Có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là9
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 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarūpa),
 3 Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa).
Sắc khối này khởi sinh khi thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể, làm
cho cơ thể tươi nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Nghĩa là các Vật thực khởi sắc
khối này đã có sự kết hợp với các Sắc Biến chuyển (Vikärarūpa) cho nên cơ thể trở
nên nhẹ nhàng, uyển chuyển như vậy.
Hai loại vật thực khởi sắc khối này bao gồm 11 Vật thực khởi sắc
(Āhärajarūpa), trừ Sắc Chân không ra. Chúng chỉ sinh khởi trong cơ thể chúng sinh mà
thôi, tức chỉ có ở chúng sinh hữu tình, có sinh mạng đang sống. Bởi vì Vật thực khởi
sắc khối muốn sinh khởi được cần dựa vào Nghiệp khởi dưỡng tố (Kammajaojä) có
mặt trong cơ thể chúng hữu tình làm trợ duyên cho các Dưỡng tố có ở trong các loại
thức ăn. Cho nên các sắc khối hiện hữu trong các loại thức ăn chưa được ăn uống
vào trong cơ thể không phải là các Vật thực khởi sắc khối mà chỉ là các Thời tiết khởi
sắc khối mà thôi.
Cây cối trên thế gian này xanh tươi, đơm hoa kết quả là do nhờ nước, phân,
đất, ánh sáng,... Chúng ta thường hiểu rằng đất, nước, phân,... đã làm cho Vật thực
khởi sắc khối sinh khởi ở nơi cây cối ấy: nhưng sự thật thì Vật thực khởi sắc khối
không sinh khởi nơi cây cối mà chỉ có Thời tiết khởi sắc khối sinh ra thôi. Cho nên
cây cối không ăn uống đất, nước, phân như các loài vật mà các chất này thẩm thấu
qua rễ cây, lá cây đi vào trong thân cây, cành cây. Tuy nhiên chúng ta vẫn quen gọi
theo ngôn ngữ thông thường là9 “cây cối ăn phân, hút nước, v.v...” giống như “xe
chạy ăn xăng uống dầu” vậy.
VẬT THỰC KHỞI SẮC VÀ VẬT THỰC KHỞI SẮC KHỐI

Vật thực khởi sắc:
Āhärajarūpa

Sắc pháp sinh khởi do vật thực làm nền tảng, có
vật thực làm khởi xứ, gồm có 12 sắc.

Vật thực khởi sắc khối:
Āhärajakaläpa

Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do vật thực gồm
có 11 sắc (trừ Sắc Chân không).

VẬT THỰC KHỞI SẮC KHỐI TRÊN 3 PHẦN THÂN THỂ

Cả hai loại Vật thực khởi sắc khối đều sinh khởi được trong khắp châu thân,
cả trên 3 phần của cơ thể con người.
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V. SẮC KHỐI TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THỂ

Trong 42 cơ quan, bộ phận của cơ thể, số lượng sắc khối có được như sau9
1. Sasambhārapaṭhavī – Có thành tố đất:
Đây là những sắc khối thuộc về Địa đại nằm trong cơ thể, gồm có 20 bộ
phận (xem phần Sắc Liệt kê) và được phân thành 2 nhóm9
a, 17 bộ phận đầu (trừ Thức ăn và Phân): có số sắc khối sinh khởi được là 5
sắc khối, với số lượng sắc pháp là 44 sắc, đó là:
- Thân mười sắc khối (Käyadasakakaläpa)
- Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa)
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhaṭṭhakakaläpa)
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)
- Vật thực thuần tám sắc khối (Āhärasuddhaṭṭhakakaläpa)
Cộng9

1 sắc khối 10 sắc
1 sắc khối 10 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 7 sắc
5 sắc khối 44 sắc.

b, 2 bộ phận sau: là Thức ăn và Phân có số sắc khối sinh khởi được là 1
sắc khối với số lượng sắc pháp là 7 sắc, đó là:
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)

1 sắc khối

8 sắc.

2. Sasambhāraāpo – Có thành tố nước:
Đây là những sắc khối thuộc về Thủy đại nằm trong cơ thể, gồm có 12 loại
được phân thành 3 nhóm9
a, Sáu loại thủy đại9
 Pittaṃ - Mật,
 Lohitaṃ - Máu,
 Vasä - Mỡ lỏng,

 Semhaṃ - Đàm,
 Medo - Mỡ,
 Lasikä - Dịch khớp.

Có số sắc khối sinh khởi được là 5 sắc khối với số lượng sắc pháp là 44 sắc
như câu a, ở trên.
b, Bốn loại Thủy đại9
 Sedo - Mồ hôi,
 Kheḷo - Nước bọt,

 Ussaṃ - Nước mắt,
 Siṅghäṇikä - Nước mũi.

Có số sắc khối sinh khởi được là 2 sắc khối với số lượng sắc pháp là 16 sắc9
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- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhaṭṭhakakaläpa)
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)
Cộng9

1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 7 sắc
2 sắc khối 16 sắc.

c, Hai loại Thủy đại9
 Pubbo - Mủ,

 Muttaṃ - Nước tiểu

Có số sắc khối sinh khởi được là 1 sắc khối với số lượng sắc là 7 sắc pháp, đó là9
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)

1 sắc khối

7 sắc.

3. Sasambhāratejo – Có thành tố lửa:
Đây là những sắc khối thuộc về Hỏa đại nằm trong cơ thể, gồm có 4 loại
được phân thành 2 nhóm9
a, Ba loại Hỏa đại9
 Usmätejo9 chất lửa làm cho cơ thể ấm áp,
 Jiraṇatejo9 chất lửa thiêu đốt làm cho cơ thể mau già, tiều tụy,
 Santäpanatejo9 chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt.
Cả 3 loại này có số sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc
pháp là 33 sắc, đó là9
- Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa)
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhaṭṭhakakaläpa)
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)
- Vật thực thuần tám sắc khối (Āhärasuddhaṭṭhakakaläpa)
Cộng9

1 sắc khối 9 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 7 sắc
4 sắc khối 33 sắc.

b, 1 loại Hỏa đại9
 Päcakatejo9 chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể có số sắc khối
sinh khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó là9
- Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa)

1 sắc khối

9 sắc.

4. Sasambhāravāyo – Có thành tố gió:
Đây là những sắc khối thuộc về Phong đại nằm trong cơ thể, gồm có 4 loại
được phân thành 2 nhóm9
a, Năm loại Phong đại9
80

Rūpakaläpa – Sắc Khối

 Uddhaṅgamaväyo9 chất gió phát sinh lên trên,
 Adhogamaväyo9 chất gió thổi xuống dưới,
 Kucchisayaväyo9 chất gió lưu chuyển trong bụng,
 Koṭṭhäsayaväyo9 chất gió ở trong ruột,
 Aṅgamaṅgänusäriväyo9 chất gió di chuyển khắp châu thân.
Có số sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 33 sắc,
đó là9
- Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa)
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhaṭṭhakakaläpa)
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhaṭṭhakakaläpa)
- Vật thực thuần tám sắc khối (Āhärasuddhaṭṭhakakaläpa)
Cộng9

1 sắc khối 9 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 8 sắc
1 sắc khối 7 sắc
4 sắc khối 33 sắc.

b, Một loại Phong đại9
 Assäsapassäsaväyo9 chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra có số sắc khối sinh
khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó là9
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhaṭṭhakakaläpa)
- Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa)

1 sắc khối

8 sắc
1 sắc

Cộng:

9 sắc.
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E. RŪPAPAVATTIKKAMA – SẮC DIỄN BIẾN

Phần Rūpapavattikkama – Sắc diễn biến trình bày sự sinh diệt của các sắc
pháp, tức là nói đến diễn biến của các sắc pháp theo tuần tự trên 3 phương diện9
 Theo Bhūmi – Cảnh giới,
 Theo Käla – Thời gian,
 Theo Yoni – Sinh chủng.
I. THEO BHŪMI – CẢNH GIỚI

Tùy theo cảnh giới mà sự sinh khởi cũng như sự diễn tiến của các sắc pháp
sẽ khác biệt nhau. Có những cảnh giới các sắc pháp khởi sinh được với số lượng nào
đó và có những cảnh giới sắc pháp hoàn toàn không sinh khởi được, như trong kệ thi
dưới đây.

Gāthāsaṅgaha:
10.

AṬṬHAVĪSATI

KĀMESU

SATTARASEVĀSAÑÑĪNAṂ

HONTI

TEVĪSA

RŪPISU

ARŪPE

NATTHI

KIÑCIPI.

Tại cõi dục giới có 27 sắc pháp, sắc giới có 23, cõi trời vô
tưởng có 17 và ở vô sắc giới chẳng có sắc pháp nào cả.
Giải thích:
1. Theo kệ thi này, trong 11 cõi Dục giới, bao gồm 4 Bất hạnh cảnh
(Apäyabhūmi) và 7 Lạc cảnh (Sugatibhūmi) thì cả 27 sắc pháp đều sinh khởi được,
không có sắc pháp nào kém hơn sắc pháp nào. Tuy nhiên khi nói về người thì nếu là
nam giới thì loại trừ Sắc Nữ tính (Itthībhävarūpa) và nếu là nữ giới thì loại trừ Sắc Nam
tính (Purisabhävarūpa) đi. Ngoài ra đối với những người bị khiếm khuyết, tức là mắt,
tai, mũi v.v... không hoàn hảo ở một hoặc vài bộ phận nào đó thì các sắc pháp tương
ứng cũng không sinh khởi được. Nhưng tổng quát thì 27 sắc pháp hiện hữu trong 11
cõi Dục giới như trong kệ thi này đã nêu9 “Aṭṭhavīsati kämesu”.
2. Trong 15 cõi Sắc giới bao gồm 3 cảnh giới Đệ nhất thiền, 3 cảnh giới Đệ
nhị thiền, 3 cảnh giới Đệ tam thiền và 6 cảnh giới Đệ tứ thiền (không tính cõi trời Vô
Tưởng) thì có 23 sắc pháp sinh khởi được. Tức là trong số 27 sắc pháp thì có 5 sắc
pháp không thể hiện hữu trong cõi Sắc giới, đó là9 Tỷ Tịnh sắc (Ghänapasädarūpa),
Thiệt Tịnh sắc (Jivhäpasädarūpa), Thân Tịnh sắc (Käyapasädarūpa), Sắc Nam tính (Purisa82
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bhävarūpa) và Sắc Nữ tính (Itthībhävarūpa). Bởi vì cả 5 sắc pháp này chỉ để đáp ứng ngũ
dục trưởng dưỡng (pañcakämaguṇa) mà thôi và các vị phạm thiên sinh trưởng trong 15
cảnh giới này đều là những vị sinh ra do năng lực của thiền Sắc giới thiện tâm, là
những tâm lực đã viễn ly dục lạc do các Ngài đã đoạn diệt được nhờ vào Chế ngự
đoạn diệt (Vikkhambhanapahäna), cho nên 5 sắc pháp này không thể hiện hữu trong
các cõi trời Sắc giới được.
Về phần Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasädarūpa) và Nhĩ tịnh sắc (Sotapasädarūpa) vẫn
sinh khởi nơi các vị phạm thiên bởi vì cả 2 sắc pháp này không còn là pháp trợ
duyên cho các ngũ dục trưởng dưỡng nữa, không tạo tội lỗi gì mà lại đem lợi ích
nhiều là khác nữa. Nghĩa là, mắt hay Nhãn Tịnh sắc có công ích trong việc thấy sự
thực hành đúng pháp của bậc có đạo cao đức trọng như Đức Thế Tôn chẳng hạn và
được gọi là9 dassanänuttariyaguṇa. Cũng như thế, tai hay Nhĩ Tịnh sắc có công ích
trong việc nghe pháp cao thượng, dẫn dắt đến việc đắc đạo quả, thoát khỏi khổ đau
của tử sinh luân hồi và được gọi là savanänuttariyaguṇa. Do vậy, mắt và tai vẫn là các
sắc pháp sinh khởi được trong 15 cõi trời phạm thiên.
Trong số 23 sắc pháp sinh khởi với chúng phạm thiên ở 15 cảnh giới như đã
nêu thì không có sắc pháp nào gặp trở ngại chẳng hạn như mắt mù, tai điếc, v.v...
Ngược lại mắt và tai của hàng phạm thiên lại có năng lực rất tốt, có thể nhìn thấy
những nơi rất xa, ngay cả những sắc trần vi tế và cũng có thể nghe được những âm
thanh nhỏ nhiệm, xa xăm đến độ được gọi là Thiên nhãn, Thiên nhĩ vậy.
Tóm lại, số lượng sắc pháp sinh khởi được với chúng phạm thiên trong các
cõi trời Sắc giới là 23 sắc pháp, không có sự thiếu sót hay trở ngại nào, như trong kệ
thi này đã nêu: “Honti tevīsa rūpisu”.
3. Ở cảnh giới Asaññasatta – Vô tưởng, chỉ có 17 sắc pháp sinh khởi được,
đó là9 7 Sắc Bất ly, 1 Sắc Mạng căn, 1 Sắc Chân không, 3 Sắc Biến chuyển và 4 Sắc
Trạng thái. Các sắc pháp còn lại không thể sinh khởi được, bởi vì các chúng sinh ở
cõi này không có danh pháp, tức là không có tâm và tâm sở. Cho nên các sắc pháp là
nơi nương tựa để cho tâm và tâm sở phát sinh cũng không cần thiết phải có đối với
các chúng sinh ở cõi trời Vô tưởng này. Về phần 2 Sắc Giới tính sẽ không có đối với
các phạm thiên vì họ đã đoạn lìa ái dục rồi nên các sắc pháp này không cần phải
sinh khởi với các vị ấy. Do vậy, với hàng phạm thiên ở cõi trời Vô tưởng thì chỉ có 17
sắc pháp sinh khởi mà thôi, như trong kệ thi này đã nêu: “Sattaraseväsaññīnaṃ”.
4. Trong cõi Arūpabhūmi – Vô sắc giới là nơi cư ngụ của các phạm thiên Vô
sắc, sinh khởi do năng lực của việc tu tập Ngũ thiền (Pañcamajjhäna) có liên hệ đến
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các Thiền ly sắc (Rūpavirägabhävanä), tức là không hài lòng và không tầm cầu sắc pháp,
do vậy với chư phạm thiên này sẽ không có sắc pháp sinh khởi nơi họ. Cho nên các
cảnh giới mà có tên gọi là Vô sắc giới cũng không có một sắc pháp nào khởi sinh lên
cả, như trong kệ thi này đã nêu: “Arūpe natthi kiñcipi”.

PHÂN LOẠI 28 SẮC PHÁP TRONG DỤC GIỚI THEO 4 KHỞI XỨ

Tất cả 27 loại sắc pháp đều sinh khởi được trong Dục giới, khi phân theo 4
khởi xứ thì mỗi một khởi xứ đều có số lượng sắc pháp khởi sinh đầy đủ. Cụ thể là9
 Nghiệp khởi sắc sinh được9
 Tâm khởi sắc sinh được:
 Thời tiết khởi sắc sinh được9
 Vật thực khởi sắc sinh được9
Tổng cộng9

17 sắc pháp
15 sắc pháp
13 sắc pháp
12 sắc pháp
57 sắc pháp.

Trong mỗi một sắc khởi xứ này thì 4 Sắc Trạng thái (Lakkhaṇarūpa) đều sinh
khởi được cả, nghĩa là trong 17 Nghiệp khởi sắc thì có cả 4 Sắc Trạng thái là9
 Upacayakammajarūpa – Nghiệp khởi Sanh sắc,
 Santatikammajarūpa – Nghiệp khởi Tiến sắc,
 Jaratäkammajarūpa – Nghiệp khởi Lão sắc,
 Aniccatäkammajarūpa – Nghiệp khởi Diệt sắc.
Cũng tương tự như vậy đối với Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Vật thực
khởi sắc thì 4 Sắc Trạng thái luôn phát sinh cùng với các sắc khởi xứ này. Khi tính
chung các Sắc Trạng thái sinh khởi với 4 sắc khởi xứ như đã nêu thì có cả thảy 16 sắc
pháp và đem cộng với 57 sắc pháp ở trên thì tổng sắc pháp sẽ là 74, nếu tính theo
sắc pháp thông thường thì đó chính là 27 sắc pháp mà thôi.

PHÂN LOẠI 23 SẮC PHÁP TRONG 15 CẢNH TRỜI SẮC GIỚI THEO 3 KHỞI XỨ

Số lượng sắc pháp sinh khởi được trong cõi Sắc giới gồm có 23 sắc pháp, khi
phân theo sắc khởi xứ thì có cả thảy 3 khởi xứ mà thôi (trừ Vật thực khởi xứ). Sở dĩ như
vậy bởi vì các vị phạm thiên trên các cõi trời Sắc giới không ăn uống vật thực như loài
người hay chư thiên Dục giới. Các vị no đủ nhờ vào Pīti – Phỉ, bởi thế Phỉ có thể xem
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như vật thực của các vị phạm thiên. Do vậy Vật thực khởi sắc (Āhärajarūpa) không sinh
khởi trong các cõi trời Sắc giới. Ba sắc khởi xứ còn lại là9
 Nghiệp khởi sắc sinh khởi được9
 Tâm khởi sắc sinh khởi được9
 Thời tiết khởi sắc sinh khởi được9
Tổng cộng9

13 sắc pháp
15 sắc pháp
13 sắc pháp
41 sắc pháp.

Năm sắc pháp không thể sinh khởi được trong Nghiệp khởi sắc là9 Tỷ tịnh
sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc, Nam tính và Nữ tính.
Nếu tính cả 12 Sắc Trạng thái thì số lượng sắc pháp khởi sinh được tất cả là
53 sắc pháp, còn nếu tính theo kiểu thông thường thì có 23 sắc pháp khởi sinh vậy.

PHÂN LOẠI 17 SẮC PHÁP TRONG CÕI TRỜI VÔ TƯỞNG THEO 2 KHỞI XỨ

Trong cõi trời Asaññasatta – Vô tưởng có 17 sắc pháp sinh khởi được, nếu
phân theo khởi xứ thì chỉ có 2 khởi xứ, đó là9 Nghiệp khởi xứ và Thời tiết khởi xứ.
Bởi lẽ đây là cõi trời mà các vị phạm thiên ở đấy không có tâm và tâm sở cho nên
các sắc pháp sinh khởi do tâm cũng không thể có và sắc pháp sinh khởi do vật thực
cũng không có luôn vì chúng phạm thiên không dùng vật thực. Do vậy, Tâm khởi sắc
và Vật thực khởi sắc sẽ không sinh khởi tại cõi trời Vô tưởng này.
Ở cõi trời Vô tưởng, số lượng sắc pháp sinh khởi được như sau9
 Nghiệp khởi sắc sinh được9
 Thời tiết khởi sắc sinh được9
Tổng cộng9

10 sắc pháp
12 sắc pháp
22 sắc pháp.

10 sắc pháp sinh khởi do nghiệp là9 7 Sắc Bất ly, 1 Sắc Chân không và 1 Sắc
Mạng căn. Riêng Thời tiết khởi sắc chỉ có 12 là trừ đi Sắc Âm thanh (Saddärammaṇa).
Nếu tính thêm Sắc Trạng thái trên 2 khởi xứ là 7 sắc pháp nữa thì tổng cộng sẽ là 30
sắc pháp sinh khởi được trong cõi trời Vô tưởng. Nếu tính thông thường thì chỉ có 17
sắc pháp mà thôi.
II. THEO KĀLA – THỜI GIAN

Sắc pháp sinh khởi và diễn biến theo thời gian cũng khác nhau. Sắc pháp
nào sinh khởi được tại thời nào và không được tại thời nào đều có quy luật của nó.
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Thời gian sinh khởi cũng như diễn biến của sắc pháp được chia thành 3 giai
đoạn hay 3 thời kỳ, đó là9
a, Paṭisandhikäla – Thời tục sinh9 Thời điểm danh - sắc khởi sinh lần đầu
tiên của kiếp sống mới.
b, Pavattikäla – Thời thường nhật: Khoảng thời gian danh - sắc tồn tại
trong kiếp sống ấy.
c, Cutikäla – Thời tử đoạn9 Thời điểm danh - sắc chuyển dời khỏi kiếp
sống ấy, tức là thời điểm chết.
Ở đây sẽ nói đến sự sinh khởi và diễn biến của các sắc pháp qua 3 thời kỳ
như đã nêu trong kệ thi dưới đây.

Gāthāsaṅgaha:
11.

SADDO

VIKĀRO

JARATĀ

NA LABBHANTI PAVATTE TU

MARAṆAÑCOPAPATTIYAṂ
NA KIÑCIPI NA LABBHANTI.

Sắc âm thanh, 5 sắc biến chuyển, sắc lão và sắc diệt không thể
sinh khởi ở thời tục sinh. Còn ở thời thường nhật, không có sắc
pháp nào là không sinh khởi được.
Giải thích:
Kệ thi này diễn tả các sắc pháp sinh khởi được hay không được tại cả 3 thời,
cụ thể như sau9
1, Paṭisandhikāla – Thời tục sinh:
Các sắc pháp:
 1 Saddärammaṇa – Sắc Âm thanh,
 5 Vikärarūpa – Sắc Biến chuyển (2 Sắc Cử động + 3 Sắc Biến chuyển),
 1 Jaratärūpa – Sắc Lão,
 1 Aniccärūpa – Sắc Diệt là những sắc pháp không thể sinh khởi được tại
Thời tục sinh. Nghĩa là tại sát-na tục sinh (paṭisandhikhaṇa) của chúng sinh thì không có
âm thanh (tiếng), không có sự nói năng, không có sự dịch chuyển thân thể, và cũng
không có sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển, chí đến sắc đang già, sắc
đang diệt cũng không có nốt.
Giống như đặt nồi cơm lên bếp lửa, lúc mới nhóm lửa rồi bắc lên thì bảo rằng

86

Rūpapavattikkama - Sắc Diễn Biến

cơm sôi, gạo chín tức thời là điều không thể: thì cũng như thế, tại Sát-na tục sinh của
chúng sinh để có đầy đủ tất cả các sắc pháp là điều không thể vậy.
Khi nói rằng 7 sắc pháp nêu trên không sinh khởi được tại Thời tục sinh thì
có nghĩa là 20 sắc pháp còn lại sẽ sinh khởi được, đó là9
 5 Pasädarūpa – Sắc Tịnh,
 2 Bhävarūpa – Sắc Giới tính,
 1 Hadayarūpa – Sắc Ý vật ,
 1 Jīvitarūpa – Sắc Mạng căn,
 8 Avinibbhogarūpa – Sắc Bất ly,
 1 Paricchedarūpa – Sắc Chân không,
 1 Upacayarūpa – Sắc Sanh,
 1 Santatirūpa – Sắc Tiến.
Các sắc pháp này đều là Nghiệp khởi sắc (Kammajarūpa) còn các sắc pháp
khởi sinh do Tâm, Thời tiết và Vật thực thì không thể sinh khởi tại Thời tục sinh được.
Nói đến 20 sắc pháp sinh khởi tại Thời tục sinh cũng chính là trình bày số
lượng sắc pháp mà có thể khởi sinh được tại thời gian ấy, tuy nhiên tại tiểu sát-na
sinh (uppädakkhaṇa) của Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta) thì số lượng sắc pháp sinh khởi
được sẽ còn phải phù hợp với cảnh giới và sinh chủng của chúng sinh ấy nữa.
2, Pavattikāla – Thời thường nhật:
Cả 27 sắc pháp đều sinh khởi được trong Thời thường nhật (Pavattikäla) phù
hợp với cảnh giới và sinh chủng của chúng sinh. Trong thời này, các sắc pháp sinh
khởi được trên cả 4 khởi xứ là9 Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực.
3, Cutikāla – Thời tử đoạn:
Trong Thời tử đoạn (Cutikäla) này, các sắc pháp không thể sinh khởi được là
tất cả các sắc pháp do Nghiệp sinh (Kammajarūpa) và do Tâm sinh (Cittajarūpa) của các
bậc A-ra-hán. Tại Thời tử đoạn này, các sắc pháp còn sinh khởi được là9
a, Cittajarūpa – Tâm khởi sắc9 là các sắc pháp sinh khởi do tâm, đã sinh ra
tại tiểu sát-na sinh (uppädakkhaṇa) của Tử tâm (Cuticitta) của chúng sinh trong Ngũ uẩn
cảnh giới (Pañcavokärabhūmi) sẽ tồn tại đủ tuổi thọ rồi sẽ diệt đi.
b, Āhärajarūpa – Vật thực khởi sắc9 là các sắc pháp sinh khởi do vật thực.
Loại sắc pháp này luôn sinh khởi ở mỗi tiểu sát-na tâm (anukhaṇacitta) cho nên tại tiểu
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sát-na diệt (bhaṅgakkhaṇa) của Tử tâm thì Vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi lần cuối cùng
và tồn tại đủ tuổi thọ của mình mới diệt (bằng 17 sát-na tâm).
c, Utujarūpa – Thời tiết khởi sắc9 là các sắc pháp sinh khởi do thời tiết.
Loại sắc pháp này vẫn sinh khởi liên tục hoài mãi mặc dù 3 loại sắc pháp kia diệt tận
rồi. Cho dù chúng sinh ấy đã chết và thân thể trở thành một tử thi, rồi thành tro bụi
thì chúng vẫn tiếp tục sinh khởi.
III. THEO YONI – SINH CHỦNG

Khi nói đến sự sinh khởi của các chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau sẽ
phải đề cập đến yoni – sinh chủng và sinh chủng của chúng sinh được phân thành 3
hoặc 4 loại như sau9
i, Ba loại sinh chủng9
 Saṃsedaja – Thấp sanh9 sinh ra nơi ẩm thấp, ướt át,
 Opapätika – Hóa sanh9 sinh ra thì lớn liền tức thời,
 Gabbhaseyyaka – Thai sanh9 sinh ra trong bụng mẹ.
Gabbhaseyyaka – Thai sanh còn được phân thành 2 loại nữa, đó là9
 Aṇḍaja – Noãn sanh9 sinh ra từ trứng,
 Jaläbuja – Thai sanh9 sinh ra trong tử cung của mẹ.
ii, Bốn loại sinh chủng9
 Saṃsedaja – Thấp sanh,
 Opapätika – Hóa sanh,
 Aṇḍaja – Noãn sanh,
 Jaläbuja – Thai sanh.
1, Saṃsedaja – Thấp sanh:
Chúng sinh tục sinh dưới dạng Thấp sanh (Saṃsedaja) không phải dựa vào cha
mẹ làm nhân duyên để sinh ra mà chỉ dựa vào nơi ẩm ướt, máu mủ hay cây cối,
bông hoa, trái quả,... để ra đời. Trường hợp như nàng Ciñcamänavikä sinh ra từ cây
me, nàng Veḷuvatī sinh từ cây tre, nàng Padumavatī sinh từ hoa sen, 488 người con
của nàng Padumavatī sinh từ máu huyết, v.v... Chúng sinh chủng loại Thấp sanh này
sinh ra không phải lớn nhanh liền mà cũng là đứa bé non nớt rồi từ từ lớn lên như
những chúng sinh loại Thai sanh vậy. Loài Thấp sanh có mặt ở trong các cảnh giới
loài người, chư thiên bậc thấp (Bhummaṭṭhadevatä – Địa tiên), súc sinh, ngạ quỷ (trừ loại
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Nijjhämataṇhikapeta – Thiêu ôn ngạ quỷ) và a-tu-la (asurakäya). Chúng sinh sinh ra ở địa
ngục, chư thiên bậc cao, phạm thiên không phải là sinh chủng Thấp sanh này.
2, Opapātika – Hóa sanh:
Chúng sinh loại Hóa sanh (Opapätika) này không dựa vào cha mẹ, cây cối,
hoa quả,... để sinh ra mà chỉ dựa vào nghiệp quá khứ thôi. Lúc họ sinh ra đời thì tức
khắc lớn phổng, thân thể to lớn ngay lập tức, giống như vật gì rơi từ hư không xuống.
Chúng sinh thuộc sinh chủng này bao gồm9
 Loài người thuở đầu đại kiếp,
 Chư thiên ở 6 cõi Dục giới (trừ một vài hạng địa tiên),
 Phạm thiên ở các tầng trời Sắc giới,
 Các loài ngạ quỷ (kể cả Nijjhämataṇhikapeta – Thiêu ôn ngạ quỷ),
 Chúng sinh là a-tu-la (asurakäya),
 Chúng sinh ở địa ngục.
3, Aṇḍaja – Noãn sanh:
Chúng sinh loại Noãn sanh (Aṇḍaja) cần phải nương nhờ bụng mẹ, lúc tục
sinh thì sinh vào trứng mẹ đến khi mẹ đẻ quả trứng ra thì sẽ nở ra khỏi quả trứng một
lần nữa. Chúng sinh chủng loại này sau khi ra đời sẽ từ từ tuần tự lớn lên như các loài
gà, vịt, chim, thằn lằn, rắn, rết, v.v...
Các loài Noãn sanh thường sinh ra ở cảnh giới súc sinh, một số loài ngạ quỷ,
một số loài Địa tiên, loài người cũng có như được nêu trong Chú Giải Kinh Pháp Cú
(Dhammapadaaṭṭhakathä), vị trưởng lão tên là Dvebäpatika, con trai của nhân điểu
Konata, đầu tiên ngài sinh ra trong quả trứng, rồi trứng nở mới thành người.
4, Jalābuja – Thai sanh:
Chúng sinh loại Thai sanh (Jaläbuja) phải cần bào thai mẹ để sinh ra, nhưng
không cần quả trứng bao bọc như loài Noãn sanh. Khi được đẻ ra từ thai mẹ sẽ có
thân thể đủ đầy của một thực thể bé nhỏ rồi từ từ lớn lên theo tuần tự. Đó là chúng
sinh thuộc về loài người, súc sinh, chư thiên bậc thấp (một số loài Địa tiên), ngạ quỷ (trừ
loài Thiêu ôn ngạ quỷ) và một số loài a-tu-la.
TRÌNH BÀY 4 SINH CHỦNG THEO CẢNH GIỚI

Niraye bhummavajjesu
Tisso purimikā honti

Devesu na ca yoniyo
Catasso pi gatittaye.
89

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU – SẮC

Trong cõi địa ngục, các cõi trời trừ cõi địa tiên cũng như loại thiêu
ôn ngạ quỷ không thể có 3 loại sinh chủng là thấp sanh, noãn
sanh và thai sanh. Còn trong 3 cảnh giới là loài người, súc sinh và
ngạ quỷ có đủ cả 4 loại sinh chủng.
Kệ thi trên đây được trích từ bộ Chú giải Sammohavinodanī là phần chú giải
của bộ Vibhanga – Phân tích trong tạng Vi Diệu Pháp.
Kệ thi này không đề cập đến các sinh chủng ở các cõi trời Sắc giới. Sở dĩ như
thế bởi vì các vị phạm thiên trên các tầng trời ấy sinh ra do năng lực của các Sắc giới
thiện tâm (Rūpävacarakusalacitta) cho quả tục sinh vào các cảnh giới này mà thôi. Cho
nên sẽ không có nhiều dạng sinh chủng như các chúng sinh ở các cõi Dục giới mà
chỉ duy nhất một loại, đó là Hóa sanh (Opapätika).

PHÂN LOẠI 4 SINH CHỦNG THEO NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI

Nhóm sắc pháp sinh khởi do nghiệp gọi là Nghiệp khởi sắc khối (Kammajakaläpa).
Nghiệp khởi sắc khối của các chúng sinh sinh ra trong 11 cõi Dục giới và 16 cõi Sắc
giới nếu đem phân loại theo 4 sinh chủng sẽ được như sau9
1, Thấp sanh và Hóa sanh:
Trong cõi Dục giới, tại Thời tục sinh, Nghiệp khởi sắc khối sinh được 7 sắc
khối là9
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Tỷ mười sắc khối (Ghänadasakakaläpa),
 Thiệt mười sắc khối (Jivhädasakakaläpa),
 Thân mười sắc khối (Käyadasakakaläpa),
 Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa),
 Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa).
Nếu nói theo khả năng sinh khởi ít nhất (omakanaya) thì phải nói đến những
sắc khối không sinh khởi được, đó là9
a, Thấp sanh9 Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu các sắc khối sau đây:
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
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 Tỷ mười sắc khối (Ghänadasakakaläpa),
 Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa).
b, Hóa sanh trong Bất hạnh cảnh9 Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu9
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa).
c, Hóa sanh trong Lạc cảnh9 Đây là loài người thời đầu kiếp, Nghiệp khởi
sắc khối sẽ thiếu một sắc khối là:
 Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa).
Về phần Hóa sanh của chư thiên thì tại Thời tục sinh, Nghiệp khởi sắc khối
sinh khởi đầy đủ không thiếu một sắc khối nào.
Trong Thời thường nhật, với loài Thấp sanh và Hóa sanh trong cõi Dục giới
thì Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 1 sắc khối là Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa) mà thôi, tính từ tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) của Tục sinh tâm trở đi.
2, Hóa sanh của chúng Phạm thiên (trừ Vô tưởng thiên):
Nghiệp khởi sắc khối tại Thời tục sinh sẽ sinh khởi được 4 sắc khối là 9
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Ý vật mười sắc khối (Vatthudasakakaläpa),
 Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa).
Trong Thời thường nhật sẽ không có các Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nữa,
chỉ có 4 loại nêu trên mà thôi.
3, Hóa sanh của phạm thiên cõi trời Vô tưởng:
Trong Thời tục sinh lẫn Thời thường nhật, Nghiệp khởi sắc khối chỉ sinh khởi
một sắc khối mà thôi, đó là9
 Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa).
4, Thai sanh:
Đối với loài Thai sanh, Nghiệp khởi sắc khối sẽ sinh khởi như sau9
a, Thời tục sinh9 Nếu tính số lượng Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nhiều nhất
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(ukkaṭṭhanaya) thì được 3 sắc khối là9
 Thân mười sắc khối (Käyadasakakaläpa),
 Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa),
 Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa).
Còn nếu tính số lượng nghiệp khởi sắc khối sinh khởi ít nhất (Omakanaya) thì
được 2 sắc khối là9
 Thân mười sắc khối (Käyadasakakaläpa),
 Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa).
Riêng Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa), có thể không sinh khởi
được do thiếu sót, chẳng hạn người sinh ra không có giới tính.
b, Thời thường nhật: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi thêm 5 sắc khối là9
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Tỷ mười sắc khối (Ghänadasakakaläpa),
 Thiệt mười sắc khối (Jivhädasakakaläpa),
 Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa).
Trong số 5 sắc khối nói trên, có thể có trường hợp một trong các sắc khối sau
đây không thể sinh khởi được, đó là9
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Tỷ mười sắc khối (Ghänadasakakaläpa).
Tóm lại, Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi với các chúng sinh trong cõi Dục giới
và Sắc giới tại Thời tục sinh và Thời thường nhật có tất cả 7 sắc khối. Trong cõi Dục
giới có thể thiếu sót một vài sắc khối không sinh khởi được nằm trong 4 loại sắc khối
như đã nêu.

SỰ SINH KHỞI CỦA 4 NGHIỆP KHỞI SẮC KHỐI CỦA LOÀI THAI SANH

Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä nói đến sự sinh khởi của 4 Nghiệp khởi sắc
khối sau Thời tục sinh của loài Thai sanh như sau9
Tato paraṃ pavattimhi
Cakkhudasakādayo ca
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Tiếp đó, trong thời thường nhật, bốn nghiệp khởi sắc khối, đứng
đầu là nhãn mười sắc khối sinh khởi đối với các chúng sinh rồi từ
từ phát triển phù hợp.
Nghĩa là tiếp nối Thời tục sinh thì 4 Nghiệp khởi sắc khối là:
 Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa),
 Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa),
 Tỷ mười sắc khối (Ghänadasakakaläpa),
 Thiệt mười sắc khối (Jivhädasakakaläpa) sẽ từ từ phát triển một cách phù
hợp. Tuy nhiên không quy định rằng Nghiệp khởi sắc khối nào sinh trước hay Nghiệp
khởi sắc khối nào sinh sau. Cả 4 Nghiệp khởi sắc khối này sinh khởi ở tuần thứ 11,
giữa thời gian 70 đến 77 ngày của thai nhi và không xác định rõ sắc khối nào sinh
trước hay sinh sau.
Trong Chú giải bộ Ngữ Tông (Kathävatthuaṭṭhakathä) có nêu:
* Sesāni cattāri sattasattati rattimhi jāyanti.
4 nghiệp khởi sắc khối còn lại sinh khởi vào đêm thứ 77.
Đối với Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa) sẽ sinh khởi vào trong tuần
đầu tiên sau khi tục sinh, tức là trong thời gian 7 ngày đầu.
Riêng về Mạng căn chín sắc khối (Jīvitanavakakaläpa) sinh khởi trong Thời
thường nhật của loài Thấp sanh và Hóa sanh ở cõi Dục giới sẽ sinh khởi tại tiểu sátna trụ (ṭhitikhaṇa) của Tục sinh tâm (Paṭisandhicitta).

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SẮC PHÁP KỂ TỪ THỜI TỤC SINH CỦA LOÀI THAI SANH

Trong Kinh Bộ Tương Ưng, Phẩm Tương ưng Dạ-xoa (Yakkhasaṃyutta), Thiên
Có Kệ (Sagäthavagga) nói đến sự phát triển sắc pháp của loài Thai sanh kể từ lúc tục
sinh bằng kệ thi như sau9
Paṭhamaṃ kalalaṃ hoti
Kalakā hoti abbudaṃ
Abbudā
jāyate
pesi
Pesi nibbattate ghano
Ghanā pasākhā jāyanti
Kesā lomā nakhāpica.
Trong tuần đầu của sự tục sinh, sinh khởi sắc kalala. Sau kalala là
abbuda, pesi sẽ sinh tiếp theo abbuda, sau đó là ghana, päsäkhä
sẽ ra đời tiếp sau ghana, và tiếp đến là tóc, lông, móng, v.v...
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Giải thích:
Kệ thi này nói lên tuần tự phát triển của bào thai trong bụng mẹ, cụ thể là:
* Tuần đầu của sự tục sinh, thai nhi sinh ra dưới dạng kalalarūpa, giống
như giọt dầu mè trong vắt.
* Tuần thứ hai thai nhi sẽ ở dạng abbudarūpa, giống như bóng bọt có màu
tựa màu nước rửa thịt.
* Tuần thứ ba thai nhi sẽ là pesirūpa, dạng như cục thịt mềm có màu đỏ.
* Tuần thứ tư thai nhi sẽ là ghanarūpa, dạng thành hòn giống trứng gà.
* Tuần thứ năm thai nhi sẽ là pañcasäkhärūpa, sắc sẽ chia thành năm
nhóm9 hai tay, hai chân và đầu.
* Sau đó từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 42 thì tóc, lông, móng, v.v... sẽ xuất
hiện dần dần.
Nhận xét:
Sắc pháp sinh khởi trước nhất, tại Thời tục sinh chỉ toàn là các sắc khối do
nghiệp sinh, gọi là Nghiệp khởi sắc khối (Kammajakaläpa). Còn các sắc khối khác sinh
khởi do Tâm, Thời tiết hay Vật thực chưa xuất hiện ở Thời tục sinh này mà chỉ sinh ra
tại Thời thường nhật mà thôi.

SỰ SINH KHỞI CỦA TÂM KHỞI SẮC KHỐI,
THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHỐI VÀ VẬT THỰC KHỞI SẮC KHỐI

Đối với chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới thì Tục sinh tâm và Nghiệp khởi
sắc cùng sinh khởi tại Thời tục sinh. Còn Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Vật thực
khởi sắc là chưa thể sinh khởi tại thời điểm này được. Khi Tục sinh tâm diệt đi, tâm
thứ nhì tiếp theo được sinh ra và được gọi là Paṭhamabhavaṅgacitta – Tâm hộ kiếp
thứ nhất. Chính ở tiểu sát-na sinh (uppädakkhaṇa) của Tâm hộ kiếp thứ nhất này, Tâm
khởi sắc (Cittajarūpa) sẽ sinh ra và sẽ tiếp tục sinh mãi ở tại mỗi tiểu sát-na sinh của
tâm kế tục. Nhưng tại tiểu sát-na trụ (ṭhitikhaṇa) và tiểu sát-na diệt (bhaṅgakkhaṇa) của
mỗi tâm thì Tâm khởi sắc không thể sinh ra được bởi vì tâm và tâm sở chỉ có sức
mạnh lớn nhất tại tiểu sát-na sinh của tâm mà thôi.

Thời tiết khởi sắc (Utujarūpa) là những sắc pháp sinh khởi do thời tiết, sinh ra
trong cơ thể chúng sinh, được sinh khởi tại tiểu sát-na trụ của Tục sinh tâm và sẽ tiếp
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tục sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm. Do Thời tiết khởi sắc sinh khởi dựa trên
thời tiết làm nền tảng, không phụ thuộc vào tâm và tâm sở nên sinh trưởng được tại
mỗi tiểu sát-na tâm, cho dù chúng sinh ấy đã chết đi, Thời tiết khởi sắc vẫn được sinh
ra tiếp tục mãi mãi.
Về phần Vật thực khởi sắc (Āhärajarūpa), đối với chúng sinh loài Thấp sanh và
Hóa sanh trong cõi Dục giới thì khi tục sinh ra sẽ ăn uống vật thực ngay liền. Cho nên
Vật thực khởi sắc của hai loài sinh chủng này sẽ bắt đầu ở Lộ trình ý môn, sinh khởi
sau Tâm tục sinh và Tâm hộ kiếp và sẽ sinh khởi liên tục nối tiếp nhau ở mỗi sát-na
tâm như Thời tiết khởi sắc vậy. Bởi vì Vật thực khởi sắc sinh khởi dựa vào vật thực
làm nền tảng, không sinh ra bởi tâm và tâm sở do vậy sẽ sinh khởi được ở mỗi một
sát-na tâm.
Riêng về chúng sinh loài Thai sanh, Vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi mỗi khi
người mẹ ăn thức ăn vào và sẽ thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi. Trong thời gian vật
thực truyền thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi đó; ở tuần thứ nhất, thai nhi đang còn
là kalalarūpa thì vật thực chưa thẩm thấu vào được. Sang tuần thứ hai, thứ ba thì vật
thực mới truyền thẩm thấu vào cơ thể thai nhi được. Khi vật thực khởi sắc đã sinh
khởi thì sẽ sinh khởi tương tục tại mỗi sát-na tâm. Như trong Päḷi Tương Ưng Dạ Xoa,
Thiên Có Kệ, Đức Phật có dạy9
Yañcassa bhuñjati mātā
Annaṃ pānañca bhojanaṃ
Tena so tattha yāpeti
Mātu kucchigato naro.
Mẹ của thai nhi ấy dùng các vật thực nào, dù là cơm hay thức uống
thì trẻ nơi thai bào trong bụng mẹ sinh sống được cũng do nhờ vật
thực đó.
Sau khi trình bày sự sinh khởi của các sắc pháp dựa trên 4 nền tảng trong cõi
Dục giới xong, Đức Thế Tôn kết lại sự sinh khởi của các sắc pháp ấy trong Tương
Ưng Dạ Xoa, Thiên Có Kệ như sau9
“Iccevaṃ paṭisandhimupādāya kammasamuṭṭhānā, dutiyacittumupādāya
cittasamuṭṭhānā,
ṭhitikālamupādāya
utusamuṭṭhānā, ojāpharaṇamupādāya āhārasamuṭṭhānā,
ceticatu samuṭṭhānarūpakalāpasantati kāmaloke dīpajālā
viyanadisoto viya ca yāvatāyukamabbhocchinnā pavattati.”
“Như đã nói ở trên, nghiệp khởi sắc sinh khởi kể từ tiểu sát-na sinh
của tục sinh thức, tâm khởi sắc sinh khởi tại tâm hộ kiếp thứ nhất,
thời tiết khởi sắc sinh khởi tại tiểu sát-na trụ của tục sinh thức, vật
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thực khởi sắc sinh khởi kể từ thời điểm mà thức ăn thẩm thấu khắp
châu thân. Sự tương tục của các sắc khối sinh khởi dựa trên 4 khởi
xứ trong cõi dục giới luôn sinh ra không ngừng nghỉ suốt đời giống
như dòng điện hay dòng nước chảy vậy.”

SỰ DIỆT ĐI CỦA 4 LOẠI SẮC KHỐI

Sự diệt tận của các sắc pháp đã được Đức Phật thuyết ra như sau9
1,

Maraṇakāle
pana
cuticittoparisattarasamacittassa
ṭhitikālamupādāya
kammajarūpāni
na
uppajjanti,
puretaramuppannāni
ca
kammajarūpāni
cuticittasamakālameva pavattitvā nirujjhanti.
Lúc gần chết, tại tiểu sát-na trụ của tâm thứ 17 tính từ tử tâm trở lui,
các nghiệp khởi sắc sẽ không sinh khởi nữa và các nghiệp khởi sắc
đã sinh ra tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 này sẽ tồn tại đến tử
tâm và diệt đi cùng với tử tâm.

2,

Tato paraṃ cittajāhārajarūpañca vocchijjati.
Sau khi nghiệp khởi sắc diệt rồi, tâm khởi sắc và vật thực khởi sắc
cũng diệt theo.

3, Tato
paraṃ
utusamuṭṭhānarūpaparamparā
yāva
matakaḷevarasaṅkhātā pavattanti.
Sau khi 3 sắc pháp là9 nghiệp khởi sắc, tâm khởi sắc và vật thực khởi
sắc diệt đi, sự sinh khởi tương tục của thời tiết khởi sắc vẫn tiếp diễn
cho đến khi trở thành xác khô.
Giải thích:
1, Päḷi câu thứ nhất cho thấy rằng Nghiệp khởi sắc bắt đầu sinh khởi kể từ
tiểu sát-na sinh của Tục sinh tâm và tiếp tục sinh khởi không gián đoạn ở mỗi sát-na
tâm suốt thời gian chúng sinh đang còn sống cho đến lúc chết. Lúc gần chết, Nghiệp
khởi sắc sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 tính ngược từ Tử
tâm (Cuticitta) và sẽ không sinh khởi nữa, Nghiệp khởi sắc sinh ra lần cuối cùng này sẽ
diệt đi cùng với sự diệt tận của Tử tâm.
2, Päḷi câu thứ nhì nói lên rằng ngoài Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán ra thì Tử
tâm của phàm nhân cũng như của các bậc Thánh Hữu học vẫn làm sinh khởi Tâm
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khởi sắc được. Do vậy Tâm khởi sắc sẽ sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na sinh của Tử
tâm. Đối với bậc Thánh A-ra-hán, Tâm khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng tại Tiểu sát-na
sinh của tâm thứ nhì đếm ngược từ Tử tâm. Điều này cho thấy rằng dù Tử tâm diệt đi
rồi (vị ấy đã chết) nhưng Tâm khởi sắc khối vẫn còn tồn tại ít lâu nhỏ nhoi, nghĩa là đối
với phàm nhân hoặc các bậc Thánh Hữu học thì khi đã chết đi thì Tâm khởi sắc vẫn
còn tồn tại thêm đến 16 sát-na tâm mới diệt đi: còn với bậc Thánh A-ra-hán Tâm khởi
sắc sẽ tồn tại thêm 15 sát-na tâm mà thôi rồi mới diệt. Những điều trên đây là nói theo
thực tánh diễn tiến của lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp mà thôi, còn khi nói
theo pháp thế gian thì có thể nói rằng lúc chúng sinh chết đi thì Tâm khởi sắc cũng diệt
theo. Bởi vì như chúng ta biết tâm sinh diệt cực kỳ nhanh, khoảng thời gian 15, 16 sátna tâm rất là cực kỳ nhỏ nhiệm so với một giây đồng hồ.
Riêng về Vật thực khởi sắc, tại thời điểm tiểu sát-na diệt của Tử tâm thì Vật
thực khởi sắc vẫn còn sinh khởi lần cuối cùng và khi Tử tâm diệt đi, chúng sinh ấy
chết thì Vật thực khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng đó sẽ tồn tại thêm 17 sát-na tâm
nữa mới diệt. Đấy là nói ở trong cõi Dục giới, còn ở cõi Sắc giới thì không có Vật
thực khởi sắc sinh khởi nên không đặt vấn đề đến.
3, Päḷi câu thứ ba cho thấy Thời tiết khởi sắc luôn khởi sinh ở mọi thời cho dù
là chúng sinh đã chết đi, chỉ còn bộ xương thôi hay thành tro bụi thì Thời tiết khởi sắc
vẫn sinh ra. Thời tiết khởi sắc luôn luôn sinh khởi mọi thời cho đến khi quả đất bị hủy
diệt, điều này áp dụng cho các chúng sinh thuộc loài Thấp sanh và Thai sanh mà thôi.
Còn đối với chúng sinh loại Hóa sanh như chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, chư
thiên, phạm thiên thì khi họ chết đi, Thời tiết khởi sắc cũng diệt tận đồng thời: bởi lẽ
khi họ chết đi, không còn tử thi sót lại giống như ngọn đèn bị tắt đi, chẳng còn gì vậy...
Để trình bày về sự chuyển dịch của sắc pháp trong vòng luân hồi, Đức
Anuruddha đã nêu kệ thi như sau:

Gāthāsaṅgaha:
12.

ICCEVAṂ MATASATTĀNAṂ

PUNADEVA

PAṬISANDHIMUPĀDĀYA

TATHĀRŪPAṂ

BHAVANTARE
PAVATTATI.

Như vậy, đối với chúng sinh đã chết, các sắc pháp tương tự
như thế lại khởi lên trong kiếp sống kế tiếp nữa, kể từ tục sinh
thức trở đi.
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NIBBANA --- NIEÁT-BAØN
Trong 4 Paramatthadhamma – Chân nghĩa pháp9 Tâm, Tâm sở, Sắc và Niếtbàn thì Nibbäna – Niết-bàn là pháp không bị biến động, thay đổi và không bị tƲo tác
bởi các yếu tố là Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Như trong Thắng Pháp Tập Yếu
Luận, Đức Anuruddha đã viết9

Gāthāsaṅgaha:
13.

PADAMACCUTAMACCANTAṂ

ASAṄKHATAMANUTTARAṂ

NIBBĀNAMITI

VĀNAMUTTĀ

BHĀSANTI

MAHESAYO.

Các vị đƲi ẩn sĩ, bậc đã thoát khỏi tham ái gọi niết-bàn là pháp
đƲt đáo, pháp bƶt tử, pháp thường hằng, pháp vô vi và là pháp
vô thượng.
Trong kệ thi này, ĐƲi trưởng lão Anuruddha đã nêu lên ý nghĩa của Niết-bàn,
gồm có 5 ý nghĩa9
1, Padaṃ – Đạt đáo: nghĩa là

một phần của Chân nghĩa pháp (Paramattha-

dhamma) mà có thể đƲt đến được và hiện hữu một cách đặc biệt. Trong bộ Phụ Chú
giƴi Paramatthadīpanīṭīkä đã mở rộng ý nghĩa như sau:
* Visuṃ asamisso kevalo upalambhamāno ekoparamatthammo’ti padaṃ
nāma.
Thực tánh pháp là một phần của chân nghĩa pháp không trộn lẫn với các pháp hiệp
thế gọi là pada – đƲt đáo, đó là Niết-bàn.
Như vậy chính Niết-bàn là một thực tánh pháp có thể đƲt đến được, tồn tƲi
một cách đặc biệt và không liên quan đến các pháp Hữu vi (Saṅkhatadhamma).
2, Accutaṃ – Bất tử: nghĩa là không có sự sinh ra và cũng không có sự diệt

tận: bởi vì để sự chết hiện khởi phƴi dựa vào sự sinh ra, nếu không có sự sinh ra thì
sự chết cũng không thể có được. Cho nên, cũng trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä đã nêu9
* Vacanā bhāvena accutaṃ.
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Thực tánh pháp không bị hư hoƲi gọi là accuta – bƶt tử, đó là Niết-bàn.
3, Accantaṃ – Thường hằng: nghĩa là vượt ngoài ngũ uẩn của quá khứ và vị

lai, không lệ thuộc vào thời gian và không gian.
Niết-bàn vượt khỏi ngũ uẩn đã diệt đi rồi (thuộc về quá khứ) gọi là pubbantakhandha và vượt khỏi ngũ uẩn sẽ sinh khởi sắp tới (thuộc về tương lai) gọi là uparantakhandha. Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä đã ghi:
* Pubbantā parante atikkama pavattatā accantaṃ.
Thực tánh pháp sinh khởi vượt khỏi quá khứ và tương lai gọi là accanta – thường
hằng, đó là Niết-bàn.
Mặc dầu không nói đến Niết-bàn là pháp vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện
tƲi, nhưng khi đề cập đến sự vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về quá khứ và tương lai của
Niết-bàn thì việc Niết-bàn là pháp vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện tƲi cũng đã tự
được nêu ra trong đó rồi. Nghĩa là không có ngũ uẩn đã sinh khởi và sẽ sinh khởi tiếp
theo, do vậy ngũ uẩn mà đang sinh khởi cũng không có luôn. Bởi vì ngũ uẩn thuộc về
hiện tƲi này đây, chính là ngũ uẩn tương lai của ngũ uẩn đã diệt đi và sẽ trở thành
ngũ uẩn quá khứ của ngũ uẩn mà sẽ khởi sinh trong tương lai. Do vậy, không cần
thiết phƴi đề cập đến sự vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện tƲi một cách riêng biệt.
Điều này nói lên rằng Niết-bàn là pháp vượt ngoài thời gian, nên gọi là kälavimutti và
vượt ngoài ngũ uẩn nên gọi là khandhavimutti.
4, Asaṅgataṃ – Vô vi: nghĩa là pháp không bị tƲo tác, chế hóa bởi 4 yếu tố là:

Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực.
Nghĩa là Niết-bàn không phƴi là Tâm, Tâm sở, Sắc pháp là các pháp sinh
khởi do 4 điều kiện hay 4 yếu tố nêu trên. Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä đã mở rộng
nội dung này như sau:
* Saṅkharakiccarahitattā asaṅkhataṃ.
Thực tánh pháp thoát khỏi sự tƲo tác, chế hóa gọi là asaṅkhata – vô vi, đó là Niết-bàn.
Khi nói trên bình diện tổng quát thì pháp Vô vi (Asaṅkhata) bao gồm9 Niết-bàn
và Chế định (Paññatti). Cƴ 2 pháp này đều thoát khỏi, đều tách rời sự tƲo tác, chế hóa
của 4 yếu tố như đã nêu. Bởi vì pháp Chế định không phƴi là thực tánh pháp, không
thuộc về Chân nghĩa pháp nên ở đây chỉ đề cập đến Niết-bàn mà thôi.
5, Anuttaraṃ – Vô thượng: nghĩa là pháp cao thượng, tối thượng, không có

pháp nào có thể sánh bằng Niết-bàn được. Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có ghi:
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* Attano uttaritassa kassaci dhammassa abhāvato anuttaraṃ.
Thực tánh pháp siêu việt hơn mọi pháp khác gọi là anuttara – vô thượng, đó là Niết-bàn.
Ở đây, các pháp Vô thượng (Anuttaradhamma) chính là 9 pháp Siêu thế
(Lokuttaradhamma), bao gồm:
 8 Siêu thế tâm (Lokuttaracitta) và 36 tâm sở kết hợp,
 1 Niết-bàn (Nibbäna).
I. ĐỊNH NGHĨA NIẾT-BÀN

Từ Päḷi Nibbäna chiết tự như sau:
- nibbäna = ni + väna
- ni
= vượt qua, vượt lên
- väna
= pháp trói buộc, tức là tham ái.
Kết hợp 2 từ lƲi ta có9 niväna, dịch là9 pháp vượt khỏi trói buộc hay pháp vượt
khỏi tham ái. Như trong Päḷi của Thắng Pháp Tập Yếu Luận có ghi:
* Vāna saṅkhatāya taṇhāya nikkhantattā = nibbānaṃ.
Pháp vượt khỏi tham ái là dây trói buộc ƶy gọi là Niết-bàn.
Hoặc là9
* Vinati saṃsibbatī’ti = vānaṃ.
Pháp làm dính mắc, làm trói buộc gọi là väna, tức là tham ái.
* Vānato nikkhantan’ti = nibbānaṃ.
Pháp vượt khỏi sự dính mắc, tham ái gọi là Niết-bàn.
Giải thích:
Những chúng sinh đang luân hồi trong 3 cõi, 6 loài đều có sự tử và sự sinh
nhiều vô kể, rồi sẽ còn tử sinh luân hồi mƴi miết không thể tính thời gian bao lâu, và
cũng không có sự quy định nào cƴ, cứ tiếp diễn như thế. Sở dĩ phƴi như vậy là do bị
tham ái trói buộc, đó chính là sự hài lòng, dính mắc nơi các đối tượng trần cƴnh, làm
cho không thể vượt ra khỏi sinh và tử được. Giống như người thợ may, đem những
tƶm vƴi khâu lƲi dính nhau như thế nào thì tham ái kết nối chúng sinh trong các cƴnh
giới bằng các sợi chỉ cũng như thế ƶy. Do vậy tham ái có tên gọi là väna – trói buộc.
Về phần Niết-bàn là pháp vượt khỏi tham ái, dính mắc nên được gọi là
niväna, cũng giống như bậc Thánh A-ra-hán được gọi là khīṇäsava – đoƲn tận trầm
luân bởi vì các Ngài đã diệt trừ hết phiền não lậu hoặc rồi.
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Lakkhaṇādicatuka – Bốn tính chất của Niết-bàn:
1, Santilakkhaṇaṃ: An lƲc, tịch lặng là đặc tính của Niết-bàn.
2, Accutarasaṃ: Không diệt tận là phận sự của Niết-bàn.
3, Animittapaccupaṭṭhänaṃ vä9 Không có dƶu hiệu, tướng trƲng là quƴ hiện
hữu của Niết-bàn, hoặc là9
3’, Nissaraṇapaccupaṭṭhänaṃ: Niết-bàn có quƴ hiện hữu là sự thoát khỏi
kiếp sống.
4, Padaṭṭhänaṃ na labbhati9 Niết-bàn không có nhân làm cho sinh khởi bởi
vì thoát ngoài mọi nhân duyên rồi.
Sự an lƲc của Niết-bàn không phƴi là LƲc thọ (Sukhavedanä) của việc cƴm
nhận đối tượng. Khi cƴm thọ đối tượng, có những thọ lƲc làm cho thân thoƴi mái,
tâm an lƲc: cƴm giác đó gọi là9 Vedayitasukha, đó chính là LƲc thọ. Còn sự an lƲc của
Niết-bàn là Santisukha, là niềm an lƲc do vượt ra ngoài phiền não (kilesa), không còn
phát sinh phiền não nữa, là hƲnh phúc do thoát khỏi khổ ách, đƶy là một trong Tứ
Thánh Đế9 Nirodhasacca – Diệt Đế.
II. CÁC LOƱI NIẾT BÀN
 MỘT LOẠI NIẾT-BÀN

Theo thực tánh pháp thì Niết-bàn chỉ có một loƲi, đó là9 Santi – Tịch lặng. Sự
an lƲc, tịch lặng đó chính là sự an lƲc, tịch lặng do thoát khỏi mọi phiền não và ngũ
uẩn. Bởi vì Niết-bàn chẳng giống đồ vật chỉ có một món mà người dùng thì nhiều
người cùng dùng chung đồ vật ƶy, cho nên phƴi thay phiên nhau sử dụng, Niết-bàn
nào phƴi là như thế. Các bậc Thánh nhân khi thể nhập Niết-bàn sẽ đƲt đến trƲng thái
tịch tịnh, an lƲc như nhau cƴ, tức là thoát khỏi sinh và tử, đồng nghĩa với việc đã diệt
tận tham ái.
 HAI LOẠI NIẾT-BÀN

Khi nói về sự hiện hữu và không hiện hữu của ngũ uẩn thì Niết-bàn được
phân làm 2 loƲi, đó là9
1, Saupādisesanibbāna – Hữu dư Niết-bàn:
Đây chính là Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã đoƲn diệt mọi phiền
não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, nhưng ngũ uẩn của các ngài vẫn còn tồn tƲi
cho đến hết tuổi thọ.
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2, Anupādisesanibbāna – Vô dư Niết-bàn:
Đây là Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã đoƲn diệt mọi phiền não,
mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, đến lúc hết tuổi thọ, ngũ uẩn tan rã, tịch tịnh Niếtbàn, đoƲn tuyệt tái sinh, không còn tử sinh luân hồi trong ba cõi, sáu loài nữa.
 BA LOẠI NIẾT-BÀN

Khi nói theo trƲng thái đƲt đáo, Niết-bàn có 3 loƲi, đó là9
 Animittanibbäna – Vô tướng Niết-bàn
 Appanihitanibbäna – Vô ái Niết-bàn
 Suññatanibbäna – Chân không Niết-bàn.
1, Animittanibbāna – Vô tướng Niết-bàn:
Bƴn chƶt của Niết-bàn là không có dƶu hiệu, không có tướng trƲng, không có
hình dáng, màu sắc,... gì cƴ.
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có ghi:
* Kilesānaṃ jarāmaranādīnañca vatthubhūtassa nimittassa abhāvā animitto
nāma.
Sự tịch tịnh xa rời khỏi dƶu hiệu khiến cho sinh khởi phiền não hay sinh tử chẳng hƲn
gọi là animittanibbäna – vô tướng niết-bàn.
Nghĩa là hành giƴ tu tiến Thiền minh sát (Vipassanäkammaṭṭhäna) thƶy được sự
sinh diệt của danh - sắc theo Tam tướng (Tilakkhaṇa) trước khi thƶu rõ Niết-bàn. Nếu
hành giƴ thƶy Tam tướng bằng cách quán Vô thường (Aniccaṃ), không có dƶu hiệu gì
nơi đối tượng của Thiền minh sát đó và tiếp tục chú mục trên đối tượng dưới dƲng vô
thường ƶy đến mức đắc ĐƲo Quƴ, có đối tượng là Niết-bàn. Niết-bàn trở thành đối
tượng của hành giƴ tu tập bằng cách quán Vô thường ƶy gọi là Animittanibbäna – Vô
tướng Niết-bàn.
Thông thường thì đối tượng của hành giƴ tu tập Thiền minh sát là danh - sắc.
Sắc ở đây chính là sắc uẩn và lúc nó sinh khởi thì có các sắc khối (rūpakaläpa) cùng
sinh với nhau, cho nên hình dáng, màu sắc sẽ hiển lộ ra đồng thời. Về phần danh
pháp chính là 4 danh uẩn, có tâm và tâm sở đồng sinh. Cho dù các danh pháp không
có hình vóc, màu sắc hiển lộ như sắc pháp nhưng sự sinh diệt tương tục của các
danh pháp được Đức Thế Tôn và những vị tu thiền đắc thần thông thƶy biết được
bằng khƴ năng trí tuệ của chính mình giống như thƶy các danh pháp có hình tướng
vậy. Do vậy, Niết-bàn không có dƶu hiệu, tướng trƲng nào cƴ, không giống như danh
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và sắc pháp nên được gọi là Animittanibbäna – Vô tướng Niết-bàn.
2, Appaṇihitanibbāna – Vô ái Niết-bàn:
Bƴn chƶt của Niết-bàn là không có đối tượng để ham muốn và không có
tham ái (taṇhä) dính mắc nơi đối tượng Niết-bàn ƶy. Nghĩa là với các pháp Hữu vi
(Saṅkhatadhamma) bao gồm danh pháp và sắc pháp, thì các pháp này có trƲng thái ái
nhiễm (paṇihita); tức là có đối tượng khƴ ái trước tham luyến (lobha) hoặc có ái dục
nơi các pháp Hữu vi ƶy, hoặc là có cƴ hai loƲi này. Thậm chí các tâm Siêu thế và các
tâm sở đồng sinh không có đối tượng khƴ ái trước tham luyến và tuy rằng không có
tham ái nhưng các tâm này vẫn chưa ra khỏi pháp ái nhiễm (paṇihitadhamma), bởi vì
chúng còn sinh khởi với con người (puggala), chư thiên, v.v... nhưng Niết-bàn là pháp
ở bên ngoài, không sinh khởi bên trong con người. Cho nên Niết-bàn được gọi là
Appaṇihita – Vô ái, tức là pháp không dựa vào, không đặt nền tƴng trên Khổ
(Dukkha), đó chính là danh và sắc vậy.
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có ghi:
* Sabbadukkhānaṃ nidānabhūtassa āsādukkhassa abhāvā appaṇīhito
nāma.
Sự tịch tịnh xa rời khỏi loay hoay khiến cho sinh khởi mọi khổ não gọi là appaṇihitanibbäna – vô ái niết-bàn.
Nghĩa là, hành giƴ tiến tu Thiền minh sát thƶy rõ tam tướng dưới dƲng Khổ
não (Dukkha), là trƲng thái không chịu đựng được cần phƴi thay đổi, sửa chữa. Hành
giƴ tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế đến lúc đắc ĐƲo, Quƴ, có Niết-bàn làm
đối tượng. Niết-bàn là đối tượng của hành giƴ thƶy được khổ não trong tiến trình tu
tập gọi là Appaṇihitanibbäna – Vô ái Niết-bàn. Hành giƴ tu tiến có đối tượng là Vô ái
Niết-bàn cần phƴi dựa trên phước báu huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhƶt là
phƴi có Samädhi – Định mƲnh mẽ.
3, Suññatanibbāna – Chân không Niết-bàn:
Bƴn chƶt của Niết-bàn là không có phiền não và không chƶp thủ ngũ uẩn,
không còn gì để dính mắc, ưu lo nữa.
Trong bộ Paramatthadīpanīṭīkä có ghi:
* Sabbapalibhodhehi vivittattā suññataṃ nāma.
Sự tịch tịnh xa rời khỏi mọi sự rối rắm, phiền toái gọi là suññatanibbäna – chân
không niết-bàn.
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Nghĩa là, hành giƴ tiến tu Thiền minh sát thƶy rõ Tam tướng dưới dƲng Vô
ngã (Anattä), không phƴi là ta, không phƴi của ta, không phƴi tự ngã của ta, không thể
điều khiển hay ra lệnh được. Hành giƴ tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế đến lúc
đắc ĐƲo, Quƴ, có Niết-bàn làm đối tượng. Niết-bàn là đối tượng của hành giƴ thƶy
được Vô ngã trong tiến trình tu tập gọi là Suññatanibbäna – Chân không Niết-bàn.
Hành giƴ tu tiến có đối tượng là Chân không Niết-bàn cần phƴi dựa trên phước báu
huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhƶt là phƴi có Paññä – Tuệ mƲnh mẽ.
 BỐN LOẠI NIẾT-BÀN

Niết-bàn phân loƲi theo Magga – ĐƲo thì có 4 loƲi, đó là9
 Niết-bàn của Sotäpattimagga – Nhập Lưu ĐƲo,
 Niết-bàn của Sakadägämimagga – Nhƶt Lai ĐƲo,
 Niết-bàn của Anägämimagga – Bƶt Lai ĐƲo,
 Niết-bàn của Arahattamagga – A-ra-hán ĐƲo.
 SÁU LOẠI NIẾT-BÀN

Niết-bàn có 6 loƲi dựa trên năng lực đoƲn diệt sự tham luyến nơi Lục trần:
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Sắc trần (Rūpärammaṇa),
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Thinh trần (Saddärammaṇa),
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Hương trần (Gandhärammaṇa),
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Vị trần (Rasärammaṇa),
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Xúc trần (Phoṭṭhabbärammaṇa),
 ĐoƲn diệt sự tham luyến nơi Pháp trần (Dhammärammaṇa).
III. NIẾT BÀN KHÔNG CÓ DƵU HIỆU, HIỆN TƯỢNG

Đức Phật phủ định Niết-bàn là bƶt kỳ pháp hữu vi nào, không phƴi là đƶt,
nước, lửa, gió, không phƴi là thức tâm, không phƴi là thế giới này hay thế giới khác
hay một thế giới nào đó cƴ, cũng không phƴi là một cái gì đó hiện hữu trên thế gian,
nhưng tƲi sao ta lƲi biết được có Niết-bàn, Niết-bàn là sự thật?
Sở dĩ chúng ta biết Niết-bàn là sự thật, là có thật bởi vì phƴi dựa trên sự
chứng ngộ của những bậc Thánh đã thƶy rõ Niết-bàn, đã chứng đắc ĐƲo Quƴ do sự
tu tiến minh sát tuệ của các ngài. Nếu như Niết-bàn không có thật thì các pháp hành
trung đƲo cũng sẽ đưa đến các kết quƴ rỗng không, chẳng có kết quƴ gì,...
LƲi nữa, sự tin tưởng hoặc là việc nên thƶy biết rằng Niết-bàn là có thật còn dựa
104

Nibbäna – Niết-Bàn

trên các yếu tố như9 các tính chƶt của Niết-bàn hiện hữu, có sự đoƲn tận phiền não,
có sự giác ngộ giƴi thoát, có các bậc Thánh đã đoƲn tận phiền não, các ngài đã giác
ngộ giƴi thoát. Do vậy, việc chế định danh xưng của các tính chƶt của Niết-bàn ắt
hẳn phƴi tồn tƲi và có nhiều mà mỗi chúng ta cũng nên tìm hiểu và biết đến, đƲi để
như sau9
01, Asesaviräganirodha
02, Asesabhavanirodha
03, Cägo
04, Paṭinissaggo
05, Mutti
06, Anälayo
07, Rägakkhayo
08, Dosakkhayo
09, Mohakkhayo
10, Taṇhakkhayo
11, Anuppädo
12, Apavattaṃ
13, Animittaṃ
14, Appanihitaṃ
15, Suññataṃ
16, Appaṭisandhi
17, Anuppatti
17, Anäyūhanaṃ
18, Ajätaṃ
20, Ajaraṃ
21, Abyädhi
22, Agati
23, Amataṃ
24, Asokaṃ
25, Aparidevaṃ
26, Anupäyäso
27, Asaṅkiliṭṭhaṃ
27, Asaṅgataṃ
28, Nivänaṃ
30, Santi

là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp
là pháp

diệt khổ đoƲn ái không dư sót,
đoƲn trừ kiếp sống không dư sót,
giƴi trừ mọi ái dục,
thoát khỏi mọi kiếp sống,
thoát khỏi phiền não,
không có sự luyến lưu,
tận trừ tham ái,
tận trừ sân hận,
tận trừ si mê,
tận trừ ái dục,
đoƲn diệt ngũ uẩn,
đoƲn diệt danh sắc,
không có hiện tượng,
thoát khỏi tầm cầu,
rỗng không trước khổ não,
không tái sinh,
không có chỗ đến,
không có nỗ lực,
vô sanh,
bƶt lão,
vô bệnh,
không đƲt đáo,
bƶt tử,
vô sầu,
không khóc lóc,
không than vãn,
vô phiền,
vô vi (không bị tƲo tác),
thoát khỏi trói buộc,
tịch tịnh an lƲc.
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Các danh xưng khái lược của Niết-bàn như đã nêu dựa trên sự chứng ngộ
Niết-bàn của các bậc Thánh nhân cho thƶy Niết-bàn là có thực, là hiện thực.
* Niết-bàn được xếp vào danh pháp không phƴi là danh uẩn bởi vì Niết-bàn
vượt ra ngoài các uẩn (khandhavimutti) và bởi vì Niết-bàn là pháp Vô vi (Asaṅkhatadhamma). Tuy nhiên Niết-bàn lƲi thuộc về Xứ (Āyatana), đó là Dhammäyatana – Pháp
xứ, sở dĩ như vậy vì Niết-bàn là đối tượng của ĐƲo tâm và Quƴ tâm, mà ĐƲo tâm và
Quƴ tâm chính là Manäyatana – Ý xứ.
* Niết-bàn còn là Dhammadhätu – Pháp giới vì Niết-bàn là đối tượng của
Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới, đó là ĐƲo tâm và Quƴ tâm.
* Niết-bàn chính là Nirodhasacca – Diệt đế, bởi vì Niết-bàn là pháp diệt tận
Khổ đế và Tập đế.
* Niết-bàn là Dhammärammaṇa – Pháp trần vì Niết-bàn là đối tượng của
ĐƲo tâm và Quƴ tâm.
* Kết lƲi, Niết-bàn là một trong 4 Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma), là
Pháp Chân đế.
KỆ THI KẾT LUẬN

Gāthāsaṅgaha:
14.

ITI

CITTAṂ

CETASIKAṂ

PARAMATTHAṂ PAKĀSENTI

RŪPAṂ

NIBBĀNAMICCAPI

CATUDHĀVA

TATHĀGATĀ.

Chư vị Như Lai tuyên thuyết chân nghĩa pháp tóm lược có bốn
loƲi là tâm, tâm sở, sắc và niết-bàn vậy.



106

TÀI LIỆU THAM KHƳO
TIẾNG THÁI

1. ปรมัตถโชติกะ ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริ ยะ
2. คู่มือการฟังพระอภิธรรม เล่ม ๑ มูลนิธิสถานที่ไม่ต้ งั อยูใ่ นความประมาท
3. คู่มือการศึกษาพระอภิธมั มัตถสังคหะ ปริ จเฉทที่ ๖ รู ปสังคหะวิภาคและนิพพานปรมัตถ์ โดย อาจารย์
บุญมี เมธางกูร อาจารย์บุษกร เมธางกูร
4. คู่มือการศึกษาพระอภิธมั มัตถสังคหะ ปริ จเฉทที่ ๖ รู ปสังคหะวิภาคและนิพพานปรมัตถ์
โดยนายวรรณสิ ทธิ ไวทยะเสวี
5. คัมภีร์อฏั ฐสาลินี พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา พระคันธสาลาภิวงศ์ แปล
6. คัมภีร์อภิธานวรรณนา พระมหาสมปอง มุทิโต แปลและเรี ยบเรี ยง
7. อภิธมั มัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี พระคันธสาลาภิวงศ์ แปล
8. อภิธมั มาวตาร พระคันธสาลาภิวงศ์ แปล
9. คัมภีร์วิสุทธิมรรค สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปล
TIẾNG VIỆT

1. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, tập I, tập II, Tỳ khưu Thích Minh Châu, Tu thư Viện
ĐƲi Học VƲn HƲnh, 1973.
2. Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, Tỳ khưu Hộ Pháp, NXB Tôn Giáo,
2014.
3. Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ, Tỳ khưu Hộ Pháp, NXB Tôn Giáo, 2002.
4. Thanh Tịnh ĐƲo, Thích Nữ Trí Hƴi chuyển dịch, Chùa Pháp Vân ƶn hành.
5. Thanh Tịnh ĐƲo, Tỳ khưu Ngộ ĐƲo dịch, NXB Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2012.
6. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Venerable Närada Mahäthera, PhƲm Kim Khánh dịch.
7. Đức Phật và Phật Pháp, Venerable Närada Mahäthera, PhƲm Kim Khánh dịch.
7. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập I, Tường Nhân Sư, NXB Hồng Đức, 2015.
8. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập II, Tường Nhân Sư, NXB Tôn Giáo, 2016.

107

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU
TẬP III

SẮC – NIẾT-BÀN
(TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT)

Tường Nhân Sư

NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA
33 Chu Văn An - Huế
ĐT: 02343.933264 - 02343.933429
Fax: 02343.848345
Email: nxbthuanhoa@yahoo.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản
Ts. Nguyễn Duy Tờ
Biên tập:
Bìa và trình bày:
Sửa bản in:
Đơn vị liên kết:
Địa chỉ:

Nguyễn Thị Ái Linh
Mahākāruṇiko
Sutadhammā
Nguyễn Mậu Chi
An Nhiên Garden
Tỉnh lộ 10, Phường Phú Thượng
Thành phố Huế.

Số lượng in: 500 bản, khổ: 21 x 29,7cm
In tại Công ty TNHH In Huế, 51A Minh Mạng, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Số đăngký KHXB: 1037-2022/CXBIPH/2-22/ThuH.
Quyết định xuất bản số: 39/QĐ-NXBTH. Ngày 06/04/2022.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 04 năm 2022.
Mã ISBN: 978-604-353-068-1.

SAÙCH BIEÁU TAËNG
DO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

NGUYÊN CHƯƠNG – NGUYỄN MẬU CHI
ẤN TỐNG

