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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 Thánh điển Päḷi có 3 tạng thì Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là tạng có số 
lượng Pháp uẩn (Dhammakhandha) chiếm đến một nửa (42 nghìn Pháp uẩn); 
trong đó Đức Phật thuyết ra không đề cập các giá trị chế định (paññatti) mà Ngài 
chỉ nói đến những giá trị chân nghĩa pháp (paramattha), chẳng hạn: thiện, bất 
thiện, uẩn, xứ, giới, v.v... 

 Từ trước đến nay, các quốc độ Phật giáo Nam phương như Thái, Miến, 
Lào, Cam pu chia, Sri Lanca luôn đặt trọng việc học tập, giảng dạy tạng Vi Diệu 
Pháp này, bởi vì đó là nền tảng và còn được xem như chiếc chìa khóa để mở cánh 
cổng dẫn lối vào tạng Kinh, tạng Luật. Nếu được trang bị tốt về các sở học của Vi 
Diệu Tạng thì những vấn đề của Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay Đại Niệm Xứ, 
v.v... sẽ được hiểu rõ một cách tường tận, khúc chiết và minh bạch; đồng thời làm 
cơ sở cho hành giả tiến sâu vào Vipassanä (Thiền Minh Sát), thẩm sát được Tam 
tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã), ... 

 Nhận thức được vai trò quan trọng của Vi Diệu Pháp, từ lâu chúng tôi 
đã có ấp ủ sẽ soạn thảo một bộ giáo trình về bộ môn này để giúp cho người học 
dễ hiểu hơn, có thể nắm bắt được những giáo pháp thâm sâu và vi diệu của Đức 
Thế Tôn đã tuyên thuyết rồi đem ra vận dụng cho bản thân mỗi người trong đời 
sống thường ngày cũng như trong quá trình tu tập. Sau hơn ba năm mở lớp dạy về 
môn này tại Huế và Hà Nội, đồng thời đúc kết lại những tài liệu đã được viết ra 
làm giáo trình cho các lớp này, chúng tôi đã biên soạn lại có sửa chữa và bổ sung 
để xuất bản bộ giáo trình nhiều tập: “Vi Diệu Pháp Toát Yếu” mà trước mắt sẽ in 
Tập I có nhan đề: “Citta – Tâm”. 

 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 hè 2015 

Tường Nhân Sư 
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Mahäkusalacitta 8

Mahävipäkacitta 8

Mahäkriyäcitta 8

Akusalavipäkacitta 7

Ahetukakusalavipäkacitta 8

Ahetukakriyäkacitta 3

Rūpävacarakusalacitta 5

Rūpävacarvipäkacitta 5

Rūpävacarakriyäcitta 5

Arūpävacarakusalacitta 4

Arūpävacarvipäkacitta 4

Arūpävacarakriyäcitta 4

Sotäpattimaggacitta 1/5

Sakadägämimaggacitta 1/5
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Sakadägämiphalacitta 1/5

Anägämiphalacitta 1/5
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Mohamūlacitta 2
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Mahäkusalacitta 8

Mahävipäkacitta 8

Mahäkriyäcitta 8

Akusalavipäkacitta 7

Ahetukakusalavipäkacitta 8

Ahetukakriyäkacitta 3

Lobhamūlacitta 8

Dosamūlacitta 2

Mohamūlacitta 2
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KĀMĀVACARACITTA – 54
54 - TÂM DỤC GIỚI

Loại tâm này phần nhiều lưu hành trong các cõi Dục Giới
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AKUSALACITTA 12
12 BẤT THIỆN TÂM

Lobhamūlacitta 8 

Dosamūlacitta 2 

Mohamūlacitta 2 

Loại tâm này đồng sinh với các tâm sở bất thiện, 
cho quả khổ đau, đối nghịch với các thiện tâm 
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Tổng cộng Akusalacitta 12 tâm
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LOBHAMŪLACITTA 8
8 THAM CĂN TÂM 

Lobhamūlacitta 8

som
sam asa

som
sam sas

som
vip asa

som
vip sas

upe
sam asa

upe
sam sas

upe
vip asa

upe
vip sas

1. Somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ 
Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động

2. Somanassasahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần có tác động

3. Somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động

4. Somanassasahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác động

5. Upekkhäsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động

6. Upekkhäsahagataṃ  diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần có tác động

7. Upekkhäsahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động

8. Upekkhäsahagataṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần có tác động

Loại tâm này đồng sinh với tâm sở tham, 
có tham là căn để, là pháp dẫn đầu 

Tổng cộng  Lobhamūlacitta 8 tâm
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DOSAMŪLACITTA 2
2 SÂN CĂN TÂM 

Lobhamūlacitta 8

1. Domanassasahagataṃ  paṭighasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
    Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động

2. Domanassasahagataṃ  paṭighasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
    Sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần có tác động

dom
paṭ asa

dom
paṭ sas

Dosamūlacitta 2

 Mohamūlacitta 2

Loại tâm này đồng sinh với tâm sở sân, 
có sân là căn để, là pháp dẫn đầu 

Tổng cộng  Dosamūlacitta 2 tâm
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MOHAMŪLACITTA 2
2  SI CĂN TÂM

Lobhamūlacitta 8

1. Upekkhäsahagataṃ  vicikicchäsampayuttaṃ      
    Si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi

2. Upekkhäsahagataṃ  uddhaccasampayuttaṃ 
    Si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm

Dosamūlacitta 2

 Mohamūlacitta 2
vici

upe

uddh

upe

Loại tâm này đồng sinh với tâm sở si, 
có si là căn để, là pháp dẫn đầu 

Tổng cộng  Mohamūlacitta 2 tâm
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Akusalavipäkacitta 7

Ahetukakusalavipäkacitta 8

Ahetukakriyäkacitta 3

AHETUKACITTA 18
18 VÔ NHÂN TÂM 

Loại tâm này không kết hợp với nhân nào trong 6 
nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si cả.

AKUSALAVIPĀKACITTA 7
7 BẤT THIỆN QUẢ TÂM 

Là quả tâm phát sinh từ các tâm bất thiện, làm cho thấy những cảnh 
xấu ác, nghe tiếng không hay v.v... 

cak

upe

1. Upekkhäsahagataṃ  cakkhuviññäṇaṃ
    Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tốt đẹp.

sot

upe

ghä

upe

jiv

upe

käy

duk

sam

upe

san

upe

6. Upekkhäsahagataṃ  sampaṭicchanacittaṃ
    Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần không tốt đẹp.

7. Upekkhäsahagataṃ  santīraṇacittaṃ
    Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần không tốt đẹp.

3. Upekkhäsahagataṃ  ghänaviññäṇaṃ
    Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần không tốt đẹp.

4. Upekkhäsahagataṃ  jivhäviññäṇaṃ
    Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần không tốt đẹp.

5. Dukkhasahagataṃ  käyaviññäṇaṃ
    Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp.

2. Upekkhäsahagataṃ  sotaviññäṇaṃ
    Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thinh trần không tốt đẹp.

Tổng cộng  Akusalavipäkacitta 7 tâm
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AHETUKAKUSALAVIPĀKACITTA 8
8 VÔ NHÂN THIỆN QUẢ TÂM 

Là quả tâm phát sinh từ các tâm đại thiện, làm cho mắt 
thấy những cảnh đẹp đẽ, tai nghe tiếng hay ho, v.v... 

cak

upe

1. Upekkhäsahagataṃ  cakkhuviññäṇaṃ
    Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp.

sot

upe

ghä

upe

jiv

upe

käy

suk

sam

upe

san

upe

6. Upekkhäsahagataṃ  sampaṭicchanacittaṃ
    Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp nhận ngũ trần tốt đẹp.

7. Upekkhäsahagataṃ  santīraṇacittaṃ
    Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần tốt đẹp.

3. Upekkhäsahagataṃ  ghänaviññäṇaṃ
    Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần tốt đẹp.

4. Upekkhäsahagataṃ  jivhäviññäṇaṃ
    Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần tốt đẹp.

5. Sukhasahagataṃ  käyaviññäṇaṃ
    Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc, chạm xúc trần tốt đẹp.

2. Upekkhäsahagataṃ  sotaviññäṇaṃ
    Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thinh trần tốt đẹp.

san

som

8. Somanassasahagataṃ  santīraṇacittaṃ
    Suy đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ, quán sát ngũ trần tốt đẹp.

Tổng cộng  Ahetukakusalavipäkacitta 8 tâm
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AHETUKAKRIYĀCITTA 3
3 VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 

1. Upekkhäsahagataṃ  pañcadvärävajjanacittaṃ
    Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn .

pañ

upe

man

upe

3. Somanassasahagataṃ  hasituppädacittaṃ
  Tiếu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mĩm cười của bậc Thánh 
Arahán.

2. Upekkhäsahagataṃ  manodvärävajjanacittaṃ
    Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ý căn .

has

som

Là tâm chỉ có hành động, không do một nhân 
nào tạo tác trong quá khứ, sau khi diệt cũng 

không để lại quả nào

Tổng cộng  Ahetukakriyäcitta 3 tâm
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Mahäkusalacitta 8

Mahävipäkacitta 8

Mahäkriyäcitta 8

KĀMĀVACARASOBHAṆACITTA 24
24 DỤC GIỚI TỊNH HẢO TÂM 

Là tâm tốt đẹp, tịnh hảo thuộc về dục giới, đồng sanh với 
các tịnh quang tâm sở
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MAHĀKUSALACITTA 8
8  ĐẠI THIỆN TÂM 

Là tâm thiện, không có tội lỗi, tạo quả an lạc, 
làm nền tảng cho thiền, thần thông và đạo quả.

Mahäkusalacitta 8

som
sam asa

som
sam sas

som
vip asa

som
vip sas

upe
sam asa

upe
sam sas

upe
vip asa

upe
vip sas

1. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ 
Đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động

2. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ nhì đồng  sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động

3. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động

4. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động

5. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động

6. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động

7. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động

8. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại thiện tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động

Tổng cộng  Mahäkusalacitta 8 tâm
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xii 

MAHĀVIPĀKACITTA 8
8 ĐẠI QỦA TÂM 

Là quả của các đại thiện tâm, làm nhiệm vụ tái sinh tâm, 
hộ kiếp tâm và tử tâm của chư Thiên và loài người

Mahävipäkacitta 8

som
sam asa

som
sam sas

som
vip asa

som
vip sas

upe
sam asa

upe
sam sas

upe
vip asa

upe
vip sas

1. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ 
Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động

2. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động

3. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại quả  tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động

4. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động

5. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động

6. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động

7. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động

8. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động

Tổng cộng  Mahävipäkacitta 8 tâm

 



 
Phụ lục 

 

 xiii 

MAHĀKRIYĀCITTA 8
8 ĐẠI DUY TÁC TÂM 

Là tâm giống các đại thiện tâm, phát sinh với 
bậc Thánh Arahán

Mahäkriyäcitta 8

som
sam asa

som
sam sas

som
vip asa

som
vip sas

upe
sam asa

upe
sam sas

upe
vip asa

upe
vip sas

1. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ 
Đại duy tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động

2. Somanassasahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động

3. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động

4. Somanassasahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động

5. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động

6. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇasampayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động

7. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  asaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động

8. Upekkhäsahagataṃ  ñäṇavippayuttaṃ  sasaṅkhärikaṃ
Đại duy tác tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động

Tổng cộng  Mahäkriyäcitta 8 tâm

 
 



 
VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU –  TÂM 

 

xiv 
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Rūpävacarakusalacitta 5

Rūpävacarvipäkacitta 5

Rūpävacarakriyäcitta 5

Arūpävacarakusalacitta 4

Arūpävacarvipäkacitta 4

Arūpävacarakriyäcitta 4
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7

MAHAGGATACITTA 27
27 ĐẠI HÀNH TÂM 

Là những tâm đạt đến trạng thái cao thượng quý báu

 
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 

 

 xv 

5
paṭ kus

4
dut kus

3
tat kus

2
cat kus

RŪPĀVACARACITTA 15
15 SẮC GIỚI TÂM 

Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều 
trong cõi sắc giới 

2
pañ kus

5
paṭ vip

4
dut vip

3
tat vip

2
cat vip

2
pañ vip

5
paṭ kri

4
dut kri

3
tat kri

2
cat kri

2
pañ kri

Rūpävacarakusalacitta 5 – 5 Thiện sắc giới tâm

Rūpävacarvipäkacitta 5 – 5 Quả sắc giới tâm

Rūpävacarakriyäcitta 5 – 5 Duy tác sắc giới tâm

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

kusalacittaṃ 
vipäkacittaṃ  
kriyäcittaṃ

1.
2.
3.
4.
5.

 

1. Đệ nhất thiền
2. Đệ nhị thiền
3. Đệ tam thiền
4. Đệ tứ thiền
5. Đệ ngũ thiền  

thiện tâm
quả tâm
duy tác tâm

sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.

 

 

Tổng cộng Rūpävacaracitta 15 tâm  
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xvi 

ARŪPĀVACARACITTA 12
12 VÔ SẮC GIỚI TÂM 

Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều 
trong cảnh giới vô sắc 

2

äkä kus

2

äkä vip

2

äkä kri

Arūpävacarakusalacitta 4 – 4 Thiện vô sắc giới tâm

Arūpävacarvipäkacitta 4 – 4 Quả vô sắc giới tâm

Arūpävacarakriyäcitta 4 – 4 Duy tác vô sắc giới tâm

Upekkhäekaggatäsahitaṃ   
Upekkhäekaggatäsahitaṃ   
Upekkhäekaggatäsahitaṃ
 Upekkhäekaggatäsahitaṃ

äkäsänañcäyatana
viññäṇañcäyatana
äkiñcaññäyatana
nevasaññänäsaññäyatana

kusalacittaṃ 

vipäkacittaṃ  

kriyäcittaṃ

1.
2.
3.
4.

 

1. Không vô biên xứ thiền
2. Thức vô biên xứ thiền 
3. Vô sở hữu xứ thiền
4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền

thiện tâm

quả tâm

duy tác tâm

sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.

 

 

2

viñ kus

2

viñ vip

2

viñ kri

2

äki kus

2

äki vip

2

äki kri

2

nev kus

2

nev vip

2

nev kri

Tổng cộng Arūpävacaracitta 12 tâm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 

 

 xvii 
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Sotäpattimaggacitta 1-5

Sakadägämimaggacitta 1-5

Anägämimaggacitta 1-5

Arahattamaggacitta 1-5

Sotäpattiphalacitta 1-5

Sakadägämiphalacitta 1-5

Anägämiphalacitta 1-5

Arahattaphalacitta 1-5
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8
|
4
0

LOKUTTARACITTA  8/40
8/40 SIÊU THẾ TÂM 

Là tâm vượt ra khỏi tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới)
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xviii 

5
paṭ sot

4
dut sot

3
tat sot

2
cat sot

2
pañ sot

5
paṭ sak

4
dut sak

3
tat sak

2
cat sak

2
pañ sak

5
paṭ anä

4
dut anä

3
tat anä

2
cat anä

2
pañ anä

5
paṭ ara

4
dut ara

3
tat ara

2
cat ara

2
pañ ara

Sotäpattimaggacitta 1/5 – 1/5 Dự Lưu Đạo tâm

Sakadägämimaggacitta 1/5 – 1/5 Nhất Lai Đạo tâm

Anägämimaggacitta 1/5 – 1/5 Bất Lai Đạo tâm

Arahattamaggacitta 1/5 – 1/5 Arahán Đạo tâm

MAGGACITTA  4/20
4/20  ĐẠO TÂM 

Là tâm các bậc Thánh đang đoạn trừ phiền não, cấu 
uế của nội tâm

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sotäpattimaggacittaṃ
sakadägämimaggacittam
anägämimaggacittaṃ

arahattamaggacittaṃ

1.
2.
3.
4.
5.

 

1.Đệ nhất thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

dự lưu đạo tâm
nhất lai đạo tâm
bất lai đạo tâm
arahán đạo tâm

sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.

 

 

Tổng cộng Maggacitta 4/20 tâm  
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 

 

 xix 

5
paṭ sot

4
dut sot

3
tat sot

2
cat sot

2
pañ sot

5
paṭ sak

4
dut sak

3
tat sak

2
cat sak

2
pañ sak

5
paṭ anä

4
dut anä

3
tat anä

2
cat anä

2
pañ anä

5
paṭ ara

4
dut ara

3
tat ara

2
cat ara

2
pañ ara

Sotäpattiphalacitta 1/5 – 1/5 Dự Lưu Quả tâm

Sakadägämiphalacitta 1/5 – 1/5 Nhất Lai Quả tâm

Anägämiphalacitta 1/5 – 1/5 Bất Lai Quả tâm

Arahattaphalacitta 1/5 – 1/5 Arahán Quả tâm

PHALACITTA  4/20
4/20  QUẢ TÂM 

Là tâm các bậc Thánh đã đoạn trừ phiền não, cấu uế 
của nội tâm

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sotäpattiphalacittaṃ
sakadägämiphalacittam
anägämiphalacittaṃ
arahattaphalacittaṃ

1.
2.
3.
4.
5.

 

1. Đệ nhất thiền
2. Đệ nhị thiền
3. Đệ tam thiền
4. Đệ tứ thiền
5. Đệ ngũ thiền  

dự lưu quả tâm
nhất lai quả tâm
bất lai quả tâm
arahán quả tâm

sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm.
sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm.

 

 

Tổng cộng Phalacitta 4/20 tâm  



 
Nhập môn 

1 

YASSA  CITTAṂ  UPPAJJATI  NA  NIRUJJHATI 
TASSA  CITTAṂ  NIRUJJHISSATI  NA  UPPAJJISSATĄ’TI ? 
 
Tâm của người nào đang sinh không phƴi đang diệt 
Tâm của người đó sẽ diệt sẽ không sinh phƴi không? 
 
 
YASSA  VÄ  PANA  CITTAṂ  NIRUJJHISSATI  NA  UPPAJJISSATI 
TASSA  CITTAṂ  UPPAJJATI  NA  NIRUJJHATĄ’TI ? 
 
Hoặc là: Tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sinh 
Tâm của người đó đang sinh không phƴi đang diệt phƴi không? (Yamaka) 

                                                                                         
                                                                                                                                   PL. 956   
 
Aṭṭhasäliną aṭṭhakathä   (Dhammasaṅganą) 

Karuṇä       viya     sattesu   Paññä    yassa    mahesino 
Ñeyyadhammesu  sabbesu Pavattittha          yathäruci  
 
Trí tuệ của Đức Phật, bậc đại công đức, biến mãn trong 
khắp cả Pháp cần liễu tri tùy tâm nguyện; giống như Đức 
Đại Bi  mà Ngài truyền rải cho chúng sinh 

 
ÑEYYADHAMMA  là pháp mà Bậc Chánh Đẳng Giác cần thƶu hiểu, liễu tri, 
gồm 5 chi: 

1. Saṅkhāra: 53 danh pháp (1 tâm  + 52 tâm sở)  và 17 
Nipphannarćpa – Sắc thật.  

2. Vikāra: 5 Sắc biến chuyển  (2 Viññattirćpa – Sắc cử động, Lahutä – 
Nhẹ nhàng, Mudutä – Mềm mƲi, Kammaññatä – Uyển chuyển) 

3. Lakkhaṇa:  4 Sắc trƲng thái (Upacaya – Sanh, Santati – Liên tục, 
Jaratä – Già, Aniccatä – Vô thường) 

4. Nibbāna: TrƲng thái diệt phiền não (kilesa) và khổ (dukkha) 

5. Paññatti: Chế định, khái niệm mà người ta dùng để gọi, đặt tên ví 
dụ: nhà cửa, núi non, đƶt nước, v.v… 
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2 

PAÑÑATTI – CHẾ ĐỊNH  
 

1. Ngôn ngữ chế định: 

 - Ngôn ngữ Päḷi 
 - Ngôn ngữ địa phương  

 tiếng Pāḷi tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Việt 
 Manussa Humanity Rén leì  Nhân loƲi 
 Purisa Man Nán rén Đàn ông 
 Itthą Women Nü rén  Đàn bà 
 
2. Pháp chế định: 

 * Atthapaññatti: chế định về ý nghĩa, hình dƲng:  

      Santänapaññatti – chế định về hình khối, mặt phẳng của đƶt, chiều 
cao của núi  
  Samćhapaññatti – chế định về tổng hợp, lắp ráp các bộ phận thành 
xe, nhà 
  Sattapaññatti – chế định về chúng sinh, đàn ông, đàn bà, chư thiên, 
súc vật 
  Disäpaññatti – chế định về phương hướng, đông tây nam bắc 
  Kälapaññatti – chế định về thời gian, sáng trưa chiều tối 
  Akäsapaññatti – chế định về không gian, hang động hầm hố  
  Kasiṇapaññatti – chế định về đề mục (hành thiền) 
  Nimittapaññatti – chế định về dƶu hiệu (trong thiền định) 

 * Saddapaññatti: chế định về ngôn ngữ 

  - Avijjamänapaññatti: từ ngữ chế định không có thực tính pháp 
(sabhäva) hiện hữu làm nền tƴng, vd: con người, chư thiên, nhà cửa, sông núi, 
v.v… 

 - Vijjamänapaññatti: từ ngữ chế định có thực tính pháp hiện hữu làm 
nền tƴng, vd: tâm, tâm sở, sắc, niết bàn, khổ thánh đế, tập thánh đế, năm 
uẩn, v.v…   

Sinh con rồi mới sinh cha, 
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. 
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     MẪU TỰ PÄḶĄ 

 

Nguyên âm:       

 A   Ä   I   Ą   U   Ū   E   O              a   ä   i   ą   u   ć   e   o     

  

Phụ âm:    

 K   KH   G   GH    Ṅ k   kh   g   gh   ṅ  

 C   CH    J    JH     Ñ  c   ch   j    jh    ñ     

      Ṭ   ṬH    Ḹ   ḸH    Ṇ  ṭ    ṭh   ḍ   ḍh   ṇ 

 T   TH    D   DH    N  t    th   d   dh   n 

 P   PH    B    BH    M  p   ph   b   bh  m  

  Y    R     L     V       S     H     Ḷ     Ṃ  y    r     l     v    s    h    ḷ    ṃ 
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ABHIDHAMMASAṄGAHA 
 

SAMMÄSAMBUDDHAMATULAṂ 
SASADDHAMMAGAṆUTTAMAṂ 
ABHIVÄDIYA             BHÄSISSAṂ 
ABHIDHAMMATTHASAṄGAHAṂ 

  
1. SAMMÄSAMMBUDDHA: Đức Chánh Đẳng Giác, bậc thƶu hiểu (liễu tri) 
ñeyyadhamma, gồm 5 chi như đã nêu. 

 
2.  ATULAṂ: Vô tỷ, không thể so sánh được. 
 
3. SASADDHAMMAGAṆUTTAMAṂ: cùng với Chánh Pháp (Chân Pháp) và Chư 
Thánh Tăng, là bậc đƲi đức tối thượng. 

 SADDHAMMA: gồm 10 chi pháp là:  

  4 ĐƲo (magga) 
  4 Quƴ (phala) 
  1 Niết bàn (nibbäna) 
  1 Pháp học (pariyattidhamma) 

 Hoặc phân thành 3 pháp là: 

  * Pariyattisaddhamma (Pháp học): Pälą (Tam tƲng) và Aṭṭhakathä 
(Chú giƴi) 

  * Paṭipattisaddhamma (Pháp hành): giữ giới, thọ đầu đà, hành 
thiền định và thiền tuệ. 

  * Paṭivedhasaddhamma (Pháp thành): ĐƲo, Quƴ, Niết bàn, Cƴnh 
thiền (Jhäna) và Thần thông (Abhiññä) 
 
4. ABHIVÄDIYA:  thành kính đƴnh lễ ……. rồi, sau khi thành kính đƴnh lễ. 
 
5. BHÄSISSAṂ: nói, thuyết, viết, trước tác,… 
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6. ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA: (abhi + dhamma + attha + saṅgaha) 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. 

 

 
 

PARAMATTHADHAMMA 4 
 

 TATTHA  VUTTÄBHIDHAMMATTHÄ 

 CATUDHÄ             PARAMATTHATO 

 CITTAṂ       CETASIKAṂ       RŪPAṂ 

 NIBBÄNAMĄTI             SABBATHÄ 

 
Theo Chân Nghĩa Pháp, có tƶt cƴ 4 pháp 
thuộc về Abhidhamma là: Tâm, Tâm sở, 
Sắc và Niết bàn. 

 
Tattha: ở đây,  
Vuttä: được nói đến 
Abhidhammatthä: các vật, các pháp thuộc về Abhidhamma 
Catudhä: có 4 loƲi 
Paramattha: đệ nhƶt nghĩa đế, chân đế, chân nghĩa pháp  
Sabbathä: tƶt cƴ. 
 

PARAMATTHA = parama + attha 

 Parama: không bị biến động, không thay đổi, là pháp đứng đầu trong 
các pháp chế định (paññatti) 

 Attha: nội dung, ý nghĩa, vật thể. 
 
SACCA: sự thật, chân thật pháp, đế. 

Có 2 sự thật là: 
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 * Sammutti  sacca: tục đế, sự thật ngoài mặt, sự thật thế tình 

 * Paramattha  sacca: chân đế, đệ nhƶt nghĩa đế, sự thật tuyệt đối  

 

Có tƶt cƴ 4 sự thật tuyệt đối là: 

 CITTA –  Tâm 

 CETASIKA – Tâm sở 

 RŪPA – Sắc 

 NIBBÄNA – Niết bàn 
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CHƯƠNG I 

CITTA – TÂM 
 

TÂM LÀ GÌ ? 

* Tâm    là pháp nhận biết đối tượng, tâm là cái biết, sự vật bị nhận 
biết gọi là đối tượng. 

* Tâm  là pháp nhận, ghi nhớ, suy nghĩ và biết đối tượng. 

* Tâm  phƴi nhận đối tượng xong mới biết và nhớ rồi mới suy nghĩ. 

* Tâm  có nhiều tên gọi, chẳng hƲn:  

Manäyatana: ý cƴnh 
Manindriya: ý căn 
Viññäṇa: thức 
Viññäṇakhandha: thức uẩn 
Manoviññäṇadhätu: ý thức giới 
v.v… 

 
 

TÍNH CHƵT CỦA TÂM 
 

Tƶt cƴ các Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma) đều có 2 loƲi tính 
chƶt, đó là: 

* Sāmaññalakkhaṇa ----- Tính chung  

* Visesalakkhaṇa ----- Tính riêng 
 

1. SÄMAÑÑALAKKHAṆA của tâm 

 a, Aniccaṃ: vô thường, biến đổi, không ở trƲng thái cũ được.  
 b, Dukkhaṃ: khổ, chịu đựng không được. 
 c, Anattä: vô ngã, không phƴi là ta, của ta, điều khiển, ra lệnh không 
được. 
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2. VISESALAKKHAṆA của tâm 

 a, Lakkhaṇa - Đặc tính:  nhận biết đối tượng 
 b, Kicca - Phận sự:  đứng đầu các pháp đồng sinh 
 c, Paccupaṭṭhäna - Biểu hiện:  sinh diệt liên tục không gián đoƲn  
 d, Padaṭṭhäna - Nhân khởi:  Danh và Sắc là nhân gần làm tâm sinh khởi 

 

 

NĂNG LỰC CỦA TÂM 
 

1. TƱO TÁC: làm cho đẹp đẽ, lƲ mắt, đáng sợ, tác phong đáng kính, đáng 
yêu, hoặc nghĩ suy để chế tƲo đồ vật như nhà cửa, xe cộ, máy móc v.v…  

 

2. VỚI BƳN THÂN: tự bƴn thân của tâm có cƴ thiện, bƶt thiện, quƴ, duy tác, 
tội, phước, có trí, vô trí, v.v… 

 

3. TÍCH LĆY NGHIỆP VÀ PHIỀN NÃO: tâm là nhân tƲo nên nghiệp ác, nghiệp 
thiện, nghiệp bƶt động, khi đã tƲo tác rồi thì giữ lƶy điều tốt, cái xƶu ƶy. 

 

4. TRỔ QUƳ:  quƴ tƶt cƴ các nghiệp thiện hay bƶt thiện mà tâm đã làm rồi 
không bị biến mƶt đi đâu cƴ, đến thời phƴi lẽ, có cơ hội thì sẽ cho quƴ 

 

5. TẬP QUÁN: nếu tâm suy nghĩ, hành động điều gì thường xuyên thì những 
điều đó sẽ được tích lũy trong nội tâm tƲo thành thói quen và sẽ thích 
nghĩ, thích làm như thế hoài mãi. 

 

6. VỚI ĐỐI TƯỢNG: tâm nhận đối tượng đủ các loƲi, không giới hƲn và quan 
trọng nhƶt là tâm người xƶu sẽ dễ dàng nhận các đối tượng xƶu ác còn tâm 
người tốt thì nhận các điều tốt cũng dễ dàng hơn. 
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PHÂN  LOẠI  TÂM 
 

TATTHA   CITTAṂ   TAVÄ   CATUBBIDHAṂ  HOTI  

KÄMÄVACARAṂ   RŪPÄVACARAṂ   ARŪPÄVACARAṂ   LOKUTTARAÑCETI 
 

Trong các loƲi Chân Nghĩa Pháp ƶy, sẽ nói đến Tâm trước 
nhƶt, có 4 loƲi tâm là: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và Siêu 
thế giới. 

 

 

1. KÄMÄVACARACITTA  –  DỤC GIỚI TÂM:  loƲi tâm dính mắc, chƶp thủ, 
say đắm, trộn lẫn trong ái dục (kämataṇhä), là những tâm mà đa số du hành 
quẩn quanh trong cõi Dục giới, có tƶt cƴ 54 tâm. 

 

2. RŪPÄVACARACITTA – SẮC GIỚI TÂM:  là những tâm đã đƲt đến cƴnh 
thiền Sắc giới, vừa lòng với cƴnh giới của các PhƲm thiên Hữu sắc . Các tâm 
này du hành trong cõi Sắc giới, có tƶt cƴ 15 tâm. 

 

3. ARŪPÄVACARACITTA – VÔ SẮC GIỚI TÂM:  là những tâm đã đƲt đến 
cƴnh thiền Vô Sắc, vừa lòng với cƴnh giới của các PhƲm thiên Vô sắc. Các tâm 
này du hành trong cõi Sắc giới, có tƶt cƴ 12 tâm. 

 

4. LOKUTTARACITTA – SIÊU THẾ TÂM:  là những tâm đang vượt và đã vượt 
khỏi tam giới, tức là khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Siêu thế tâm có 7 
tâm, nếu phân theo cƶp độ của các Thiền tâm (Jhänacitta) thì có tƶt cƴ 40 
tâm. 
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KĀMĀVACARACITTA  
DỤC GIỚI TÂM 

 

Kämävacaracitta – Dục giới tâm: gồm có 54 tâm, được chia thành 3 nhóm là: 

- Akusalacitta – Bƶt thiện tâm 

- Ahetukacitta – Vô nhân tâm 

- Kämävacarasobhaṇacitta – Dục giới tịnh hƴo tâm 

 

1. AKUSALACITTA – BƵT THIỆN TÂM: là những tâm không minh mẫn, 
không tốt, không đẹp, tồi tệ, xƶu xa, nặng nề, thô thiển, tội lỗi và đem lƲi kết 
quƴ khổ đau. 

 

2. AHETUKACITTA – VÔ NHÂN TÂM:  là những tâm không phƴi là tội hay là 
phước, vì không có nhân tƲo tội hay tƲo phước kết hợp. Vô nhân tâm thường 
luôn phát sinh và hiện hữu ở mỗi một chúng sinh. 

 

3. KÄMÄVACARASOBHAṆACITTA – DỤC GIỚI TỊNH HƳO TÂM:  là những tâm 
tịnh hƴo, tốt đẹp, minh mẫn, không tƲo khổ não cho mình và cho người, là 
những tâm rời xa tội lỗi và cho quƴ an lƲc. 
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AKUSALACITTA  
 BƵT THIỆN TÂM 

 
Mặc dầu là loƲi tâm không tốt, tội lỗi, cho quƴ khổ đau; nhưng các bƶt 

thiện tâm rƶt dễ sinh khởi và thường phát sinh luôn khi. Cũng bởi vì, lúc tiếp 
nhận một đối tượng nào đó rồi thì phần nhiều tâm không suy toán đắn đo 
thật kỹ đúng như chân như thật của thực tính pháp (sabhäva) nên các bƶt 
thiện tâm dễ dàng khởi sinh. Việc không lưu tâm, suy xét thật đúng với thực 
tính pháp của đối tượng đó gọi là AYONISOMANASIKÄRA – PHI NHƯ LÝ TÁC Ý. Một 
khi AYONISOMANASIKÄRA hiện hữu thì bƶt thiện tâm cũng sinh ra. 

AYONISOMANASIKÄRA  phát sinh dựa trên 5 yếu tố là: 

1. Đã không tƲo thiện phước trong đời trước 
2. Ở trú xứ không thích hợp 
3. Không thân cận bậc thiện hữu tri thức 
4. Không nghe pháp từ các bậc chân nhân 
5. Buông thƴ mình theo hƲnh xƶu. 
 
Bƶt thiện tâm gồm có 12 tâm, chia thành 3 loƲi như sau: 

 Lobhamćlacitta – Tham căn tâm:   8 tâm 
 Dosamćlacitta – Sân căn tâm:       2 tâm 
 Mohamćlacitta – Si căn tâm: 2 tâm 
 

1. Lobhamćlacitta – Tham căn tâm:  là tâm có căn để, gốc xuƶt phát từ: 

- Sự tham muốn - Dục vọng 
- Lòng thích thú - Tính đam mê 
- Sự ưa thích  - Sự say đắm đối tượng 

 
2. Dosamćlacitta – Sân căn tâm:  là tâm có căn để, gốc xuƶt phát từ:   

- Không ưa thích - Bực bội 
- Tính độc địa, độc ác - Buồn bã 
- Muộn phiền - Bƶt toƲi nguyện 
- Ghét bỏ, ganh ghét - Oán hận 
- Tức giận - Nóng nƴy 
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3. Mohamćlacitta – Si căn tâm:  là tâm có căn để, gốc xuƶt phát từ: 

- Si mê - Mê tín 
- Hoài nghi - Phóng tâm 

 

 

 

 

 

LOBHAMŪLACITTA   
  THAM CĂN TÂM 

 

Tham căn tâm là những tâm có gốc xuƶt phát từ lòng ham muốn, tham 
lam, do tính tham dẫn đầu, còn được gọi là  LOBHASAHAGATACITTA – tâm đồng 
sinh với lòng tham. 

 
LAKKHAṆÄDICATUKA – Tính chƶt của Lobhamćlacitta: 

1. Ärammaṇagahaṇalakkhaṇo: có đặc tính bám víu đối tượng. 
2. Abhisaṅgaraso: có phận sự giữ chặt vào đối tượng. 
3. Aparicägapaccupaṭṭhäno: có quƴ biểu hiện là không rời bỏ đối 

tượng. 
4. Saṃyojaniyadhammesu  assädadassanapadaṭṭhäno: có nhân gần là 

thƶy các pháp tương hợp đáng ưa thích, vừa lòng.  
 

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHA  gồm 4 yếu tố: 

 * Lobhaparivärakammapaṭisandhikatä: tái sinh bởi nghiệp mà có lobha 
là tùy tùng. 
 * Lobhaussannabhavato cavanatä: chết đi từ cƴnh giới có nhiều lobha. 
 * Iṭṭhärammaṇasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng tốt 
đẹp. 
 * Assädadassanaṃ: thƶy sự vật thích mắt, ưa nhìn. 
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 1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHAMŪLASOMANASSA gồm 4 yếu tố: 

 * Lobhaparivärakammapaṭisandhikatä: tái sinh bởi nghiệp mà có lobha 
là tùy tùng. 
 * Agambhąrapakatitä:  thường thường không có suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế, 
sâu sắc. 
 * Iṭṭhärammaṇasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối tượng tốt 
đẹp. 
 * Byasanamutti: thoát khỏi 5 điều suy hƲi: 

  - Ñätibyasana: mƶt mát bà con, người thân hoặc bị chối bỏ. 
  - Bhogabyasana: suy hƲi về tài sƴn, của cƴi. 
  - Rogabyasana: suy hƲi do bệnh tật, ốm đau. 
  - Sąlabyasana:  suy hƲi về giới hƲnh. 
  - Diṭṭhibyasana: suy hƲi do tà kiến. 
 
 2. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH LOBHAMŪLAUPEKKHÄ  gồm 5 yếu tố: 

 * Upekkhäpaṭisandhikatä: tái sinh bằng upekkhä 
 * Gambhąrapakatitä: thường thường có suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế, sâu sắc. 
 * Majjhattärammaṇasamäyogo: thường xuyên tiếp xúc toàn là đối 
tượng trung bình. 
 * Byasanamutti: thoát khỏi 5 điều suy hƲi. 
 * Mćgadhätukatä: là người có nội tâm câm lặng. 
 
 3. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DIṬṬHIGATASAMPAYUTTA  gồm 5 yếu tố: 

 * Diṭṭhajjhäsayatä:  là người có tà kiến trong thói quen suy nghĩ. 
 * Diṭṭhavippannapuggalasevanatä: thích gần gũi với người có tà kiến 
 * Saddhammavimukhatä: không được học tập Chánh Pháp.  
 * Micchävitakkabahulatä: thích suy nghĩ về những điều sai lƲc. 
 * Ayoniso  ummujjanaṃ: chìm đắm trong những suy tưởng không đúng 
như chân như thật. 
 
 4. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DIṬṬHIGATAVIPPAYUTTA  gồm 5 yếu tố: 

 * Sassata-ucchedadiṭṭhi-anajjhäsayatä: là người không có thường kiến 
và đoƲn kiến trong thói quen suy nghĩ. 
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 * Diṭṭhipannapuggala-asevanatä: không gần gủi với người tà kiến. 
 * Saddhammasammukhatä: hướng tâm đến, được học tập Chánh 
Pháp. 
 * Sammävitakkabahulatä: thích suy nghĩ về những điều đúng đắn. 
 * Ayoniso na ummujjanaṃ: không chìm đắm trong những suy tưởng 
không đúng như chân như thật. 
 
 5. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH AKUSALA-ASAṄKHÄRIKA   gồm 6 yếu tố: 

 * Asaṅkhärikakammajanikapaṭisandhikatä: tái sinh bởi nghiệp có 
asaṅkhärika. 

 * Kallakäyacittatä: thân và tâm mƲnh mẽ. 
 * Sątaṇhädąnaṃ khamanabahulatä: có nhiều sự nhẫn nƲi trước nóng 
lƲnh v.v… 
 * Kattabbakammesu  diṭṭhänisaṃsatä: thƶy rõ ích lợi trong công việc 
nên làm. 
 * Kammesu ciṇṇavasitä: thuần thục trong công việc đang làm. 
 * Utubhojanädisappäyalabho: nhận được điều kiện thuận lợi về thời 
tiết, vật thực chẳng hƲn.  
 
 6. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH AKUSALA-SASAṄKHÄRIKA   gồm 6 yếu tố ngược 
lƲi với 6 yếu tố trên. 
 
 *** AKUSALA-SASAṄKHÄRIKA phát sinh dựa trên 2 yếu tố là người khác tác 
động và tự mình tác động. 

 SASAṄKHÄRIKA  phát sinh dựa vào sự tác động của người khác do 2 nỗ 
lực – payoga là:  

- Käyapayoga – thân nỗ lực: là sự tác động dựa vào hành động 
của thân như kéo tay, chỉ tay, nháy mắt, quay đầu, đánh, v.v… 

- Vacąpayoga – khẩu nỗ lực: là sự tác động dựa vào lời nói như 
câu từ có nội dung lôi kéo, đưa đẩy; hoặc lời nói thô tục, hay lời 
nói khen thưởng, tán thán. 

 SASAṄKHÄRIKA  phát sinh dựa vào sự tác động của chính mình do 3 nỗ 
lực – payoga là: 
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- Käyapayoga – thân nỗ lực: là sự tác động của chính mình dựa 
trên hành động của thân ví dụ như cố trang sức cho đẹp, khi đã 
đẹp rồi thì phát sinh sự hài lòng. Hoặc là cố gắng làm việc cho 
thân thể mệt nhọc, đói bụng; khi bụng đói rồi thì thèm ăn khát 
uống. 

- Vacąpayoga – khẩu nỗ lực:  là tự mình tác động bằng lời nói của 
bƴn thân, như tự động viên, an ủi mình, tự tôn mình lên nhằm 
phát sinh ngã mƲn, tham căn tâm sẽ tự khởi chính lúc này. 

- Manopayoga – ý nỗ lực: là tự mình tác động dựa trên sự suy 
nghĩ, ví dụ: nghĩ đến chuyện vui cười làm cho thích thú, hài 
lòng, lúc đó tham căn tâm khởi sinh.  

 
 *** DIṬṬHICETASIKA có mặt trong Lobhamćlacitta gồm 2 loƲi:  

 1. Diṭṭhi thông thường: còn gọi là Sakkäyadiṭṭhi (thân kiến), có tà kiến 
cho rằng năm uẩn ở trong thân hay ngoài thân là ta, là tự ngã của ta, là người, 
là đàn ông, đàn bà v.v… 

 2. Diṭṭhi đặc biệt: còn gọi là Niyatamicchädiṭthi (tà kiến cố định) có 3 
loƲi: 

  - Ahetukadiṭṭhi: phủ định nhân, không tin vào nhân 
(Makkaligosäla). 
  - Natthikadiṭṭhi: phủ nhận quƴ, không tin vào quƴ 
(Pćraṇakassapa). 
  - Akiriyadiṭṭhi: phủ định cƴ nhân lẫn quƴ, không tin vào nhân và 
quƴ (Ajitakessäkambala). 
  
 Diṭṭhi - Tà kiến còn phân làm 2 loƲi lớn là: 

1. Sassatadiṭṭhi - Thường kiến: tà kiến cho rằng mọi sự vật đều thường 
luôn, không biến đổi. 

2. Ucchedadiṭṭhi - ĐoƲn kiến: tà kiến cho rằng chết là hết, rỗng 
không. 

Cƴ hai loƲi tà kiến này đều là diṭṭhi đặc biệt. 
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DOSAMŪLACITTA  2 
2  SÂN CĂN TÂM 

 

Là tâm có căn để, gốc gác từ sự sân hận, ghen ghét; do sân dẫn 
đầu, còn được gọi là  PAṬIGHACITTA – Tâm tiếp xúc với đối 
tượng không vừa lòng. 
 

LAKKHAṆÄDICATUKA – Tính chƶt của Dosamćlacitta: 

1. Caṇḍikalakkhaṇo: có đặc tính cứng cỏi, thô tháp. 
2. Nissayädähanaraso: có phận sự làm cho tâm mình và tâm 

người khác sầu não. 
3. Dćsanapaccupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là gây thiệt hƲi đối 

tượng. 
4. Äghätavatthupadaṭṭhäno: có nhân gần là do 10 sự việc gây 

lòng thù hận. 
 
NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH DOSA HAY PAṬIGHA  gồm 5 yếu tố: 

1. Dosajjhäsayatä: là người có thói quen hay giận hờn. 
2. Agambhąrapakatitä: là người suy nghĩ không sâu sắc. 
3. Appasuttä: học hành ít ỏi, thƶp kém. 
4. Aniṭṭhärammaṇasamäyogo: tiếp xúc với những đối tượng không tốt 

đẹp, không như ý. 
5. Äghätavatthusamäyogo: gặp phƴi những sự việc gây lòng thù hận, 

oán giận. 
 

ÄGHÄTAVATTHU - 10 SỰ VIỆC GÂY LÒNG THÙ HẬN: 

1. Thù hận vì nghĩ rằng đã tƲo sự thiệt hƲi cho ta. 
2. Thù hận vì nghĩ rằng đang tƲo sự thiệt hƲi cho ta. 
3. Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tƲo sự thiệt hƲi cho ta. 
4. Thù hận vì nghĩ rằng đã tƲo sự thiệt hƲi cho người mà ta yêu mến. 
5. Thù hận vì nghĩ rằng đang tƲo sự thiệt hƲi cho người mà ta yêu mến. 
6. Thù hận vì nghĩ rằng sẽ tƲo sự thiệt hƲi cho người mà ta yêu mến. 
7. Thù hận vì nghĩ rằng đã làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 
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8. Thù hận vì nghĩ rằng đang làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 
9. Thù hận vì nghĩ rằng sẽ làm điều lợi ích cho người mà ta ghét. 
10. Thù hận một cách vô cớ, không đáng (ví dụ: đang đi vƶp phƴi cái cọc 

trên đường, hay đƲp nhầm gai rồi sinh lòng thù hận, oán giận). 

 

 

 

MOHAMŪLACITTA  2 
2   SI  CĂN  TÂM  

 

Là tâm có căn để, gốc gác từ sự si mê, u minh, mê mờ, không 
thƶy đúng với sự thật của thực tính pháp.  
 

LAKKHAṆÄDICATUKA – Tính chƶt của Mohamćlacitta: 

1. Añänalakkhaṇo: có đặc tính là không biết rõ các Thánh Đế. 
2. Ärammaṇasabhävacchädanaraso: có phận sự che lƶp thực tính pháp 

của đối tượng. 
3. Andhakärapacupaṭṭhäno: có quƴ hiện hữu là sự si mê, u tối. 
4. Ayonisomanasikärapadaṭṭhäno: có nhân gần là sự không quán xét đối 

tượng thật tốt theo đúng như chân như thật. 

 

VICIKICCHÄ – Hoài nghi, gồm 2 loƲi: 

a, Niväraṇavicikicchä: Hoài nghi là pháp che chắn, ngăn cƴn các Thiện Pháp. 
b, Paṭirćpakavicikicchä: Hoài nghi về kiến thức học tập, những điều chưa 
biết, v.v…  
 Ở đây, Hoài nghi kết hợp với Mohamćlacitta chính là 
Niväraṇavicikicchä, là pháp ngăn ngƲi ĐƲo, Quƴ, Niết bàn. Hoài nghi này có 7 
loƲi tƶt cƴ, ƶy là: 

 1, Buddhe  kaṅkheti: nghi ngờ nơi ân đức Phật. 
 2, Dhamme  kaṅkheti: nghi ngờ nơi ân đức Pháp. 
 3, Saṅghe  kaṅkheti: nghi ngờ nơi ân đức Tăng. 
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 4, Sikkhäya  kaṅkheti: nghi ngờ nơi Tam học (Giới Định Tuệ).  
 5, Pubbante  kaṅkheti: nghi ngờ nơi quá khứ. 
 6, Aparante  kaṅkheti: nghi ngờ nơi vị lai. 
 7, Pubbantäparante  kaṅkheti: nghi ngờ nơi cƴ quá khứ lẫn vị lai.  
 8, Paticcasamuppäde  kaṅkheti: nghi ngờ nơi Thập nhị nhân duyên.  
 
UDDHACCA – Phóng tâm: phóng dật, trƲo cử, tâm không ổn định trên một đối 
tượng, suy nghĩ miên man, lang thang từ đối tượng này qua đối tượng khác, 
bƶt nhƶt. 

 

 

 

AKUSALAKAMMAPATHA  
BƵT THIỆN NGHIỆP ĐƱO 

 

Akusalakammapatha: Con đường của bƶt thiện nghiệp, ác đƲo, ác hƲnh có tƶt 
cƴ 10 loƲi: 

1. Pänätipäta      Sát sinh    
2. Adinnädäna  Trộm cắp 
3. Kämesumicchäcära Tà dâm 
4. Musäväda Nói dối 
5. Pisuṇaväcä Nói đâm thọc 
6. Pharusaväcä Nói thô lỗ 
7. Samphappaläpa Nói vô ích 
8. Abhijjhä Tham lam 
9. Byäpäda Thù hận 
10. Micchädiṭṭhi Tà kiến 
 

PHÂN LOƱI: 

Pänätipäta                      
Pharusaväcä                                           
Byäpäda 
 

sinh khởi do Dosamćlacitta, có Sân là gốc,  
là pháp dẫn dắt.                                                                            



 
Akusalacitta – Bất ThiệnTâm  

19 

Kämesumicchäcärä                                                                                  
Abhijjhä                        
Micchädiṭṭhi                                           

Adinnädäna                 đôi khi sinh khởi do Lobhamćlacitta, có Tham là  
Musäväda                    gốc, là pháp dẫn dắt.                                                                                                                                                       
Pisuṇaväcä                   đôi khi sinh khởi do Dosamćlacitta, có Sân là gốc,   
Samphappaläpa           là pháp dẫn dắt.                                                                                                                                                                                   

 

 Nhận thƶy rằng Bƶt thiện nghiệp đƲo không sinh khởi do 
Mohamćlacitta, tuy nhiên một khi Lobhamćlacitta hoặc Dosamćlacitta phát 
sinh thì Mohacetasika (Si tâm sở) cũng đồng phát sinh theo. Và chính Si tâm sở 
cũng là một nhân làm cho Bƶt thiện nghiệp đƲo khởi sinh. 

 

 

QUƳ CỦA LOBHA, DOSA, MOHA 
 Akusalacitta là Tâm mà phần nhiều gây nên tội lỗi, xƶu ác và là NHÂN 
để phƴi nhận QUƳ như sau: 
 
1. LOBHA:  là tâm có nhân xuƶt phát từ sự ham muốn và sẽ nhận quƴ là đi tái 
sinh vào cƴnh giới NGƱ QUỶ, ATULA do theo năng lực của Lobha. 

 Thời đƲi nào mà nội tâm của loài người tràn đầy tham lam, ham muốn, 
thời đƲi đó sẽ sinh cƴnh “gƲo châu củi quế” là nhân làm cho con người nghèo 
khổ, thiếu đói, chết chóc nhiều hơn lên. 

 
2. DOSA: là tâm có nhân xuƶt phát từ sự sân hận, thù oán và sẽ nhận quƴ là đi 
tái sinh vào cƴnh giới ĐỊA NGỤC - một khổ cƴnh, thiêu đốt chúng sinh không 
ngừng nghỉ, giống như tâm sân đang thiêu đốt vậy. 

 Thời đƲi nào mà nội tâm của loài người tràn đầy hận thù, hiềm khích, 
nóng nƴy, thời đƲi đó tai họa hiểm nguy từ vũ khí, cung tên, đƲn dược sẽ là 
mối đe dọa làm cho chúng sinh chém giết lẫn nhau, chết chóc, sinh ly tử biệt 
cũng nƴy sinh. 
 

sinh khởi do Lobhamćlacitta, có Tham là gốc,  
là pháp dẫn dắt.                                                                            
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3. MOHA: là tâm có nhân xuƶt phát từ sự si mê, muội lược và sẽ nhận quƴ là đi 
tái sinh trong cƴnh giới  SÚC SINH  do theo năng lực của Moha. 

 Thời đƲi nào mà nội tâm của loài người tràn đầy si mê lầm lƲc, thời đƲi 
đó sẽ phát sinh tai hƲi nguy nan từ bệnh tật lan nhiễm, thế gian tràn đầy các 
dịch bệnh làm cho con người chết đi rƶt nhiều. 

 

 

 

 

AKUSALACITTA LÀ PHÁP CẦN DỨT BỎ 
 

 Bƶt thiện tâm là những tâm xƶu ác, tội lỗi, cho quƴ khổ, bởi thế cần 
được dứt bỏ. 
  
LOBHAMŪLACITTA: là tâm tham muốn, dục vọng,… nếu không thận trọng, 
không lưu tâm thì lòng tham muốn sẽ tăng lên khó lường được. Tham căn tâm 
được dứt bỏ, đoƲn trừ bằng Santosa – Tri túc (biết đủ): 

 1, Tri túc với những thứ có được. 
 2, Tri túc theo sức mình. 
 3, Tri túc theo sự phù hợp.  

 
DOSAMŪLACITTA: là tâm sân hận, ghen ghét, lo âu, sợ hãi,… là nhân tƲo các ác 
nghiệp, tội lỗi. Sân căn tâm cần được dứt bỏ, đoƲn trừ bằng Tâm Từ - Mettä. 
Người học  Phật,  hành Pháp  thường  quán xét  rằng  ta ghét khổ  muốn lƲc  như 
thế nào thì người khác, chúng sinh khác cũng muốn lƲc ghét khổ như thế ƶy. 
 
 Phương cách đoƲn trừ Dosa như sau: 

a, Mettänimittassa  uggaho: học tập các phương pháp tu tập nhằm tăng 
trưởng tâm Từ.  

b, Mettäbhävanänuyogo: kết hợp thực hành pháp Rƴi Tâm Từ. 
c, Kammassakatäpaccavekkhaṇo: thường xuyên quán xét rằng mỗi 

người đều có nghiệp của mình. 
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d, Paṭisaṅkhänabahuląkatä: làm mình trở thành người có nhiều trí tuệ. 
e, Kalyäṇamittatä: thân cận bƲn hữu là người tốt, có tâm Từ. 
f, Sappäyakathä: được nghe nhiều lời nói thoƴi mái tâm can. 

 
 
MOHAMŪLACITTA: là tâm si mê, u tối, không thƶy rõ sự thật của thực tính 
pháp. Muốn đoƲn trừ Si căn tâm thì phƴi có ánh sáng Trí Tuệ (Paññä), bao 
gồm: 

 *  Sutamayapaññä: Văn Tuệ 
 *  Cintämayapaññä: Tư Tuệ 
 *  Bhävanämayapaññä: Tu Tuệ 
 

 Phương cách đoƲn trừ Vicikicchäsampayutta như sau: 

 a, Bähusuttä: là người nghe nhiều, học rộng. 
 b, Paripucchakatä: luôn tham vƶn, hỏi han. 
 c, Vinayepakataññutä: hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc. 
 d, Adhimokkhabahulatä: có nhiều quyết định chắc chắn. 
 e, Kalyäṇamittatä: thân cận bƲn hữu là người tốt. 
 f, Sappäyakathä: được nghe nhiều lời nói thoƴi mái tâm can. 

 

 Phương cách đoƲn trừ Uddhaccasampayutta như sau: 

 a, Bähusuttä: là người nghe nhiều, học rộng. 
 b, Paripucchakatä: luôn tham vƶn, hỏi han. 
 c, Vinayepakataññutä: hiểu biết, thuần thục và trì giới nghiêm túc. 
 d, Buddhaseritä: thường xuyên được nghe Phật Pháp. 
 e, Kalyäṇamittatä: thân cận bƲn hữu là người tốt. 
 f, Sappäyakathä: được nghe nhiều lời nói thoƴi mái tâm can.                          
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AHETUKACITTA   
VÔ NHÂN TÂM 

 

Là những tâm không kết hợp với HETU – NHÂN, tức là không 
có nhân phước (puñña) hay nhân tội (päpa). Nhân phước 
gọi là KUSALAHETU, nhân tội gọi là AKUSALAHETU. 

 
* Nhân tội có 3 nhân là:  

- lobhahetu – tham,  
- dosahetu – sân,  
- mohahetu – si. 

 
 * Nhân phước có 3 nhân là9  

  - alobhahetu – vô tham,  
  - adosahetu – vô sân,  
  - amohahetu – vô si.  

 Vậy AHETUKACITTA – VÔ NHÂN TÂM là những tâm không có 6 loại nhân này 
kết hợp. 
  
 
AHETUKACITTA – VÔ NHÂN TÂM có tất cả 17 tâm, chia thành 3 nhóm:  

 * AKUSALAVIPĀKACITTA – Bất thiện quả tâm có 7 tâm. 

 * AHETUKAKUSALAVIPĀKACITTA – Vô nhân thiện quả tâm có 7 tâm 

 * AHETUKAKRIYĀCITTTA – Vô nhân duy tác tâm có 3 tâm.  

 
KĀTHĀSAṄGAHA: 
 

SATTĀKUSALAPĀKĀNI   PUÑÑAPĀKĀNI   AṬṬHADHĀ 

KRIYĀCITTĀNI   TĪṆĪTI   AṬṬHARASĀ           AHETUKĀ 

Vô nhân tâm có 17 tâm là9 7 Bất thiện quả tâm, 7 Vô 
nhân thiện quả tâm và 3 Vô nhân duy tác tâm. 
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LỘ TRÌNH TÂM QUA NHÃN MÔN

bha atī na da pañ cak sam san vot ja ja ja ja ja ja ja tata bha

1       2 3 654 87 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Đối tượng mới sắc trần hiện tại

Lộ trình tâm qua nhãn môn

Đối tượng cũ 

kiếp trước
Đối tượng cũ 

kiếp trước

SẮCMẮT

NHÃN  THỨC

0

 

GIẢI THÍCH
 

0. Bhavaṅgacitta – Hộ kiếp tâm9 (viết tắt9 bha) là tâm có nhiệm vụ giữ gìn kiếp 
của mỗi chúng sinh. Đối tượng của bhavaṅgacitta là: 

 * Kamma – nghiệp. 

 * Kammanimitta – nghiệp tướng. 

 * Gatinimitta – thú tướng. 
 
1. Atītabhavaṅgacitta – Hộ kiếp tâm quá khứ9 (viết tắt9 atī) đối tượng mới sắc 
trần ở hiện tại đã xuất hiện, bhavaṅgacitta thứ nhất trải qua một sát-na tâm 
sinh diệt, song vẫn giữ đối tượng cũ của kiếp trước.  
 
2. Bhavaṅgacalanacitta – Hộ kiếp tâm rung động9 (viết tắt9 na) đối tượng mới 
sắc trần ở hiện tại làm cho bhavaṅgacitta thứ nhì rung động, song vẫn giữ đối 
tượng cũ của kiếp trước.   
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3. Bhavaṅgupacchedacitta – Hộ kiếp tâm bị cắt đứt9 (viết tắt9 da) đối tượng 
mới sắc trần ở hiện tại làm cho bhavaṅgacitta thứ ba bị cắt đứt dòng liên tục, 
đồng thời cắt đứt đối tượng cũ của kiếp trước, làm duyên cho ngũ môn hướng 
tâm phát sinh. 

 Cả 3 loại bhavaṅgacitta này còn ở ngoài nhãn môn lộ trình tâm và ngoài 
6 môn.  
  
4. Pañcadvärävajjanacitta – Ngũ môn hướng tâm9 (viết tắt9 pañ) Ngũ môn 
hướng tâm có khả năng làm phận sự tiếp nhận 5 đối tượng mới kiếp hiện tại9 
sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Trong lộ trình tâm qua 
nhãn môn này, ngũ môn hướng tâm tiếp nhận đối tượng mới sắc trần đầu tiên 
của lộ trình tâm rồi diệt, làm duyên cho nhãn thức tâm phát sinh. 

 
5. Cakkhuviññäṇacitta – Nhãn thức tâm: (viết tắt9 cak)  
 Nhãn thức tâm làm phận sự thấy sắc trần, thuộc về sắc pháp 
paramattha rồi diệt, làm duyên cho tiếp thọ tâm phát sinh.    
 
6. Sampaṭicchanacitta – Tiếp thọ tâm9 (viết tắt9 sam)  
 Tiếp thọ tâm làm phận sự tiếp nhận đối tượng sắc trần từ nhãn thức 
tâm rồi diệt, làm duyên cho suy đạt tâm phát sinh.    
 
7. Santīraṇacitta – Suy đạt tâm9 (viết tắt9 san)  
 Suy đạt tâm làm phận sự suy xét đối tượng tốt hoặc xấu rồi diệt, làm 
duyên cho xác định tâm phát sinh.   
 
8. Voṭṭhabbana – Xác định tâm: (viết tắt9 voṭ)  
 Xác định tâm cũng là  ý môn hướng tâm (manodväravajjanacitta) làm 
phận sự xác định đối tượng của thiện tâm, hoặc bất thiện tâm, hoặc duy tác 
tâm tuỳ theo căn duyên rồi diệt, làm duyên cho tốc hành tâm phát sinh. 
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9 – 15. Javanacitta – Tốc hành tâm: (viết tắt9 ja)  
Tốc hành tâm là thiện tâm hoặc bất thiện tâm hoặc duy tác tâm, phát 

sinh liên tục 7 sát-na tâm cùng loại, làm phận sự tạo nên thiện nghiệp, hoặc 
bất thiện nghiệp, hoặc duy tác tuỳ theo trình độ hiểu biết của chúng sinh. 
Riêng với bậc Thánh A-ra-hán thì duy tác tâm phát sinh, chỉ có tạo tác mà 
thôi, không thành nghiệp gì cả. 
 
16 – 17. Tadälambana – Tiếp đối tượng tâm9 (viết tắt9 ta)  
 Tiếp đối tượng tâm là quả tâm, phát sinh liên tục 2 lần, làm phận sự 
tiếp nhận đối tượng từ tốc hành tâm, còn dư lại 2 sát-na tâm, mãn tuổi thọ 
của đối tượng mới sắc trần hiện tại, chấm dứt nhãn môn lộ trình tâm bằng hộ 
kiếp tâm phát sinh có đối tượng cũ kiếp trước và những ý môn lộ trình tâm 
phát sinh tiếp theo.  
 
 
 
 

AKUSALAVIPĀKACITTA  7 
7  BẤT THIỆN QUẢ TÂM 

 

 Akusalavipäkacitta  là những tâm quả của các bất thiện nghiệp. Những 
nghiệp xấu, ác, tội lỗi mà đã làm rồi trong quá khứ, sẽ không biến mất đi đâu 
và đến khi cơ duyên đầy đủ sẽ cho quả là các bất thiện quả tâm. Có tất cả 7 
Vô nhân bất thiện quả tâm là9 
 
 1. Upekkhäsahagataṃ  cakkhuviññäṇaṃ 
     Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tốt đẹp. 
 
 2. Upekkhäsahagataṃ  sotaviññäṇaṃ 
     Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thinh trần không tốt đẹp. 
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 3. Upekkhäsahagataṃ  ghänaviññäṇaṃ 
     Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần không tốt đẹp. 
 

4. Upekkhäsahagataṃ  jīvhäviññäṇaṃ 
     Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả, nếm vị trần không tốt đẹp. 
 

5. Dukkhäsahagataṃ  käyaviññäṇaṃ 
     Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, chạm xúc trần không tốt đẹp. 
 
 6. Upekkhäsahagataṃ  sampaṭicchanacittaṃ 
     Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần không tốt đẹp. 
 
 7. Upekkhäsahagataṃ  santīraṇacittaṃ 
     Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần không tốt đẹp. 
 
 Trong số 7 vô nhân bất thiện quả tâm ở trên thì 5 tâm đầu tiên còn có 
tên gọi là9 pañcaviññäṇaṃ – ngũ thức tâm, là những tâm nhận biết đối tượng 
qua ngũ môn. Hai tâm cuối cùng làm nhiệm vụ tiếp nhận và suy đạt đối 
tượng trong các lộ trình tâm.        

  

 
 

AHETUKAKUSALAVIPĀKACITTA  8 
7  VÔ NHÂN THIỆN QUẢ TÂM 

 

 Ahetukakusalavipäkacitta là những tâm quả của các thiện nghiệp, là 
tâm được sinh từ năng lực của các kusalacetanä – tác ý thiện ở trong các 
mahäkusalacitta – đại thiện tâm mà đã sinh ra trong quá khứ rồi. Tuy nhiên, 
do sự thiếu sót của các tác ý này tại một thời điểm nào đó trong 3 thời (trước 
khi làm, trong khi làm hoặc sau khi làm) mà làm cho các thiện tác ý sẽ bị suy 
giảm năng lực và cho quả là các tâm vô nhân (không có các nhân thiện là9 
alobha, adosa, amoha kết hợp). Có tất cả 7 Vô nhân thiện quả tâm là9 
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   1. Upekkhäsahagataṃ  cakkhuviññäṇaṃ 
     Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần tốt đẹp. 
 
 2. Upekkhäsahagataṃ  sotaviññäṇaṃ 
     Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả, nghe thinh trần tốt đẹp. 
 
 3. Upekkhäsahagataṃ  ghänaviññäṇaṃ 
     Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả, ngửi hương trần tốt đẹp. 
 

4. Upekkhäsahagataṃ  jīvhäviññäṇaṃ 
     Thiệt thức tâm sinh với thọ xả, nếm vị trần tốt đẹp. 
 

5. Dukkhäsahagataṃ  käyaviññäṇaṃ 
     Thân thức tâm sinh với thọ khổ, chạm xúc trần tốt đẹp. 
 
 6. Upekkhäsahagataṃ  sampaṭicchanacittaṃ 
     Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xả, nhận ngũ trần tốt đẹp. 
 
 7. Upekkhäsahagataṃ  santīraṇacittaṃ 
     Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 
 
 8. Somanassasahagataṃ  santīraṇacittaṃ 
     Suy đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ, quán sát ngũ trần tốt đẹp. 
 
 Khi tiếp xúc với đối tượng không đáng ưa thích, đối tượng không tốt 
đẹp thì các vô nhân bất thiện quả tâm sẽ sinh khởi trong lộ trình tâm. Ngược 
lại nếu được tiếp xúc với các đối tượng khả ái, đối tượng tốt đẹp là do các 
nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ thì lúc đó các vô nhân thiện quả tâm sẽ có 
mặt trong lộ trình tâm. 
 
 Đa phần các tâm vô nhân bất thiện hoặc thiện này đều có năng lực 
yếu, có thọ xả đi kèm, ngoại trừ 2 thân thức tâm là có thọ khổ hoặc thọ lạc 
trên thân mà thôi. Ngoài ra suy đạt tâm trong vô nhân thiện quả tâm có cả thọ 
hỷ và thọ xả bởi tùy theo đối tượng khả ái, tốt đẹp loại mạnh (Iṭṭhärammaṇa) 
và mạnh vừa vừa (Iṭṭhamajjhattärammaṇa). 
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AHETUKAKRIYĀCITTA  3 
3 VÔ NHÂN DUY TÁC TÂM 

 

 Ahetukakriyäcitta là những tâm phát sinh nhằm làm nhiệm vụ, phận sự 
nhận đối tượng mới qua 6 môn, nhận nhiệm vụ quyết định đối tượng 5 môn 
và là tâm làm phận sự mỉm cười của các bậc Thánh A-ra-hán. Những tâm này 
chỉ làm phận sự mà thôi, không sinh khởi bởi các nhân phước hay nhân tội, 
cho nên chúng không phải là các tâm phước hay tâm tội. Đồng thời chúng 
cũng không phải là các tâm quả của các nhân phước hay nhân tội ấy. Vô 
nhân duy tác có 3 tâm là: 

 

 1. Upekkhäsahagataṃ  pañcadvärävajjanacittaṃ 
    Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn. 
 
 2. Upekkhäsahagataṃ  manodvärävajjanacittaṃ 
    Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ý căn. 
 
 3. Somanassasahagataṃ  hasituppädacittaṃ 
   Tiếu sanh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát khởi sự mỉm cười của bậc 
Thánh A-ra-hán. 
 
 

 

NÓI VỀ NỤ CƯỜI 
 Trong Bộ ALAṄKĀRA chia nụ cười ra làm 6 loại9 

1. SITA: Cười trên mặt, không hở khoé răng, là nụ cười của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác. 

2. HASITA: Cười đủ hở khoé răng, là nụ cười của các bậc Thánh  A-ra-hán, 
Bất Lai, Nhất Lai, Thất Lai và phàm nhân. Ngoại trừ các bậc Thánh A-
ra-hán, các vị khác và phàm nhân, nụ cười này đều có kết hợp với 
nhân phước hoặc nhân tội. 
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3. VIHASITA: Cười có tiếng nhè nhẹ, phát sinh từ tâm của phàm nhân 
hoặc 3 bậc Thánh Hữu học. 

4. ATIHASITA: Cười có tiếng lớn, phát sinh từ tâm của phàm nhân, bậc 
Thánh Thất Lai hoặc Nhất Lai. 

5. APAHASITA: Cười làm thân rung động, cử động, là cái cười của phàm 
nhân. 

6. UPAHASITA: Cười đến chảy nước mắt, là cái cười của phàm nhân mà 
thôi. 

 

 

 
UPATTIHETU – NHÂN SINH KHỞI  

CỦA 17 VÔ NHÂN TÂM 
 

1. NHÂN SINH KHỞI CỦA CAKKHUVIÑÑĀṆACITTA9 

 a, Cakkhupasäda9 có thần kinh thị giác tốt. 
 b, Rūpärammaṇa9 có hình sắc xuất hiện trước mắt. 
 c, Āloka: có ánh sáng. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm (pañcadvärävajjanacitta). 
 
2. NHÂN SINH KHỞI CỦA SOTAVIÑÑĀṆACITTA9 

 a, Sotapasäda9 có thần kinh thính giác tốt. 
 b, Saddärammaṇa9 có âm thanh. 
 c, Vivaräkäsa9 có khoảng trống. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
 
3. NHÂN SINH KHỞI CỦA GHĀNAVIÑÑĀṆACITTA9 

 a, Ghänapasäda9 có thần kinh khứu giác tốt. 
 b, Gandhärammaṇa9 có mùi xuất hiện. 
 c, Väyodhätu9 có gió đưa đến. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
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4. NHÂN SINH KHỞI CỦA JIVHĀVIÑÑĀṆACITTA9 

 a, Jivhäpasäda9 có thần kinh vị giác tốt. 
 b, Rasärammaṇa9 có vị xuất hiện. 
 c, Āpodhätu: có nước miếng. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
 
5. NHÂN SINH KHỞI CỦA KĀYAVIÑÑĀṆACITTA9 

 a, Käyapasäda9 có thần kinh xúc giác tốt. 
 b, Phoṭṭhabbärammaṇa9 có nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng. 
 c, Thaddhapaṭhavī9 có địa đại cứng cáp. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
 
 Cakkhuviññäṇacitta 2 tâm, Sotaviññäṇacitta 2 tâm, Ghänaviññäṇacitta 
2 tâm, Jivhäviññäṇacitta 2 tâm, Käyaviññäṇacitta 2 tâm, cộng 10 tâm gọi là9  
DVIPAÑCAVIÑÑṆACITTA – Ngũ song thức tâm 10 tâm. 
 
6. NHÂN SINH KHỞI CỦA MANODHĀTU 3 TÂM: 

 a, Pañcadvära9 có 5 môn tốt, tức là thần kinh mắt, tai, mũi…. 
 b, Pañcärammaṇa9 có đối tượng qua năm môn xuất hiện. 
 c, Hadayavatthu9 có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh. 
 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
 
Manodhätu – Ý giới gồm có 3 tâm là9    

 Pañcadvärävajjanacitta – Ngũ môn hướng tâm 
 Sampaṭicchanacitta 2 – 2 Tiếp thọ tâm    
 
7. NHÂN SINH KHỞI CỦA MANOVIÑÑĀṆADHĀTU 76 TÂM: 

 a, Manodvära9 ý môn, bao gồm bhavaṅgacitta  19 tâm:  

 - Upekkhäsantīraṇacitta 2 tâm 
 - Mahävipäkacitta 8 tâm 
 - Mahaggatavipäkacitta 9 tâm 

 b, Ārammaṇa9 có đối tượng xuất hiện (sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
pháp). 
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 c, Hadayavatthu9 có tâm căn là nơi để cho tâm, tâm sở phát sinh (đối 
với chúng sinh có 5 uẩn, còn với chúng sinh chỉ có 4 uẩn thì không cần). 

 d, Manasikära9 có sự lưu tâm. 
 
Manoviññäṇadhätu – Ý thức giới có 76 tâm là:  

 Có tất cả 78 tâm, trừ Dvipañcaviññäṇacitta 10 tâm + Manodhätu 3 
tâm, còn lại 76 tâm gọi là Manoviññäṇadhätu.  

  

 

 

 

 

 

SO SÁNH 6 THỨC TÂM 
 
 Trong Bộ Aṭṭhasälinī và Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) so sánh 6 loại 
thức tâm như sau: 
 
1. Cakkhuviññäṇacitta – Nhãn thức tâm (mắt) giống rắn, rắn thích bò chui 
vào những chỗ khuất lấp như thế nào thì mắt cũng thích nhìn vào những chỗ 
che đậy như thế ấy. 
 
2. Sotaviññäṇacitta – Nhĩ thức tâm (tai) giống cá sấu, cá sấu thích những chỗ 
có nước mát lạnh như thế nào thì tai cũng thích nghe những tiếng nói, âm 
thanh ngọt ngào, êm mát như thế ấy. 
 
3. Ghänaviññäṇacitta – Tỷ thức tâm (mũi) giống chim, chim thích bay lượn 
trên không như thế nào thì mũi cũng thích ngửi mùi trôi nổi trong không khí 
như thế ấy. 
 
4. Jivhäviññäṇacitta – Thiệt thức tâm (lưỡi) giống chó, chó thích nhểu nước 
bọt như thế nào thì lưỡi mọi khi đều thích nếm vị như thế ấy. 
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5. Käyaviññäṇacitta – Thân thức tâm (thân) giống con giả can, giả can thích sự 
ấm áp như thế nào thì thân cũng thích sự ấm áp như thế ấy. 
 
6. Manoviññäṇacitta – Ý thức tâm (ý) giống khỉ, khỉ thích máy động, không ở 
yên như thế nào thì tâm ý cũng thích vọng động, không chịu ở yên như thế 
ấy. 

 
PHẬN SỰ CỦA AHETUKACITTA 

 

Cakkhuviññäṇa 2 tâm  làm phận sự   Dassanakicca – thấy sắc 

Sotaviññäṇa 2 tâm  làm phận sự   Savanakicca – nghe tiếng 

Ghänaviññäṇa 2 tâm  làm phận sự   Ghäyanakicca – ngửi mùi 

Jivhäviññäṇa 2 tâm  làm phận sự   Säyanakicca – nếm vị 

Käyaviññäṇa 2 tâm  làm phận sự   Phussanakicca – chạm xúc  

Sampaṭicchana 2 tâm  làm phận sự   Sampaṭicchanakicca –   
tiếp nhận ngũ trần 

 
   Paṭisandhikicca – tục sinh 

   Bhavaṅgakicca – hộ kiếp 

Upekkhäsantīraṇa 2 tâm  làm phận sự   Cutikicca – tử (chết) 

   Santīraṇakicca – suy đạt 

   Tadälambanakicca – tiếp  
                                                                             đối tượng từ tốc hành tâm 

 

   Santīraṇakicca – suy đạt 

   Tadälambanakicca – tiếp  
                                                                             đối tượng từ tốc hành tâm 

Pañcadvärävajjana 1tâm làm phận sự   Āvajjanakicca  –  hướng   
                                                                            tâm đến đối tượng ngũ trần 

 Somanassasantīraṇa 1 tâm    làm phận sự   
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   Āvajjanakicca   –  hướng  
                                                                            tâm đến đối tượng lục trần 
    
   Voṭṭhabbanakicca – xác  
                                                                             định đối tượng ngũ trần  
                                                                                             qua ngũ môn 

 
Hasituppäda 1 tâm làm phận sự   Javanakicca – tốc hành tâm  
 

 

 

ASOBHAṆACITTA  30 
 

 Akusalacitta 12 tâm và Ahetuka 18 tâm, cộng lại 30 tâm gọi là 
Asobhaṇacitta. Ở đây Asobhaṇacitta không mang nghĩa là tâm không tốt đẹp, 
không tịnh hảo như Akusalacitta. Sở dĩ có tên như vậy bởi vì không kết hợp 
với các Sobhaṇacetasika – Tịnh hảo tâm sở.   

 Akusalacitta không thể sinh khởi ở tất cả mọi chúng sinh giống như 
Ahetukacitta, mà chỉ ở một số chúng sinh nào đó thôi.  
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SOBHAṆACITTA   
TỊNH HƳO TÂM 

 
GĀTHĀSAṄGAHA: 

PĀPĀHETUKAMUTTĀNI SOBHAṆĀNĪTI  VUCCARE 

EKŪNASAṬṬHĪ  CITTĀNI ATHEKANAVUTĪPI       VĀ. 

Ngoài các bất thiện tâm và vô nhân tâm ra, 59 hay 91 
tâm còn lƲi được gọi là Tịnh hƴo tâm. 

 Sobhaṇacitta – Tịnh hƴo tâm là những tâm tốt đẹp, có sự kết hợp với 
các Tịnh hƴo tâm sở. Tính rút gọn thì có 58 tâm, còn tính rộng ra thì có tất cƴ 
91 Tịnh hƴo tâm. Nếu phân theo địa giới (bhūmi) thì các Tịnh hƴo tâm có mặt 
trong cƴ 4 địa giới là9 
 
 Kämävacarasobhaṇacitta  24 

 Rūpävacaracitta 15 

 Arūpävacaracitta 12 

 Lokuttaracitta            8 hay 40 

 
KĀMĀVACARASOBHAṆACITTA  

DỤC GIỚI TỊNH HƳO TÂM  
 

Dục giới Tịnh hƴo tâm là những tâm phần nhiều lưu chuyển tới lui 
trong cõi Dục giới. Tuy Dục giới là cƴnh giới phát sinh của Kilesakäma (phiền 
não dục) và Vatthukäma (vật dục), nhưng các Dục giới Tịnh hƴo tâm vẫn là 
các tâm tốt đẹp bởi vì kết hợp với các Tịnh hƴo tâm sở. Các tâm sở tốt đẹp 
này sẽ tƲo tác nên các tâm thiện hƴo, làm phát sinh lợi ích, tránh khỏi tội lỗi.  
Kämävacarasobhaṇacitta được chia thành 3 loƲi theo Gäthäsaṅgaha như sau9 

 
VEDANĀÑĀṆASAṄKHĀRA– BHEDENA         CATUVĪSATI 
SAHETUKĀMĀVACARA– PUÑÑAPĀKAKRIYĀ     MATĀ. 

Sobhaṇacitta Tổng cộng 59 hay 91 
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Khi phân chia theo thọ, trí và tác động có tất cƴ 24 Hữu 
nhân Dục giới thiện, quƴ và duy tác tâm.  
 

 Kämävacarakusalacitta 8 tâm 
 Kämävacaravipäkacitta 7 tâm       
 Kämävacarakriyäcitta 7 tâm 
  

 
GIƳI NGHĨA KUSALA – THIỆN 

 

KUCCHITE  PĀPADHAMME  SALAYATĪTI  =  KUSALAṂ 
Pháp hoƲi diệt các tội lỗi mà bậc trí hiền chê trách gọi là Thiện pháp. 

 
 Ở đây, thiện pháp chính là các Kusalacitta – Thiện tâm, là những tâm tốt 
đẹp, xa rời phiền não, không có tội lỗi và cho quƴ an lƲc. 
 
KUSALACITTA  có 5 nghĩa là9 
 
1, AROGAYATTHA – không bệnh tật, không có phiền não tam độc đâm xiên tâm 
can và thể xác. Räga (dục), Dosa, Moha, v.v…  gọi là roga (bệnh tật) bởi vì 
chúng nhiễu hƲi cƴ thân lẫn tâm. 
 
2, SUNDARATTHA – là pháp tốt đẹp, đem lƲi lợi ích cho chúng sinh. 
 
3, CHEKATTHA – là pháp khéo léo, thanh lịch, người có tâm này là người tốt, 
khiêm cung, có tư cách trang nghiêm… 
 
4, ANAVAJJATTHA – không có lỗi, khó mà chê trách được. 
 
5, SUKHAVIPĀKATTHA – cho quƴ an lƲc, đúng như ước nguyện. 

 
GIƳI NGHĨA PUÑÑA – PHƯỚC 

 

ATTANO  SANTĀNAṂ  PUNĀTI  SODHETĪTI  =  PUÑÑAṂ 
Việc làm nào tẩy rửa nội tâm của mình trong sƲch, việc làm ấy gọi là Phước. 

 KĀMĀVACARASOBHAṆACITTA 24 tâm 
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MAHĀKUSALACITTA    
ĐƱI THIỆN TÂM 

 
Mahäkusalacitta – ĐƲi Thiện tâm là tâm có tác ý thiện hƴo cho nên đây là tâm 
không mắc tội lỗi và cho quƴ an lƲc. Đặc biệt, các đƲi thiện tâm còn cho quƴ 
nhiều hơn bƴn thân, tức là sinh quƴ cƴ phía Vô nhân và Hữu nhân: đó chính 
là  Ahetukakusalavipäkacitta 7 tâm và Mahävipäkacitta 7 tâm. 

 
PHÂN CHIA MAHĀKUSALACITTA 7 TÂM 

 
   asaṅkhärika 1 

   sasaṅkhärika 1 
                                                                 4 
   asaṅkhärika 1      

   sasaṅkhärika 1 
                 8 
   asaṅkhärika 1 

   sasaṅkhärika 1 
                                                                             4  
   asaṅkhärika 1 

   sasaṅkhärika 1 

 
 ÑĀṆASAMPAYUTTA – HỢP VỚI TRÍ 

 Ñäṇasampayutta nghĩa là kết hợp với trí tuệ, tương ưng với trí tuệ, có 
trí tuệ tham gia vào. Trí tuệ ở đây chính là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở có mặt 
trong các Kämävacarakusalacitta mà thôi: ấy là Kammassakatäpaññä và 
Vipassanäpaññä. 

 

  KAMMASSAKATĀPAÑÑĀ – Trí tuệ biết rõ rằng mọi chúng sinh đều có 
nghiệp là tài sƴn riêng của mình. Mỗi một chúng sinh chính là kẻ phƴi chịu 
trách nhiệm trước hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình cho dù hành 

ñäṇasampayutta 

ñäṇasampayutta 

ñäṇavippayutta 

ñäṇavippayutta 

somanassa 

upekkhä 

MAHĀKUSALACITTA 
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động, việc làm,… đó thuộc về phía thiện hay phía ác. Cha mẹ, vợ chồng, con 
cái, tiền của, tài sƴn, v.v… tất cƴ đều thật sự không nằm trong quyền hƲn của 
mỗi chúng ta, bởi vì chúng không thể theo chúng ta đi từ kiếp sống này sang 
kiếp sống khác. Ngay cƴ trong kiếp hiện tƲi này, chưa chắc chúng ta đã giữ 
được chúng cho vẹn toàn trước thiên tai, vận rủi, tai họa đang kéo tới. Do bởi 
chúng sẽ bị mất mát, hư hƲi, phân chia đi trước những hiểm nguy ấy. 

 
KAMMASSAKATĀPAÑÑĀ  CÓ 10 LOƱI LÀ9 
 

1. Atthi dinnaṃ9 thấy rằng việc làm phước cúng dường, bố thí sẽ có quƴ 
lợi ích, tốt đẹp. 

2. Atthi yiṭṭhaṃ9 thấy rằng việc cung kính, lễ bái sẽ có quƴ lợi ích, tốt 
đẹp. 

3. Atthi hutaṃ9 thấy rằng việc chào hỏi, mời mọc sẽ có quƴ lợi ích, tốt 
đẹp. 

4. Atthi sukatadukkatänaṃ kammänaṃ  phalaṃ  vipäko: việc làm nghiệp 
thiện hoặc ác đều có quƴ trực tiếp hay gián tiếp. 

5. Atthi  ayaṃ  loko9 thấy rằng có kiếp này, tức là có người đến tái sinh 
trong kiếp này. 

6. Atthi  paro  loko: thấy rằng có kiếp tới, tức là có người đi tái sinh trong 
kiếp tới. 

7. Atthi  mätä9 thấy rằng công đức của mẹ hiện hữu, làm nghiệp thiện 
hay ác với mẹ sẽ có quƴ tốt xấu trong ngày vị lai. 

8. Atthi  pitä9 thấy rằng công đức của cha hiện hữu, làm nghiệp thiện hay 
ác với cha sẽ có quƴ tốt xấu trong ngày vị lai. 

9. Atthi  sattä  opapätikä9 thấy rằng loài hoá sinh (sinh ra lớn liền) hiện 
hữu, tức là có các loài chúng sinh ở địa ngục, ngƲ quỷ, a-tu-la, chư thiên, 
phƲm thiên.  

10. Atthi  loke  samaṇabrahmaṇä  sammäpatipannä9 thấy rằng có những 
bậc sa-môn, bà-la-môn thực hành chánh đƲo, thấy rõ đời này đời sau và 
thuyết cho người khác biết theo nữa. 
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VIPASSANĀPAÑÑĀ – Tuệ quán, là trí tuệ của Pháp hành Thiền tuệ. Trí tuệ 
này thấy rõ 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới, 22 căn, 4 đế, 12 nhân duyên là thực tướng 
pháp của Danh – Sắc. Nghĩa là Trí tuệ thấy rõ mọi sự vật trên thế gian này, dù 
là hữu tình hay vô tình đều chỉ là danh và sắc  2 loƲi này mà thôi và Danh – 
Sắc này lúc sinh khởi rồi thì phƴi diệt vong đi, chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. 
Trí tuệ nào thấy rõ đúng thực tánh như chân như thật của danh–sắc là vô 
thường, khổ và vô ngã, trí tuệ đó chính là Vipassanäpaññä. 

 

 
SỰ SINH KHỞI CỦA BA LOƱI PAÑÑĀ 
 

1. SUTĀMAYAPAÑÑĀ9 Trí tuệ nào phát sinh do sự học tập, nghe hiểu, thuộc 
lòng, trí tuệ đó gọi là Sutämayapaññä – Văn Tuệ. Trí tuệ này giúp sửa 
chữa những hiểu biết sai lầm mà đã được học, được biết trước đây: 
đồng thời giúp cho thấu hiểu những gì chưa từng biết. 

2. CINTĀMAYAPAÑÑĀ9 Trí tuệ phát sinh từ sự suy nghĩ, suy xét về cuộc sống 
của chúng sinh, chẳng hƲn như9 bệnh tật – vô bệnh, ngu đần – thông 
minh, khổ não – an lƲc, yểu tướng – thọ mƲng, nghèo đói – giàu sang, 
v.v… hoặc là trí tuệ đã từng nghe, từng học rồi đem ra suy nghĩ, tư duy 
hay tiên lượng bằng cách so sánh theo các tiêu chuẩn nêu trên và thấy 
rằng vô thường,… dựa trên cƴ 3 thời (quá khứ, hiện tƲi và vị lai): trí tuệ 
như thế gọi là Cintämayapaññä – Tư Tuệ. 

3. BHĀVANĀMAYAPAÑÑĀ9 Trí tuệ phát sinh từ sự tu tập pháp hành thiền 
tuệ, đó chính là Vipassanäbhävanä – Tuệ quán. Trí tuệ này thấu hiểu sự 
thật của danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, và được gọi là 
Bhävanämayapaññä – Tu Tuệ. 

 

 ÑĀṆAVIPPAYUTTA – KHÔNG HỢP VỚI TRÍ 

 Ñäṇavippayutta nghĩa là không kết hợp với trí tuệ, không tương ưng 
với trí tuệ, không có trí tuệ tham gia vào. Mahäkusalacitta loƲi này là những 
tâm có tác ý (cetanä) hành thiện nhưng không kết hợp với trí tuệ. Chẳng hƲn 
làm phước, cúng dường theo phong tục tập quán, xưa bày nay làm, dựa vào 
đức tin (saddhä) là chính. 
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PHÂN LOƱI MAHĀKUSALACITTA THEO HETU – NHÂN  

 

 TIHETUKAKUSALA – TAM NHÂN THIỆN 

 Trong việc hành thiện các loƲi ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v… cho dù là làm bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý, nếu thiện 
nghiệp mà người ấy đang làm có kết hợp với một trong hai loƲi là 
kammassakatäñäṇa hoặc vipassanäñäṇa thì gọi là TIHETUKAKUSALA. Bởi lẽ đấy 
là thiện nghiệp mà được kết hợp với 3 nhân thiện là9 alobhahetu, adosahetu 
và amohahetu: chi pháp bao gồm Mahäkusalañäṇasampayutta 4 tâm. 
 
 DVIHETUKAKUSALA – NHỊ NHÂN THIỆN 

 Trong việc hành thiện các loƲi ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v… cho dù là làm bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý, nếu thiện 
nghiệp mà người ấy đang làm không kết hợp với một trong hai loƲi là 
kammassakatäñäṇa hoặc vipassanäñäṇa thì gọi là DVIHETUKAKUSALA. Bởi lẽ 
đấy là thiện nghiệp mà chỉ kết hợp với 2 nhân thiện là9 alobhahetu và 
adosahetu (không kết hợp với amohahetu): chi pháp bao gồm 
Mahäkusalañäṇavippayutta 4 tâm. 

 
PHÂN CHIA MAHĀKUSALACITTA THEO CETANĀ – TÁC Ý 

 Khi làm việc phước thiện, cho dù kết hợp với trí hay không kết hợp với 
trí, các đƲi thiện tâm vẫn có tác ý – cetanä qua 3 thời như sau9 

 a, Pubbacetanä9 tác ý sinh khởi trước khi làm. 
 b, Muñcacetanä9 tác ý sinh khởi trong khi làm.  
 c, Aparacetanä9 tác ý sinh khởi sau khi làm. 

 Khi phân chia Tihetukakusala và Dvihetukakusala theo năng lực của 
cetanä như đã nêu trên sẽ có 2 loƲi là9 

 -  Ukkaṭṭhakusala9 Thiện phước bậc cao. 
 -  Omakakusala9 Thiện phước bậc thấp. 

 
1. UKKAṬṬHAKUSALA  

 Trong việc hành thiện các loƲi ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v… trước lúc làm, trong lúc làm và sau khi làm xong: nếu tâm 
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của người đó không trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý trong sƲch cƴ 3 thời thì 
thiện phước của người ấy cho dù là tihetukakusala hay dvihetukakusala vẫn 
được gọi là Ukkaṭṭhakusala – Thiện phước bậc cao. 
 

2. OMAKAKUSALA 

 Trong việc hành thiện các loƲi ví dụ như bố thí, cúng dường, trì giới, 
tham thiền v.v… trước lúc làm, trong lúc làm và sau khi làm xong: nếu tâm 
của người đó trộn lẫn với bất thiện, tức là tác ý không trong sƲch cƴ 3 thời thì 
thiện phước của người ấy cho dù là tihetukakusala hay dvihetukakusala vẫn 
được gọi là Omakakusala – Thiện phước bậc thấp. 

 Tóm lƲi, chúng ta có sự phân chia như sau9 

  Ukkaṭṭhakusala – Thiện phước bậc cao 
 TIHETUKAHETU 
  Omakakusala – Thiện phước bậc thấp 
 
  Ukkaṭṭhakusala – Thiện phước bậc cao 
 DVIHETUKAHETU 
  Omakakusala – Thiện phước bậc thấp 

 
KĀMĀVACARAKUSALAKAMMA – DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP 

 Kämävacarakusalakamma nghĩa là sự làm việc tốt hay sự làm các hƲnh 
lành mà liên quan với các đối tượng dục giới như sắc, thinh, hương, vị, xúc,… 
Các việc làm tốt đẹp này phát sinh bởi năng lực của tác ý (cetanä) có ở trong 
các ĐƲi thiện tâm, đấy là yếu tố quan trọng để thành tựu các Dục giới thiện 
nghiệp này. 

 Dục giới thiện nghiệp được biểu hiện qua 2 dƲng9 

  - Kammadvära – Nghiệp môn 
  - Puññakriyävatthu – Nhân tƲo phước. 

 
  KAMMADVĀRA – NGHIỆP MÔN 

 Dục giới thiện nghiệp khi phân theo nghiệp môn có 3 môn là9 

 a, Nghiệp sinh khởi qua thân gọi là Käyakamma – Thân nghiệp 
 b, Nghiệp sinh khởi qua khẩu gọi là Vacīkamma – Khẩu nghiệp 
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 c, Nghiệp sinh khởi qua ý gọi là Manokamma – Ý nghiệp 

 Nếu chia theo loƲi của nghiệp thì có 10 loƲi là9 

Käyakamma có 39  i, Päṇätipätavirati – tránh sát sinh 
 ii, Adinnädänavirati – tránh trộm cắp 
 iii, Kämesumicchäcäravirati – tránh tà dâm 

Vacīkamma có 4:  i, Musävädavirati – tránh nói dối 
 ii, Pisuṇaväcävirati – tránh lời hai lưỡi 
 iii, Pharusaväcävirati – tránh lời ác độc 
 iv, Samphappaläpavirati – tránh lời vô ích. 

Manokamma có 3: i, Anabhijjhä – thu thúc không cho tham khởi sinh 
 ii, Abyäpäda – thu thúc không cho sân khởi sinh 
 iii, Sammädiṭṭhi – có chánh kiến 

 Mười dục giới thiện nghiệp này được gọi là KUSALAKAMMAPATHA – THẬP 
THIỆN NGHIỆP ĐƱO. 

 
CHI PHÁP CỦA KUSALAKAMMAPATHA – THẬP THIỆN NGHIỆP ĐƱO 

 a, Käyakamma – Thân nghiệp có chi pháp là:  

 Sammäkammantacetasika – Chánh nghiệp tâm sở, và 
 Sammääjīvacetasika – Chánh mƲng tâm sở. 

 b, Vacīkamma – Khẩu nghiệp có chi pháp là: 

 Sammäväcäcetasika – Chánh ngữ tâm sở, và 
 Sammääjīvacetasika – Chánh mƲng tâm sở. 

 c, Manokamma – Ý nghiệp:  

 Anabhijjhä có chi pháp là Alobhacetasika – Vô tham tâm sở 
 Abyäpäda có chi pháp là Adosacetasika – Vô sân tâm sở 
 Sammädiṭṭhi – có chi pháp là Paññäcetasika – Tuệ tâm sở 
 
 PUÑÑAKRIYĀVATTHU – NHÂN TƱO PHƯỚC 

 Puññakriyävatthu nghĩa là điều thiện, việc tốt nên làm vì đấy là nhân 
để tƲo nên những quƴ tốt đẹp, tức là nhân làm sinh khởi những kết quƴ thiện 
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hƴo cùng với những lợi lƲc mà người làm sẽ được nhận phù hợp với điều kiện, 
hoàn cƴnh, cơ hội v.v… 

 Nhân tƲo phước có tất cƴ 10 loƲi là9 

01. Däna bố thí 
02. Sīla trì giới 
03. Bhävanä tu tiến 
04. Apacäyana cung kính 
05. Veyyävacca phục vụ 
06. Pattidäna hồi hướng công đức 
07. Pattänumodanä tùy hỷ công đức 
08. Dhammasavana nghe pháp 
09. Dhammadesanä thuyết pháp 
10. Diṭṭhujukamma cƴi chánh quan kiến 

 

 
NHÂN PHÁT SINH CỦA MAHĀKUSALACITTA 
 
 Mahäkusalacitta được sinh khởi do nhờ  Yonisomanasikära – Như thật 
tác ý. Tức là có tác ý như chân như thật đúng với thực tánh của pháp. Một khi 
tâm tiếp xúc với đối tượng là sắc, thinh, hương, v.v… qua 6 môn, sẽ có sự 
quán sát đối tượng theo đúng thực tánh của nó đang hiện hữu, gọi là có 
Yonisomanasikära – Như thật tác ý. Tuy nhiên để có Như thật tác ý phát sinh 
thì phƴi dựa vào các nhân duyên của quá khứ và hiện tƲi như sau9 

- Pubbekatapuññatä Thiện phước đã tƲo trong đời trước. 
- Paṭirūpadesaväsa Ở trú xứ thích hợp.  
- Sappurisūpanissaya Thân cận bậc hiền trí. 
- Saddhammassavana Nghe pháp của các vị ấy. 
- Attasammäpaṇidhi Giữ mình theo nghiệp chánh. 

 

 
QUƳ CỦA MAHĀKUSALACITTA 

 
 Mahäkusalacitta sẽ cho 2 loƲi quƴ tính theo thời điểm là9 
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 - Cho quƴ tƲi thời điểm tục sinh (paṭisandhikäla). 
 - Cho quƴ từ sau khi tục sinh đến khi chết (pavattikäla). 
 
 1. CHO QUƳ TƱI THỜI ĐIỂM TỤC SINH (PAṬISANDHIKĀLA) 

 Mahäkusalakamma – ĐƲi thiện nghiệp sinh khởi do năng lực của 10 
Puññakriyavatthu hoặc là 10 Kusalakammapatha sẽ cho quƴ tƲi thời điểm tục 
sinh kiếp mới, trong Kämasugatibhūmi – Dục giới thiện cƴnh là9  

 - Mahävipäkacitta 7 tâm 
 - Upekkhäsantīraṇakusalavipäkacitta 1 tâm và 
 - Kammajarūpa. (nghiệp khởi sắc) 

 

 Mahävipäkacitta 7 tâm là tâm quƴ, tái sinh thành người, chư thiên cõi 
dục giới trong Kämasugatibhūmi, gồm có9  

 - manussabhūmi – cõi người   1 
 - devatäbhūmi – cõi trời dục giới 
 

 Upekkhäsantīraṇakusalavipäkacitta 1 tâm là tâm quƴ, tái sinh thành 
người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chư thiên bị khổ sở, thiếu thốn ở cõi trời 
Cätummahäräja – Tứ ĐƲi thiên vương. 
 
 2. CHO QUƳ TRONG THỜI DIỄN TIẾN (PAVATTIKĀLA) 

 Quƴ phát sinh bởi Mahäkusalakamma – ĐƲi thiện nghiệp trong thời kỳ 
từ sau khi tục sinh đến chết (pavattikäla) có 2 loƲi là9 

 – Mahävipäkacitta 7 tâm, là quƴ có kết hợp với nhân – hetu tuỳ theo 
năng lực của cetanä trong các Mahäkusalacitta, các quƴ tâm này sinh khởi 
trong các Dục giới thiện cƴnh mà thôi, làm nhiệm vụ hộ kiếp – 
bhavaṅgakicca, hoặc tiếp đối tượng – tadälambanakicca, hoặc là nhiệm vụ 
chết –  cutikicca, rời khỏi kiếp này.    

 – Ahetukakusalavipäkacitta 7 tâm, là quƴ vô nhân, sinh khởi trong 
kämabhūmi – dục giới 11 cƴnh (4 apäya, 1 manussa và 6 devatä) và 
rūpabhūmi – sắc giới 15 cƴnh (trừ Asaññasatta – trời Vô tưởng) phù hợp với 
đối tượng và căn môn. Có nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, v.v…các đối tượng tốt 
đẹp. 
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GIƳI NGHĨA VIPĀKA – QUƳ 

 
 

AÑÑAMAÑÑAVISIṬṬHĀNAṂ  KUSALĀKUSALĀNAṂ  PĀKĀTI = VIPĀKĀ 

Các pháp là sự chín muồi của thiện và bất thiện mà 
có sự tương quan sai biệt nhau gọi là Vipäka – Dị 
thục (Quƴ). 
 

 Sự tương quan sai biệt nghĩa là nghiệp thiện sẽ cho quƴ tốt tương ứng, 
nghiệp bất thiện sẽ cho quƴ không tốt tương ứng.  
 
Có 2 loƲi quƴ là9 

1. Mukhayaphala9 quƴ trực tiếp, đó là các vipäkacitta (quƴ tâm) và các 
cetasika (tâm sở) kết hợp. Gọi là quƴ trực tiếp vì đây là danh pháp, nhận 
đối tượng được, giống như nhân tƲo quƴ này là bất thiện tâm hay thiện 
tâm vậy. 

 
2. Sämaññaphala9 quƴ thông thường, đó là kammajarūpa – sắc do nghiệp 

sinh. Đây là một sắc pháp, có nhiệm vụ đón nhận sự sinh khởi của các 
vipäkacitta – quƴ tâm, bao gồm hadayavatthurūpa – tâm cơ và 
pasädarūpa – tịnh sắc căn. 

 
 Ở đây, Vipäka chính là mukhayaphala – quƴ trực tiếp, theo như bộ chú 
giƴi Aṭṭhasälinī có ghi9 

 “Vipäkabhävaṃ  äpannänaṃ  arūpadhammänametaṃ  adhivacanaṃ” 
 Quả nghiệp này là tên gọi của danh pháp đã đạt đến sự chín muồi. 
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MAHĀVIPĀKACITTA 
ĐƱI QUƳ TÂM 

 

 VIPĀKACITTA – QUƳ TÂM  là những tâm có tính chất như sau9 

 1, Vipäkacitta là tâm không phƴi làm cho sinh khởi, nếu có thiện hoặc 
bất thiện làm nhân rồi thì quƴ là vipäkacitta sẽ chắc chắn sinh ra. 

 2, Vipäkacitta là tâm yên tịnh, không có một trƲng thái nào biểu hiện 
ra cƴ: là tâm không cần có một sự nổ lực, cố gắng nào, và có năng lực yếu 
không giống như các tâm thiện, bất thiện hay duy tác. 

 3, Vipäkacitta là tâm không hiển lộ rõ ràng, chỉ biểu hiện lúc nằm ngủ. 
Còn những lúc thức thì tâm lộ trình xuất hiện dưới dƲng thiện, bất thiện hay 
duy tác. 

 4, Các tâm sở đồng sinh với các vipäkacitta cũng có năng lực yếu kém, 
kể cƴ kammajarūpa – sắc do nghiệp sinh và cittarūpa – sắc do tâm sinh mà 
được sinh bởi các vipäkacitta này cũng không biểu lộ trƲng thái gì như các loƲi 
tâm khác. 
  

 MAHĀVIPĀKACITTA  còn gọi là  SAHETUKAKĀMĀVACARAVIPĀKACITTA gồm 
có 7 tâm, là quƴ trực tiếp của Mahäkusalacitta – ĐƲi thiện tâm sẽ cho quƴ 
trùng vị thứ với ĐƲi quƴ tâm. Ví dụ: ĐƲi thiện tâm thứ nhất cho quƴ là ĐƲi 
quƴ tâm thứ nhất, tức là Mahäkusalacitta somanassa, ñäṇasampayutta, 
asaṅkhärika có quƴ là Mahävipäkacitta somanassa, ñäṇasampayutta, 
asaṅkhärika. 

 MAHĀVIPĀKACITTA  là Abyäkatadhamma – Vô ký pháp, là pháp mà Đức 
Phật không dƲy rằng ấy là thiện hay bất thiện. 

 

 MAHĀVIPĀKACITTA khác với MAHĀKUSALACITTA 

 Trong các Mahäkusalacitta luôn có sự khác nhau của kamma – nghiệp, 
dvära – môn, kammapatha – nghiệp đƲo, và puññakriyävatthu – nhân tƲo 
phước: nhưng những sự khác nhau này không có trong Mahävipäkacitta. 
Ngoài ra, Mahävipäkacitta không làm cho các viññattirūpa – sắc cử động sinh 
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khởi, Mahävipäkacitta là quƴ đã chín muồi rồi nên không tƲo quƴ tiếp theo và 
Mahävipäkacitta không có đối tượng là các chúng sinh (sattavapaññatti) cho 
nên các tâm sở karuṇä – bi, muditä – hỷ và ngay cƴ các viratīcetasika – tiết chế 
tâm sở (sammäkammanta – chánh nghiệp, sammäväcä – chánh ngữ, 
sammääjīva – chánh mƲng) cũng không đồng sinh với các Mahävipäkacitta. 

 
 
 

MAHĀKRIYĀCITTA 
ĐƱI DUY TÁC TÂM 

 
  
 KRIYĀCITTA – DUY TÁC TÂM là tâm không phƴi thiện, bất thiện hay quƴ 
mà chỉ là tâm làm phận sự nhận đối tượng qua 6 môn hoặc làm phận sự hoàn 
thiện sự nghĩ, sự nói, sự làm của bậc Thánh A-ra-hán và không tƲo paccaya – 
duyên cho kusala hay akusala trong tương lai nữa . Kriyäcitta – duy tác tâm có 
2 loƲi là9 
 
 1. AHETUKAKRIYĀCITTA là những tâm không phƴi thiện hay bất thiện, 
cũng không phƴi là quƴ của thiện hay bất thiện. Chỉ là những tâm làm phận sự 
nhận đối tượng qua 6 môn mà thôi, không làm phận sự tốc hành tâm (ngoƲi 
trừ hasituppädacitta). Vì các tâm này không tƲo nhân nên chúng cũng không 
cho quƴ. 

 2. SAHETUKAKĀMĀVACARAKRIYĀCITTA là tâm hoàn thiện sự nghĩ, nói và 
làm của bậc Thánh A-ra-hán, bậc đã đoƲn tận các lậu hoặc. Các tâm này làm 
phận sự tốc hành tâm, thọ nhận đối tượng với vedanä – thọ là somanassa hay 
upekkhä, nhưng đấy chỉ là các cƴm thọ thuần tuý, không phƴi là nhân của 
taṇhä – ái hay là nhân của upädäna – thủ, do vậy không thể tƲo nên quƴ trong 
vị lai được. 
 
 SAHETUKAKĀMĀVACARAKRIYĀCITTA hay MAHĀKRIYĀCITTA  là tâm có hetu 
– nhân kết hợp, sinh khởi phần nhiều để nhận các đối tượng dục giới và sinh 
ra trong rất nhiều cƴnh giới, tất cƴ đến 26 cƴnh giới (trừ 4 cƴnh khổ và cõi trời 
Vô tưởng).  
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 MAHĀKRIYĀCITTA  có tính chất giống như Mahäkusalacitta chỉ khác ở 
chỗ là Mahäkusalacitta sinh khởi với chúng sinh các hƲng nói chung, còn 
Mahäkriyäcitta sinh khởi với bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. Do vậy cũng có 7 
tâm, sinh với thọ hỷ hoặc xƴ, hợp với trí hay không hợp với trí, không cần tác 
động hay cần tác động.  

 

 MAHĀKRIYĀCITTA là tâm tiến hành các công việc của kusala như 
Mahäkusalacitta, nhưng công việc của kusala ấy sẽ cho quƴ an lƲc trong tương 
lai. Còn bậc Thánh A-ra-hán không cần quƴ gì cƴ khi làm các công việc này 
nên gọi là chỉ nghĩ, chỉ nói và chỉ làm mà thôi. 
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MAHAGGATACITTA  
ĐƱI  HÀNH TÂM 

 
 Mahaggatacitta – ĐƲi hành tâm là những tâm đƲt đến trƲng thái cao 
thượng, quí báu. ĐƲi hành tâm chia làm hai loƲi là: 

1. Rćpävacaracitta 15 tâm: là tâm của những bậc đã chứng thiền Sắc giới, 
đoƲn trừ được các nivaraṇa – chướng ngƲi  của nội tâm.  

2. Arćpävacaracitta 12 tâm: là tâm của những bậc đã chứng thiền Vô sắc 
giới, không còn những ngăn ngƲi của sắc.  

 
 

RŪPĀVACARACITTA  
SẮC GIỚI TÂM 

 
 RŪPĀVACARACITTA – SẮC GIỚI TÂM  là tâm đã đƲt đến đối tượng của thiền 
sắc giới, tức là những tâm sinh khởi trong Rćpabhćmi – Sắc giới. Đây là nơi 
phát sinh phƸn nhiều của Vatthurćpa – Vật sắc  và Kilesarćpa – Phiền não sắc. 

 * Vatthurćpa – Vật sắc: bao gồm Rćpävacaracitta 15 tâm và Cetasika 35 
tâm sở. 

 *  Kilesarćpa – Phiền não sắc: là Lobhacetasika – Tham tâm sở có liên 
quan tới Rćpataṇhä – Sắc ái, tức là sự ham muốn, hài lòng nơi sắc, thiền, thƸn 
thông và các cƴnh trời sắc giới. 

 Rćpassa  bhavoti  =  rćpaṃ 
 Cảnh giới nào là nơi phát sinh của vật sắc và phiền não sắc, cảnh giới 
ấy gọi là Sắc (Sắc giới).  

 Rćpe  avacaratąti  =  rćpävacanaṃ 
 Tâm nào lưu chuyển, sinh khởi trong cảnh giới là nơi sinh của vật sắc 
và phiền não sắc, tâm đó gọi là Sắc giới tâm. 
 
GĀTHĀSAṄGAHA: 

PAÑCADHĀ  JHĀNABHEDENA RŪPĀVACARAMĀNASAṂ 

PUÑÑAPĀKAKRIYĀBHEDĀ TAṂ  PAÑCADASADHĀ  BHAVA. 



 
Rūpävacaracitta – Sắc Giới Tâm 

 

 49 

Sắc giới tâm phân chia theo thiền có 5 loƲi, phân chia 
theo thiện, quƴ và duy tác có 15 loƲi. 
 
 
 

CƳNH TRỜI SẮC GIỚI CÓ 16 TƷNG TRỜI 

 

 1. Sơ thiền:  – Parisajjä – PhƲm Chúng thiên 
  – Purohitä – PhƲm Phụ thiên  
  – Mahäbrahmä – ĐƲi PhƲm thiên 
 
 2. Nhị thiền: – Parittäbhä – Thiểu Quang thiên 
  – Appamäṇäbhä – Vô Lượng Quang thiên 
  – Ābhassarä – Quang Âm thiên 
 
 3. Tam thiền: – Parittasubhä – Thiểu Tịnh thiên 
  – Appamäṇasubhä – Vô Lượng Tịnh thiên 
  – Subhakiṇhä – Biến Tịnh thiên 
 
 4. Tứ thiền: – Vehappalä – Quƴng Quƴ thiên 
  – Asaññasattä – Vô Tưởng thiên 
     – Sudhäväsä – Ngũ Tịnh Cư thiên, có 5 cƴnh giới là: 
 
  1. Avihä – Vô Phiền thiên 
  2. Atappä – Vô Nhiệt thiên 
  3. Sudassä – Thiện Hiện thiên 
  4. Sudassą – Thiện Kiến thiên 
  5. Akaniṭṭhä – Sắc Cứu Cánh thiên 
 
 
 NGHĨA CỦA JHĀNA – THIỀN  

 Theo Bộ Paramatthadąpaną, Jhäna – Thiền có 2 nghĩa: 

 1. TrƲng thái chú tâm vào đối tượng:    

 Ārammanaṃ  upanijjhäyatąti  = jhänaṃ    (Ārammaṇćpanijjhäna) 
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hoặc TrƲng thái chú tâm vào bƴn chƶt:   

 Lakkhanaṃ  upanijjhäyatąti  = jhänaṃ (Lakkhaṇćpanijjhäna) 
 
 2. TrƲng thái thiêu đốt các pháp đối nghịch: 
 Paccanąkadhamme  jhäpetąti  = Jhänaṃ 
 
 Ārammaṇćpanijjhäna là sự tiến hành chú tâm, chú mục vào các dƶu 
hiệu của đối tượng để cho tâm an trú trên đối tượng. Chi pháp bao gồm: 
Mahaggatakusalacitta 9 và Mahaggatakriyäcitta 9. 

 Lakkhaṇćpanijjhäna là sự tiến hành chú tâm, chú mục vào bƴn chƶt 
của đối tượng để cho paññä – tuệ thƶy rõ đối tượng theo tam tướng là: 
aniccaṃ – vô thường, dukkhaṃ – khổ, anattä – vô ngã. Chi pháp bao gồm: 
Mahäkusalasampayutta 4 tâm và Lokuttaracitta 8 tâm. 

 

 PAṬIPAKKHADHAMMA – PHÁP ĐỐI NGHỊCH  với thiền chính là các 
nivaraṇa – triền cái, là những pháp chướng ngƲi, ngăn cƴn các thiện pháp, 
ngăn cƴn không cho các thiền tâm phát sinh, có 5 loƲi là: 
 
 a, Kämachandanivaraṇa: Tham dục triền cái, chi pháp là lobhacetasika 
(tham tâm sở) là sự hài lòng, dính mắc nơi các đối tượng dục trƸn (sắc, thinh, 
hương v.v…) 
 
 b, Byäpädanivaraṇa: Sân hận triền cái, chi pháp là dosacetasika (sân 
tâm sở) là sự sân hận, không vừa lòng, suy nghĩ não hƲi người khác … 
 
 c, Thąnamiddhanivaraṇa: Hôn trƸm – thụy miên triền cái, chi pháp là 
thąnacetasika (hôn trƸm tâm sở) là sự dã dượi, co rút của tâm thức và 
middhacetasika (thụy miên tâm sở) là sự trì trệ, uể oƴi của tâm thức. 
 
 d, Uddhaccakukkucca: TrƲo – hối triền cái, chi pháp là uddhacca-
cetasika (phóng tâm tâm sở) là trƲng thái phóng  tâm, dao động và 
kukkuccacetasika (hối hận tâm sở) là trƲng thái hối hận, hối tiếc với việc thiện 
không làm và việc ác đã làm. 
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 e, Vicikicchänivaraṇa: Hoài nghi triền cái, chi pháp là vicikicchä-
cetasika (hoài nghi tâm sở), là sự nghi ngờ, phân vân, làm phá hoƲi sự mƲnh 
mẽ trong việc chú tâm vào đối tượng. 

 

CÁC THIỀN CHI                       

 Trong các thiện nghiệp như bố thí, trì giới chẳng hƲn thì thiện tác ý 
(kusalacetanä) khởi sinh lúc nào, chính lúc ƶy ĐƲi thiện tâm (Mahäkusalacitta) 
cũng sinh khởi lập tức. Nhưng với các Rćpävacarakusalacitta – Sắc giới thiện 
tâm thì không phƴi như vậy. Rćpävacarakusalacitta phát sinh lúc mà việc hành 
thiền định (samathakammaṭṭhäna) đƲt đến Appanäsamädhi – An chỉ định. Tức 
là tâm phƴi đƲt đến sự ổn cố, nhƶt tâm trên đối tượng của pháp hành thiền (ví 
dụ paṭhavąkasiṇa – biến xứ đƶt là một đối tượng). Nghĩa là lúc đang thực hành 
thiền định, một nhóm các tâm sở đồng sinh với tâm có nhiệm vụ thiêu đốt hay 
đè nén các nivaraṇa – triền cái (là các bƶt thiện pháp làm ngăn ngƲi không cho 
thiền phát sinh). Trong năm pháp nivaraṇa – triền cái này, dù chỉ một loƲi 
đang tồn tƲi, Jhänacitta – Thiền tâm sẽ không sinh khởi được. Do vậy lúc mà 
nhóm năm tâm sở làm nhiệm vụ thiêu đốt hay đè nén các nivaraṇa – triền cái 
được rồi thì Jhänacitta – Thiền tâm sẽ khởi sinh ngay. 

 Nhóm tâm sở đồng sinh với tâm được nói đến ở trên chính là: Vitakka 
– TƸm, Vicära – Tứ, Pąti – Phỉ, Vedanä – Thọ (Sukha, Upekkhä), Ekaggatä –  
Nhƶt tâm. Năm tâm sở này sẽ đoƲn trừ các triền cái, làm cho thiền tâm phát 
sinh và chúng biểu hiện ra dưới dƲng các Thiền chi.  

 
THIỀN ĐOƱN TRỪ CÁC TRIỀN CÁI 

 Việc đè nén hay đoƲn trừ các nivaraṇa – triền cái do năng lực của 
Thiền gọi là  vikkhambhanapahäna – đoƲn trừ do đè nén. Khi nào Thiền chưa 
bị thối thƶt thì các triền cái không thể trổi dậy được, nhưng một khi triền cái 
hiển hiện hay trổi dậy thì chính lúc đó thiền bị suy thoái.  

 

 Các thiền chi làm nhiệm vụ đoƲn trừ các triền cái như sau: 

* Vitakka – TƸm đoạn trừ Thąnamiddha – Hôn trƸm thụy miên. 

* Vicära – Tứ đoạn trừ Vicikicchä – Hoài nghi. 
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* Pąti – Phỉ đoạn trừ Byäpäda – Sân hận. 

* Sukkha – LƲc   đoạn trừ Uddhaccakukkucca – TrƲo hối. 

* Ekaggatä – Nhƶt tâm đoạn trừ Kämachanda – Tham dục.  

 

VITAKKA – TƷM 

 Vitakka – TƸm chính là việc nâng tâm đưa đến đối tượng trong lúc tiến 
hành thiền định sắc giới (Rćpajhäna). Trước hết hành giƴ cƸn có đề mục của 
thiền định sắc giới, ví dụ Paṭhavąkasiṇa – Biến xứ đƶt  chẳng hƲn để tâm chú 
mục vào đối tượng này; hành giƴ parikamma – niệm thƸm: “paṭhavą”, 
“paṭhavą”,… (hoặc “đƶt”, “đƶt”, ….) luôn luôn chú tâm vào đề mục như thế. 
Hành giƴ cƸn cố gắng, đừng để tâm ra khỏi đề mục, suy nghĩ sang chuyện 
khác. TƲi thời điểm mà tâm “rớt” khỏi đối tượng đang chú mục, hôn trƸm thụy 
miên  là trƲng thái co rút, thoái thƶt, dã dượi sẽ làm tâm mƶt sự chú ý vào đề 
mục. Do vậy hành giƴ cƸn phƴi nâng tâm đưa đến đề mục lƲi lƸn nữa, chú tâm 
vào đối tượng, đừng để rớt khỏi đối tượng, chính Vitakka – TƸm  làm nhiệm 
vụ này và tâm sở TƸm sẽ đoƲn trừ hôn trƸm thụy miên dưới dƲng đè nén lƲi.  

 

VICĀRA – TỨ  

 Vicära – Tứ  là sự nâng đỡ, dìu, duy trì tâm trên đối tượng đang chú 
mục. Khi tƸm  làm nhiện vụ nâng đưa tâm đến với đề mục thì Vicära – Tứ  
nâng đỡ, duy trì, giữ gìn không cho tâm bị rớt khỏi đối tượng. Nếu như tâm có 
sự phân vân, hoài nghi phát sinh tƲi thời điểm đang chú tâm đến đối tượng 
rằng việc chú mục vào đối tượng có khƴ năng làm cho thiền sinh khởi hay 
không, v.v.. thì lúc đó việc giữ cho tâm trú được trên đề mục sẽ bị mƶt đi. Do 
vậy hành giƴ cƸn thiết phƴi sử dụng Tứ  để giữ sự chú mục của tâm được an 
trú trên đề mục nhằm tránh khỏi sự nghi vƶn, phân vân. Và chính Vicära – Tứ  
làm phận sự đè nén vicikicchänivaraṇa – hoài nghi triền cái  dưới dƲng 
vikkhambhanapahäna – đoƲn trừ do đè nén. 

 

PĄTI – PHỈ 

 Pąti – Phỉ là sự phƶn chƶn, hoan hỷ trong lòng. Khi tƸm  nâng tâm đưa 
đến đối tượng, tứ  duy trì tâm ổn cố trên đối tượng được rồi, sẽ phát sinh sự 
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phƶn chƶn, no đƸy, phỉ lƲc của nội tâm. TƲi thời điểm tâm đang hoan hỷ, mát 
mẻ, tràn trề ƶy, lòng sân hận, nóng nƴy, bực bội sẽ không thể phát sinh lên 
được. Như vậy Pąti – Phỉ này có khƴ năng kiềm chế, đè nén không cho 
byäpädanivaraṇa – sân hận triền cái nổi lên. 
 
 Pąti – Phỉ có 5 loƲi là: 

1. Khuddakä pąti: Có sự no đƸy, hỷ hoan, phƶn chƶn nho nhỏ làm cho nổi 
da gà, dựng đứng lông trên thân thể. (Tiểu phỉ) 

2. Khaṇikä pąti: Có sự no đƸy, hỷ hoan, phƶn chƶn tƲm thời như tia chớp 
sáng, phát sinh nhiều lƸn theo từng chặp. (Sát na phỉ) 

3. Okkantikä pąti: Phỉ phát sinh xúc chƲm thân thể, có cƴm giác lâng lâng 
rồi biến mƶt như sóng biển xô bờ. (Hƴi triều phỉ) 

4. Ubbeṅgä pąti: Phỉ sinh khởi mƲnh mẽ hơn lên, có thể làm cho toàn thân 
bay lên không trung (chuyện thiếu nữ nhà ở gƸn Girimahävihära). 
(Khinh thăng phỉ) 

Cƴ 4 loƲi Pąti – Phỉ này đều đồng sinh với Mahäkusalacitta. 

5. Pharaṇä pąti: Phỉ phát sinh thƶm mát, lan tỏa khắp châu thân. Đây là Phỉ 
sinh ra khi hành giƴ đắc thiền sắc giới. (Sung mãn phỉ) 

 

SUKHA – LƱC  

 Sukha – LƲc là một thiền chi, chính là thọ lƲc trong tâm hay 
somanassavedanä. Sau khi nâng tâm đến đề mục, duy trì trƲng thái chú tâm 
trên đối tượng đến độ nẩy sinh sự phƶn chƶn, phỉ lƲc, nội tâm sẽ cƴm thƶy an 
lƲc do sự an tịnh, xa rời trƲo cử hối quá. TƲi thời điểm cƴm thọ niềm an lƲc ƶy, 
lƲc thọ này sẽ thiêu đốt hay đè nén uddhaccakukkuccanivaraṇa – trƲo hối triền 
cái  dưới dƲng  vikkhambhanapahäna – đoƲn trừ do đè nén. 

 Pąti và Sukha có trƲng thái gƸn giống nhau, nghĩa là Pąti là sự phƶn 
chƶn, hoan hỷ khi gặp đối tượng đáng ưa thích còn Sukha chính là sự thọ 
nhận, cƴm thụ đối tượng ƶy. 

 Pąti có mặt ở đâu thì Sukha cũng có mặt ở đƶy, tuy nhiên nơi nào có 
mặt Sukha thì nơi ƶy có thể không có Pąti. 
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 Pąti thuộc về  Saṅkhärakhandha – Hành uẩn còn Sukha là 
Vedanäkhandha – Thọ uẩn. 

 

EKAGGATĀ – NHƵT TÂM 

 Ekaggatä – Nhƶt tâm  là trƲng thái mà tâm có một đối tượng duy nhƶt, 
duy trì trong một thời gian dài. Lúc đó tâm sẽ ổn cố, an định trên một đối 
tượng duy nhƶt là đề mục mà hành giƴ đang tiến hành thiền định. Tâm sẽ đƲt 
trƲng thái samädhi – định, không còn dao động trên các đối tượng khác nhau 
mà dừng lƲi, yên tịnh giống như ngọn lửa đứng yên không còn bị nghiêng ngã 
qua lƲi vì gió thổi nữa. Tâm an định này không dao động, phóng tâm tìm kiếm 
đối tượng theo sự mong cƸu nữa, ƶy là do năng lực của định hay ekaggatä – 
nhƶt tâm làm thiêu đốt hay đè nén phiền não nội tâm là kämachandanivaraṇa 
– tham dục triền cái. 

 

BA LOƱI SAMĀDHI  
 
 1, Khaṇikasamädhi – Sát na định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
chỉ trong từng thời điểm ngắn. 

 2, Upacärasamädhi – Cận định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
lúc gƸn đắc thiền. 

 3, Appanäsamädhi – An chỉ định: là sự an định của tâm trên đối tượng 
lúc nhập thiền, các phiền não bị đè nén không thể sinh khởi được. 

 Chi pháp của samädhi là ekaggatäcetasika – nhƶt tâm tâm sở.  

 

CƵP HƱNG CỦA THIỀN 

 Theo Abhidhamma thiền định sắc giới được phân thành 5 cƶp hƲng, 
gọi là JHĀNAPAÑCAKANAYA, như sau: 

* Paṭhamajhäna – Đệ nhƶt thiền, có 5 thiền chi là: Vitakka – TƸm, Vicära – Tứ, 
Pąti – Phỉ, Sukha – LƲc, Ekaggatä – Nhƶt tâm. 

* Dutiyajhäna – Đệ nhị thiền, có 4 thiền chi là: Vicära – Tứ, Pąti – Phỉ, Sukha – 
LƲc, Ekaggatä – Nhƶt tâm. 
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* Tatiyajhäna – Đệ tam thiền, có 3 thiền chi là: Pąti – Phỉ, Sukha – LƲc, 
Ekaggatä – Nhƶt tâm. 

* Catutthajhäna – Đệ tứ thiền, có 2 thiền chi là: Sukha – LƲc, Ekaggatä – Nhƶt 
tâm. 

* Pañcamajhäna – Đệ ngũ thiền, có 2 thiền chi là: Upekkhä – Xƴ, Ekaggatä – 
Nhƶt tâm. 

 
1, PAṬHAMAJJHĀNA – ĐỆ NHƵT THIỀN  

 Đệ nhƶt thiền là thiền phát sinh trước nhƶt, lƸn đƸu tiên vượt qua khỏi 
dục giới. Thiền này phƴi dựa vào cƴ năm thiền chi làm phương tiện thiêu đốt 
cƴ năm triền cái. Tâm được an định do các triền cái bị đè nén lƸn đƸu tiên này 
gọi là Paṭhamajhänakusalacitta – Đệ nhƶt thiền thiện tâm. Cƴ năm thiền chi 
đều đồng sinh một lƸn, tƲi cùng một thời điểm và cùng làm nhiệm vụ thiêu đốt 
hay đè nén các triền cái, không phƴi là các thiền chi sinh khởi theo tuƸn tự 
mỗi lƸn một chi và làm nhiệm vụ rời rƲc nhau. 
 
2, DUTIYAJJHĀNA – ĐỆ NHỊ THIỀN  

 Đệ nhị thiền sinh khởi sau khi Đệ nhƶt thiền sinh khởi rồi. 

 Trong quá trình hành thiền, để cho phát sinh lên được thì cƸn làm cho 
Đệ nhƶt thiền sinh khởi liên tục, thường xuyên nhằm đào luyện nội tâm có 
định vững chắc, mƲnh mẽ hơn lên và hành giƴ được thuƸn thục, rành rõi trong 
việc nhập thiền, xuƶt thiền. Sự rành rõi liên quan đến thiền gọi là vasą – thuƸn 
thục, có 5 loƲi thuƸn thục trong thiền là: 

 a, Āvajjanavasą: Sự thuƸn thục trong việc quán xét các thiền chi trước 
khi vào thiền nhằm giúp nhập định được nhanh chóng.  
 b, Samäpajjanavasą: Sự thuƸn thục trong việc nhập định. 
 c, Adhiṭṭhänavasą: Sự thuƸn thục trong việc trụ trong định. 
 d, Vuṭṭhänavasą: Sự thuƸn thục trong việc xuƶt định. 
 e, Paccavekkhaṇavasą: Sự thuƸn thục trong việc suy xét các chi thiền 
sau khi xuƶt định. 

 Khi hành giƴ thuƸn thục trong Đệ nhƶt thiền với cƴ 5 loƲi thuƸn thục 
nêu trên rồi, hành giƴ mới có thể tu tập Đệ nhị thiền được.  
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 Lúc đó hành giƴ chú mục vào Paṭibhäganimitta – Quang tướng  mà đã 
từng đƲt được trong Đệ nhƶt thiền, không cƸn phƴi chú mục vào đề mục 
kasiṇa như trước nữa. Do sự thuƸn thục trong Đệ nhƶt thiền rồi nên hành giƴ 
không cƸn phƴi dựa vào vitakka – tƸm  để đưa tâm đến đối tượng, lƲi nữa bởi 
vì tâm đã nhập Đệ nhƶt thiền dễ dàng thuƸn thục rồi nên không bị thối thƶt, 
co rút khỏi đối tượng mà gắn chặt tốt vào đề mục; do vậy không cƸn nương 
nhờ vitakka – tƸm để đè nén Thąnamiddhanivaraṇa, vì thế Hôn trƸm Thụy 
miên không có cơ hội trổi dậy được, do đó Đệ nhị thiền chỉ có 4 thiền chi mà 
thôi, không có vitakka – tƸm.  
 
3, TATIYAJJHĀNA – ĐỆ TAM THIỀN  

 Đệ tam thiền sẽ được hành giƴ tiến hành tu tập, nếu như đã đắc Đệ 
nhị thiền rồi. Khi đó , hành giƴ cƸn phƴi tinh tƶn thường xuyên làm cho Đệ nhị 
thiền khởi sinh đến độ thuƸn thục, rành rõi. Người thực hành để đƲt đến thiền 
thứ ba này cƸn thƶy lỗi, hƲn chế của vicära – tứ rằng nó có trƲng thái thô 
thiển, không bền chắc, dễ suy thoái nên cố gắng từ bỏ vicära – tứ nhằm đƲt 
đến Đệ tam thiền có trƲng thái vi tế hơn, ít thiền chi hơn. Do vậy hành giƴ chú 
mục vào Paṭibhäganimitta – Quang tướng  tu tiến đến độ đắc Tam thiền, chỉ 
còn lƲi 3 thiền chi là pąti, sukha và ekaggatä, loƲi bỏ được vitakka, vicära. 
 
4, CATUTTHAJJHĀNA – ĐỆ TỨ THIỀN  

 Hành giƴ nhập xuƶt Tam thiền đến mức thuƸn thục, không còn ngăn 
ngƲi nữa sẽ cƴm thƶy chán chường đối với Tam thiền, đồng thời suy xét thƶy 
rằng Pąti là sự phƶn chƶn, trƸn đƸy, no đủ của thân tâm phát sinh trong Đệ tam 
thiền này có trƲng thái lôi cuốn vào sự dao động, đong đưa của tâm, nên cho 
rằng trƲng thái này còn thô thiển. Bởi vậy hành giƴ có nguyện vọng sẽ đƲt 
thiền vi tế hơn thế, không nên dính mắc vào pąti – phỉ  đang còn thô lậu này 
và hành giƴ tiếp tục tu tập Đệ tứ thiền bằng cách chú mục Paṭibhäganimitta – 
Quang tướng nhằm đoƲn trừ pąti – phỉ  đi, nên lúc Đệ tứ thiền phát sinh thì 
chỉ còn 2 thiền chi là sukha – lƲc  và ekaggatä – nhƶt tâm mà thôi. 
 
5, PAÑCAMAJJHĀNA – ĐỆ NGĆ THIỀN  

 Là bậc thiền cuối cùng của thiền Sắc giới. Người đắc Tứ thiền rồi, nếu 
muốn tu tiếp Ngũ thiền thì phƴi quán xét đến lỗi của sukha – lƲc, thƶy rằng lƲc 
đang còn là trƲng thái thô thiển hơn upekkhä – xƴ. Rồi thì hành giƴ chú mục 
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vào Paṭibhäganimitta –  Quang tướng, tiến hành thiền định qua các bước đến 
khi đắc Pañcamajjhäna –  Đệ ngũ thiền. Ở Đệ ngũ thiền này, sukhavedanä 
được thay bởi upekkhävedanä – xƴ thọ và thêm thiền chi ekaggatä – nhƶt tâm. 

 Sukhavedanä trong Đệ tứ thiền chính là hỷ lƲc nội tâm, tức 
somanassavedanä.  

 
ĐỀ MỤC (ĐỐI TƯỢNG) PHÁT SINH THIỀN 

 Đối tượng được đem ra làm đề mục để hành giƴ tu tập thiền định 
(samatha) cƴ 5 cƶp độ thiền nêu trên đều là các Chế định pháp – Paññatti. Tức 
là phƴi giƴ định, quy ước một vật gì đó làm đề mục để hành giƴ chú tâm vào. 
Khi hành giƴ sử dụng các đề mục này làm đối tượng tu tiến thì sẽ đƲt được các 
tƸng thiền nhƶt định nào đó từ Đệ nhƶt đến Đệ ngũ thiền tùy theo loƲi đề mục 
này. Cụ thể như sau: 
 
PAṬHAMAJJHĀNA – ĐỆ NHƵT THIỀN có 25 đề mục là: 

 a, 10 Kasiṇa – Biến xứ: 

Paṭhavąkasiṇa Biến xứ đƶt Āpokasiṇa Biến xứ nước 
Tejokasiṇa Biến xứ lửa Väyokasiṇa Biến xứ gió 
Nąlakasiṇa Biến xứ màu xanh Pątakakasiṇa Biến xứ màu vàng 
Lohitakasiṇa Biến xứ màu đỏ Odätakasiṇa Biến xứ màu trắng 
Ākäsakasiṇa Biến xứ chân không Ālokakasiṇa Biến xứ ánh sáng 
 
 b, 10 Asubha – Bƶt tịnh: 

Thây phình trướng Thây bƸm xanh 
Thây máu mủ Thây nứt nẻ 
Thây thú ăn Thây phân lìa 
Thây rã rời Thây máu chƴy  
Thây sâu đục Xương xẩu lung tung 
 
 c, Ānäpänasati – Niệm hơi thở 

 d, Käyagatäsati – Niệm thân 

 e, 3 Brahmavihära – PhƲm trú 



 
VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU –  TÂM 
 

 58 

 – Mettä – Từ   
 – Karuṇä – Bi  
 – Muditä –  Hỷ  
 
DUTIYAJJHĀNA, TATIYAJJHĀNA, CATUTTHAJJHĀNA có 14 đề mục là: 

10 Kasiṇa – Biến xứ, Ānäpänasati – Niệm hơi thở và 3 Brahmavihära – PhƲm 
trú. 
 
PAÑCAMAJJHĀNA có 12 đề mục là: 

10 Kasiṇa – Biến xứ, Ānäpänasati – Niệm hơi thở và Upekkhä Brahmavihära – 
Xƴ PhƲm trú. 

 
JHĀNACATUKANAYA  VÀ  JHĀNAPAÑCAKANAYA ––– BỐN THIỀN VÀ NĂM THIỀN 

 Sự phân chia Thiền thành 5 cƶp độ tùy theo sự đoƲn trừ triền cái gọi là 
Jhänapañcakanaya – Năm thiền. Đây là sự phân chia theo Abhidhamma, đối 
với hƲng hành giƴ có trí tuệ chậm khó có thể suy xét thƶy lỗi của vitakka và 
vicära trong cùng một thời điểm nên phƴi phân chia thiền thành năm loƲi. 
Hành giƴ loƲi này có tên gọi là Mandapuggala. 

 Nhưng theo tƲng Kinh (Suttanta) thì chỉ có bốn thiền, ở đây chỉ cho 
hƲng hành giƴ có tên là Tikkhapuggala, là người có trí tuệ nhanh nhƲy, có khƴ 
năng loƲi bỏ vitakka và vicära  trong cùng một thời gian khi đang tiến hành tu 
tập đệ nhị thiền và rồi chứng đắc. Thiền chi chỉ còn 3 chi là pąti, sukha và 
ekaggatä. 

 Do vậy, hành giƴ có thể vào Jhänasamäpatti – Nhập định từ đƸu đến 
tận cùng gọi là Bát định, bao gồm 4 định Hữu sắc và 4 định Vô sắc. 
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RŪPĀVACARAKUSALACITTA 5 
5  SẮC GIỚI THIỆN TÂM 

 

 Rćpävacarakusalacitta là những tâm phát sinh do quá trình tu tập thiền 
định (samathabhävanä). Hành giƴ cƸn sử dụng đề mục là các pháp chế định 
(paññatti) như đã nêu ở trên để tiến hành tu tập.  

 Bước đƸu hành giƴ chú tâm vào đề mục, niệm thƸm (parikamma), tƲi 
thời điểm này tốc hành tâm là các mahäkusalacitta, hành giƴ trƴi qua các trƲng 
thái ở cƶp độ sơ định (parikammasamädhi) rồi cận định (upacärasamädhi). Khi 
hành giƴ tiếp tục phát triển tu tập, tăng cường định hơn nữa, vững chắc hơn, 
vi tế hơn, đến cƶp độ an chỉ định (appanäsamädhi); lúc này tâm của hành giƴ 
sẽ chuyển từ mahäkusalacitta thành rćpävacarakusalacitta. Đệ nhƶt thiền thiện 
tâm lƸn đƸu tiên khởi sinh với hành giƴ cùng với 5 thiền chi. Đây là thiện tâm 
cho quƴ paṭisandhi (tục sinh) ở các cõi trời PhƲm thiên. 

                

bha na da ma par upa anu got jhä bha bha bha

paṭibhäganimitta

 

mks˚4
rpk 1

LỘ TRÌNH ĐỆ NHƵT THIỀN THIỆN TÂM
  

mvs˚4 mvs˚4

 
bha  = bhavaṅgacitta – hộ kiếp tâm                                  mvs˚4 =  
na = bhavaṅgacalanacitta – hộ kiếp tâm rung động       mahävipäka 
da  = bhavaṅguppacchedacitta – hộ kiếp tâm bị cắt       ñäṇasampayutta 4 
ma = manodvärävajjanacitta – ý môn hướng tâm 
par  = parikamma – chuẩn bị          
upa = upacära – cận hành              
anu = anuloma – thuận thứ 
got = gotrabhć – chuyển tánh 
jhä = jhänacitta – thiền tâm        rpk 1 = 1 rćpävacarapaṭhamajjhänakusala  
  

mks˚4 = mahäkusalañäṇasampayutta 4 
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 Đây là lộ trình tâm phát sinh thiền lƸn đƸu tiên của hành giƴ tu tập thiền 
định và được chứng đắc. 

 

Rćpävacarakusalacitta có 5 tâm là: 

1, Vitakkavicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  paṭhamajjhänakusalacittaṃ 
Đệ nhất thiền thiện tâm sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
2, Vicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  dutiyajjhänakusalacittaṃ 
Đệ nhị thiền thiện tâm sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
3, Pątisukhaekaggatäsahitaṃ  tatiyajjhänakusalacittaṃ 
Đệ tam thiền thiện tâm sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
4, Sukhaekaggatäsahitaṃ  catuthajjhänakusalacittaṃ 
Đệ tứ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 
 
5, Ekaggatäsahitaṃ  pañcajjhänakusalacittaṃ 
Đệ ngũ thiền thiện tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. 

 
NHỮNG ĐIỀU KIỆN BƳO TRÌ NIMITTA 

 Khi hành giƴ thƶy dƶu hiệu (nimitta) xuƶt hiện dưới dƲng 
Paṭbhäganimitta – Quang tướng thì hành giƴ cƸn phƴi giữ gìn, bƴo trì đừng để 
cho biến mƶt, vì đƶy là bước trung chuyển để đắc thiền. Do vậy trong bộ 
Visuddhimagga dƲy hành giƴ cƸn dựa vào 7 yếu tố thuận lợi sau đây nhằm bƴo 
trì quang tướng: 

 1, Āväso: là nơi ăn chốn ở, chỗ ở nào làm cho nimitta chưa từng sinh 
khởi được sinh khởi rồi phát triển hơn lên thì nên trú ngụ chỗ ƶy. 

 2, Gocaro: tƲi trú xứ ƶy, việc cơm nước dễ tìm kiếm, không phƴi đi xa 
quá hay gƸn quá. 

 3, Bhassa: nói những ngôn từ theo chánh pháp, ví dụ nói chuyện 
muốn ít, biết đủ v.v…; nhưng cũng cƸn nói vừa phƴi, không nên nói nhiều, 
không nói những chuyện ra ngoài giáo pháp. 
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 4, Puggala: nên thân cận với những người có giới đức, tâm an tịnh và 
nên tránh xa người nói chuyện vô ích, người có tâm vọng động. 

 5, Bhojana: thức ăn phƴi hợp khẩu vị với mình, người nào thích mùi vị 
gì thì phƴi nên ăn uống thức ăn có mùi vị mà mình thích. 

 6, Utu: thời tiết cũng phƴi hợp với bƴn thân hành giƴ. 

 7, Iriyäpatha: các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi phƴi phù hợp với chính 
mình. CƸn điều chỉnh các căn – indriya thêm lên (saddhindriya, viriyindriya, 
satindriya, samädhindriya, paññindriya) 

 

 Rćpävacarakusalacitta  là tâm  Asaṅkhärika hay Sasaṅkhärika cũng 
được: 
 

 Theo Bộ Vibhävinąṭąkä: Jhäna cƸn phƴi có parikamma, bước đƸu phƴi 
niệm thƸm nằm lòng đề mục hoài hoài; người muốn hành thiền phƴi có 
giới hƲnh đƸy đủ, cắt bỏ những tế toái, lo âu; cƸn thận trọng chu đáo 
với các yếu tố thuận lợi; sức khoẻ phƴi tốt. Do những nhân trên nên 
Jhänacitta được gọi là Sasaṅkhärika. 

 Theo các Bộ chú giƴi khác Jhäna cƸn có sự quyết tâm trước đã, phƴi có 
sự an định cao, cƸn có nguyện vọng tu tập cao (chanda), cƸn có đức tin 
(saddhä) nơi các thiền, phƴi có quyết tâm cao độ mới đắc thiền. Bởi thế 
nên gọi là Asaṅkhärika. 

 

 

 

 

RŪPĀVACARAVIPĀKACITTA 5 
5  SẮC GIỚI QUƳ TÂM 

 

 Những thiền tâm này quƴ của các Sắc giới thiền thiện tâm. Các 
Rćpävacaravipäkacitta làm phận sự paṭisandhi, bhavaṅga và cuti của các bậc 
PhƲm thiên ở 15 cõi trời Sắc giới (trừ cõi Asaññasatta). 
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Rćpävacaravipäkacitta có 5 tâm là: 
 
 1, Vitakkavicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  paṭhamajjhänavipäkacittaṃ 
 Đệ nhất thiền quả tâm sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và 
nhất tâm. 
 
 2, Vicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  dutiyajjhänavipäkacittaṃ 
 Đệ nhị thiền quả tâm sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
 3, Pątisukhaekaggatäsahitaṃ  tatiyajjhänavipäkacittaṃ 
 Đệ tam thiền quả tâm sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
 4, Sukhaekaggatäsahitaṃ  catuthajjhänavipäkacittaṃ 
 Đệ tứ thiền quả tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 
 
 5, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  pañcamajjhänavipäkacittaṃ 
 Đệ ngũ thiền quả tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. 
 
 Rćpävacarakusalacitta là nhân làm sinh khởi Rćpävacaravipäkacitta, 
cho quƴ tâm trùng tâm và cho quƴ tục sinh trong các cƴnh trời Sắc giới như 
sau:  

    

       Ghi nhận:  Dutiyajjhänakusala và Tatiyajjhänakusala cho quƴ tục sinh 
trong cõi trời Dutiyajjhänabhćmi như nhau bởi vì trƲng thái thiền chi của 
vitakka và vicära rƶt gƸn nhau và hỗ trợ tương ưng qua lƲi lẫn nhau. Do thế, 
khi hành giƴ bỏ được vitakka nhưng chưa bỏ được vicära hoặc đã bỏ được cƴ 

Tâm thiện Tâm quƴ Tục sinh tƲi 

Paṭhamajjhänakusala Paṭhamajjhänavipäka Paṭhamajjhänabhćmi 

Dutiyajjhänakusala Dutiyajjhänavipäka Dutiyajjhänabhćmi 

Tatiyajjhänakusala Tatiyajjhänavipäka Dutiyajjhänabhćmi 

Catutthajjhänakusala Catutthajjhänavipäka Tatiyajjhänabhćmi 

Pañcamajjhänakusala Pañcamajjhänavipäka Catutthajjhänabhćmi 
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hai thì cũng cho quƴ tục sinh trong cùng một cƴnh giới thiền là Đệ nhị thiền 
sắc giới, nhưng quƴ được nhận sẽ hơn thua nhau là điều đương nhiên. 

 

 

 

RŪPĀVACARAKRIYĀCITTA 5 
5  SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 

 

 Rćpävacarakriyäcitta là tâm của bậc Thánh A–ra–hán đã đắc thiền Sắc 
giới. Các tâm này cũng có tính chƶt tương tự như Rćpävacarakusalacitta chỉ 
khác là phát sinh trong nội tâm của các vị đã đoƲn tận lậu hoặc, cắt đứt phiền 
não. Do vậy Rćpävacarakriyäcitta cũng có năm tâm như 
Rćpävacarakusalacitta, ƶy là: 
 

 1, Vitakkavicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  paṭhamajjhänakriyäcittaṃ 
Đệ nhất thiền duy tác tâm sinh với năm thiền chi là tầm, tứ, phỉ, lạc và 

nhất tâm. 
 
2, Vicärapątisukhaekaggatäsahitaṃ  dutiyajjhänakriyäcittaṃ 
Đệ nhị thiền duy tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lạc và nhất 

tâm. 
 
3, Pątisukhaekaggatäsahitaṃ  tatiyajjhänakriyäcittaṃ 
Đệ tam thiền duy tác tâm sinh với ba thiền chi là phỉ, lạc và nhất tâm. 
 
4, Sukhaekaggatäsahitaṃ  catuthajjhänakriyäcittaṃ 
Đệ tứ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. 
 
5, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  pañcamajjhänakriyäcittaṃ 
Đệ ngũ thiền duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. 

     

 Ghi nhận: Trong việc tu tập thiền định nói chung, khi đƲt được thiền 
thì chi thiền sẽ đoƲn trừ dưới dƲng đè nén các triền cái tƲi thời điểm thiền tâm 
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phát sinh. Khi tâm rớt khỏi thiền hay thiền tâm bị suy yếu thì các triền cái 
được cơ hội trổi dậy. Điều này cho thƶy các thiền chi có phận sự đè nén các 
triền cái mà thôi. Nhưng đối với bậc Thánh A–ra–hán đã đoƲn tận lậu hoặc 
(khąnäsava), dứt trừ hết phiền não, không còn các triền cái nữa thì việc các 
thiền chi phát sinh không phƴi để diệt trừ hay đè nén các triền cái mà chỉ là 
một dƶu hiệu cho thƶy các Ngài đã bỏ được thiền chi thô và đang làm cho 
phát sinh thiền chi vi tế hơn. Bởi vậy việc hành thiền định của các bậc Thánh 
A–ra–hán thông qua trƲng thái của các sampayuttadhamma (pháp tương ưng) 
mà đang chú mục theo quy luật của Pháp (Dhammaniyäma) chỉ nhằm để biết 
rằng Ngài đang ở tƸng thiền nào thôi, không phƴi để đoƲn trừ phiền não, nếu 
không thì không thể biết được bậc Thánh A–ra–hán đang ở trƲng thái của tâm 
thiền nào. 

 
RŪPĀVACARACITTA 15 TÂM SINH KHỞI Ở CƳNH GIỚI NÀO ? 

* Rćpävacarakusalacitta 5 tâm sinh khởi trong 22 bhćmi – cƴnh giới là: 

 Kämasugatibhćmi 7 (manussa 1 + devatä 6) 
 Rćpabhćmi 15 (trừ Asaññasatta) 

* Rćpävacaravipäkacitta 5 tâm sinh khởi trong 15 bhćmi – cƴnh giới là: 

 Rćpabhćmi 15 (trừ Asaññasatta) 

* Rćpävacarakriyäcitta 5 tâm sinh khởi trong 22 bhćmi – cƴnh giới là: 

 Kämasugatibhćmi 7 (manussa 1 + devatä 6) 
 Rćpabhćmi 15 (trừ Asaññasatta) 

 Còn trong Arćpabhćmi – Vô sắc giới thì các Rćpävacaracitta không thể 
sinh khởi được vì không có các đề mục thiền cho các tâm này phát sinh. 

 Trong Asaññasattabhćmi – cƴnh trời Vô tưởng, không có saññä  tưởng, 
nghĩa là không có tâm và tâm sở, cho nên các Thiền tâm cũng không thể phát 
sinh được. Ngoài ra, trong Apäyabhćmi – Khổ cƴnh, là cƴnh giới của các 
chúng sinh không phƴi là người tam nhân (tihetukapuggala), họ chỉ là những 
vô nhân chúng sinh, tục sinh với Akusalaupekkhäsantąraṇacittaṃ – Bƶt thiện 
thọ xƴ suy đƲt tâm.  Cho nên họ không thể đắc thiền được, và vì thế các thiền 
tâm cũng không phát sinh ở 4 cƴnh khổ này. 
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 ARŪPĀVACARACITTA  
VÔ SẮC GIỚI TÂM 

 
 

Arūpävacaracitta là tâm sinh khởi do việc tu tập thiền định của những 
ngƣời đã đắc Rūpävacarapañcamajjhäna – Ngũ thiền sắc giới rồi, khi họ tiếp 
tục tu tiến thiền định thì sẽ đắc thiền Vô sắc giới. Do vậy Vô sắc giới thiền tâm 
là những tâm lƣu chuyển phần nhiều trong các cảnh giới mà đấy là nơi phát 
sinh của Vật vô sắc (Vatthuarūpa) và Phiền não vô sắc  (Kilesaarūpa) 

 
 *  Vatthuarūpa: bao gồm 12 vô sắc giới tâm và 30 tâm sở kết hợp. 

 * Kilesaarūpa: bao gồm arūpataṇhä hay sự hài lòng ƣa thích nơi 
arūpajhäna (thiền vô sắc) và arūpabhava (cảnh giới vô sắc). 
 

Arūpassa  bhavoti = arūpaṃ 
Cảnh giới nào là nơi sinh của vật vô sắc  và phiền não vô sắc  do vậy 

cảnh giới đó gọi là Vô sắc giới (arūpabhūmi) 
 

 Arūpe  avacaratīti = arūpävacaraṃ 
Tâm nào phát sinh lưu chuyển trong cảnh giới là nơi sinh của vật vô sắc  

và phiền não vô sắc  do vậy tâm đó gọi là Vô sắc giới tâm. 

  
GĀTHĀSAṄGAHA: 

ĀLAMBANAPPABHEDENA CATUTHĀRUPPAMĀNASAṂ 

PUÑÑAPĀKAKRIYĀBHEDĀ PUNA  DVĀDASADHĀṬHITAṂ 

Vô sắc giới tâm phân chia theo đối tƣợng có 4 loại, còn phân chia theo thiện, 
quả, duy tác thì có tất cả 12 loại. 
 
Giải thích: Khi phân chia theo đối tƣợng Vô sắc giới tâm có 4 loại là: 

 1. Ākäsänañcäyatana – Không vô biên xứ 
 2. Viññäṇañcäyatana – Thức vô biên xứ 
 3. Ākiñcaññäyatana – Vô sở hữu xứ 
 4. Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ 
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 Vô sắc giới tâm cả 4 loại này, khi phân chia theo sinh chủng tức là theo 
thiện, quả, duy tác thì đƣợc:  

 Arūpävacarakusalacitta – Vô sắc giới thiện tâm có 4 tâm 
 Arūpävacaravipäkacitta – Vô sắc giới quả tâm có 4 tâm 
 Arūpävacarakriyäcitta – Vô sắc giới duy tác tâm có 4 tâm 

 Tổng cộng Arūpävacaracitta 12 tâm.  
 
 Cả 12 Vô sắc giới tâm này đƣợc tính vào Pañcamajjhäna – Đệ ngũ 
thiền bởi vì đều có 2 thiền chi là Upekkhä và Ekaggatä nhƣ nhau và giống nhƣ 
2 thiền chi của Rūpävacarapañcamajjhäna. Tuy nhiên sự khác nhau giữa các 
tầng thiền trong Vô sắc giới thiền là khác ở chỗ đối tƣợng (đề mục) chứ không 
phải khác nhau về thiền chi nhƣ trong các thiền sắc giới. Ấy là: 
 

1. Ākäsänañcäyatana  là Đệ nhất thiền vô sắc (Paṭhamärūpajhäna) lấy hƣ 
không vô tận làm đối tƣợng. 

2. Viññäṇañcäyatana là Đệ nhị thiền vô sắc (Dutiyärūpajhäna) lấy 
Paṭhamärūpajhänacitta làm đối tƣợng. 

3. Ākiñcaññäyatana là Đệ tam thiền vô sắc (Tatiyärūpajhäna) lấy vô sở hữu 
làm đối tƣợng. 

4. Nevasaññänäsaññäyatana là Đệ tứ thiền vô sắc (Catutthärūpajhäna) lấy 
Tatiyärūpajhänacitta làm đối tƣợng. 

  
 

ĐỐI TƢỢNG CỦA CÁC THIỀN VÔ SẮC 

 Thiền Vô sắc có 4 loại đối tƣợng là: 

 1. KASIṆUGGHĀṬIMĀKĀSAPAÑÑATTI: Hành giả chứng đạt và thuần thục 
trong Ngũ thiền sắc giới rồi, muốn tu tiến hơn nữa thì phải quán xét hạn chế, 
nguy hại và sự bất cập của thiền sắc giới và tiếp tục hành thiền. Để vƣợt qua 
Sắc tƣởng, hành giả phải nhập vào Ngũ thiền sắc giới với một trong 9 loại 
kasiṇa làm đề mục (trừ đề mục hƣ không) xả thiền rồi nắm lấy quang tƣớng 
(paṭibhäganimitta) ấy trải rộng quang tƣớng với tác ý “hƣ không vô tận” bằng 
cách niệm thầm: “äkäso ananto” cho đến khi thiền tâm phát sinh. Thiền vô 
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sắc giới này có tên là Ākäsänañcäyatanajhäna – Không vô biên xứ thiền có đối 
tƣợng (đề mục) là Kasiṇugghäṭimäkäsapaññatti – Hƣ không chế định phát sinh 
từ kasiṇa. 
 
 2. ĀKĀSĀNAÑCĀYATANAJHĀNACITTA: Sau khi làm chủ đƣợc thiền Không vô 
biên xứ rồi, hành giả thấy thiền này có sắc thiền (quang tƣớng kasiṇa) là kẻ 
thù gần gủi, dễ dàng làm rơi trở lại sắc thiền, không đƣợc an tịnh bằng thiền 
bậc cao hơn nên hành giả lấy tâm Không vô biên xứ thiền ấy làm đối tƣợng tu 
tiến, rồi  thấy rằng cái tâm đó hay thức đó cũng vô tận rồi niệm thầm 
“viññaṇaṃ anantaṃ” (thức vô tận) đến khi chứng đắc tầng thiền vô sắc thứ 
nhì gọi là Viññäṇañcäyatanajhäna – Thức vô biên xứ thiền có đề mục tu tập là 
Ākäsänañcäyatanajhänacitta – Không vô biên xứ thiền tâm. 

 
 3. NATTHIBHĀVAPAÑÑATTI: Chế định trạng thái không có gì cả làm đối 
tƣợng tu tập. Nghĩa là hành giả đã thuần thục trong Đệ nhị thiền vô sắc giới, 
thấy đƣợc hạn chế của Thức vô biên xứ thiền là vẫn còn thô thiển và rất gần 
với Không vô biên xứ thiền, nếu không nhập thiền Thức vô biên xứ hoài hoài 
thì thiền sẽ bị suy hoại sẽ dễ trở về lại với Không vô biên xứ thiền nhƣ cũ nên 
phát sinh sự mong mỏi làm sao cho Không vô biên xứ bị diệt tận khỏi nội tâm 
một cách tuyệt đối không còn gì nữa và hành giả cố gắng làm cho “trạng thái 
không có gì cả” hiện hữu lên thay bằng cách niệm thầm “natthi kiñci” (chẳng 
có gì cả) đến khi thiền tâm khởi sinh, đấy chính là Ākiñcaññäyatanajhäna – Vô 
sở hữu xứ thiền có đề mục là Natthibhävapaññatti – Chế định trạng thái 
không.   

 
 4. ĀKIÑCAÑÑĀYATANAJHĀNACITTA: Là đối tƣợng của Đệ tứ thiền Vô sắc giới 
có tên gọi là Nevasaññänäsaññäyatana. Hành giả sau khi đắc Vô sở hữu xứ 
thiền rồi, thấy rằng thiền này vẫn còn hạn chế, còn thô thiển vì gần với Thức 
vô biên xứ thiền nên tác ý đến tầng thiền cao hơn, an tịnh hơn. Vị ấy nắm lấy 
Ākiñcaññäyatanajhänacitta làm đối tƣợng, quan sát sự tinh tế, tịch tịch của tâm 
này bằng cách tạo suy nghĩ rằng saññä – tƣởng (ở đây cũng chính là tâm) tuy 
không có gì cả nhƣng nói rằng không có cũng không đúng bởi vì đang hiện có 
sự cảm nhận; nói rằng không phải không có cũng không đúng bởi vì saññä – 
tƣởng này vi tế, tịch tịnh, nhu nhiệm đến độ không biết rằng có cái gì nữa. Từ 
đó hành giả tu tiến trên đề mục này bằng niệm thầm “santametaṃ,  
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paṇītametaṃ”  (tịch tịnh nhỉ, vi tế nhỉ) cho đến lúc thiền tâm phát sinh gọi là 
Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ thiền, có đề mục là  
Ākiñcaññäyatanajhänacitta – Vô sở hữu xứ thiền tâm. 

 
 
 

 
 ARŪPĀVACARAKUSALACITTA  

VÔ SẮC GIỚI THIỆN TÂM 
 
  Arūpävacarakusalacitta – Vô sắc giới thiện tâm là tâm tu tiến thiền định 
vô sắc giới đạt đƣợc các tầng thiền vô sắc của các cảnh giới Phạm thiên vô sắc 
(Arūpabrahma). Có tất cả 4 tâm là: 
 
 1. Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkäsänañcäyatanakusalacittaṃ 
 Không vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm. 

 2, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  viññäṇañcäyatanakusalacittaṃ 
 Thức vô biên xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

 3, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkiñcaññäyatanakusalacittaṃ 
 Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

 4, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  nevasaññänäsaññäyatanakusalacittaṃ 
 Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm sinh với 2 thiền chi là xả và 
nhất tâm 
 

 
 

 ARŪPĀVACARAVIPĀKACITTA 
VÔ SẮC GIỚI QUẢ TÂM 

 
Arūpävacaravipäkacitta là tâm quả của Vô sắc giới thiện tâm, làm nhiệm 

vụ paṭisandhi – tục sinh, bhavaṅga – hộ kiếp và cuti – tử tâm. Những vị đắc 
thiền Vô sắc trong cõi Dục giới sẽ tái sinh vào các cõi trời Phạm thiên vô sắc 
giới bằng các tâm quả này, có 4 tâm quả Vô sắc là: 
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1, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkäsänañcäyatanavipäkacittaṃ 
Không vô biên xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

2, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  viññäṇañcäyatanavipäkacittaṃ 
Thức vô biên xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

3, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkiñcaññäyatanavipäkacittaṃ 
Vô sở hữu xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

4, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  nevasaññänäsaññäyatanavipäkacittaṃ 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm sinh với 2 thiền chi là xả và 
nhất tâm 

 
 
 
 

ARŪPĀVACARAKRIYĀCITTA 
VÔ SẮC GIỚI DUY TÁC TÂM 

 
Arūpävacarakriyäcitta là tâm của bậc Thánh A–ra–hán đắc thiền định vô 

sắc giới. Các tâm này cũng giống nhƣ các Arūpävacarakusalacitta nhƣng khác ở 
chỗ là phát sinh trong nội tâm của các vị A–ra–hán, ngƣời thƣờng không thể 
có đƣợc. Vô sắc giới thiện tâm cũng có 4 tâm là: 

 
1, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkäsänañcäyatanakriyäcittaṃ 
Không vô biên xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất 
tâm 
2, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  viññäṇañcäyatanakriyäcittaṃ 
Thức vô biên xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất 
tâm 

3, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  äkiñcaññäyatanakriyäcittaṃ 
Vô sở hữu xứ thiền duy tác tâm sinh với 2 thiền chi là xả và nhất tâm 

4, Upekkhäekaggatäsahitaṃ  nevasaññänäsaññäyatanakriyäcittaṃ 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền duy tác  tâm sinh với 2 thiền chi là xả và 
nhất tâm 
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NGHĨA CỦA CÁC THIỀN VÔ SẮC 
 

1, Ākäsänañcäyatana – Không vô biên xứ  chiết tự thành: 

 äkäsa + anañca + äyatana 
– äkäsa: không gian, chỗ trống. 
– anañca: vô tận, vô biên (ananta) 
– äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cƣớc. 

Ākäsänañcäyatana – Không vô biên xứ  nghĩa là không gian mà tƣớc bỏ 
paṭibhäganimitta – quang tƣớng đi, không có chỗ tận cùng làm chỗ lập cƣớc 
của tâm. Giống nhƣ một phƣớc xá lớn, chứa đầy châu ngọc, việc tƣớc bỏ 
quang tƣớng đi chính là đem châu ngọc ra khỏi phƣớc xá đó, chỉ còn lại 
khoảng không, tâm sẽ chú mục vào khoảng không đó. 
 

2, Viññäṇañcäyatana – Thức vô biên xứ  chiết tự thành: 

 viññäṇa + anañca + äyatana 
 – viññäṇa: thức, tâm 

– anañca: vô tận, vô biên (ananta) 
– äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cƣớc. 

Viññäṇañcäyatana – Thức vô biên xứ nghĩa là tâm chú mục vào đối 
tƣợng là tâm thức trƣớc đó nhận biết không gian là vô tận. Giống nhƣ phƣớc 
xá trống rỗng đó, giờ đây chƣ Tăng tập trung hành Tăng sự, tâm chỉ chú mục 
vào chƣ Tăng đang ngồi trong phƣớc xá mà không để ý gì đến kích cỡ, giới 
hạn của phƣớc xá nữa. 
 

3. Ākiñcaññäyatana – Vô sở hữu xứ  chiết tự thành: 

 na + kiñcana + äyatana 
 – na: không, không có 
 – kiñcana: còn lại, sở hữu, hiện có  

– äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cƣớc. 

Ākiñcaññäyatana – Vô sở hữu xứ  nghĩa là tâm nhận đối tƣợng là trạng 
thái không có, diệt mất của đệ nhất thiền vô sắc. Giống nhƣ phƣớc xá lớn mà 
chƣ Tăng đang hành Tăng sự đó, giờ đây các vị đã xong phận sự và trở về chỗ 
nghỉ  rồi, không còn một vị nào nữa; khi đó  đối tƣợng  là sự  không có một vị 
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Tăng nào cả và cũng không quan tâm đến biên giới của phƣớc xá làm gì. 
 

4, Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ chiết tự 
thành: 
 na + eva + saññä + na + asaññä + äyatana 
 – na: không, không phải, phi 
 – eva: vậy 
 – saññä: tƣởng, có tƣởng 
 – asaññä: không có tƣởng, phi tƣởng 

– äyatana: xứ, chỗ đứng, lập cƣớc. 

Nevasaññänäsaññäyatana – Phi tƣởng phi phi tƣởng xứ  nghĩa là trạng 
thái tâm nhận đối tƣợng rất vi tế đến độ bảo rằng có tƣởng  cũng không đúng, 
không phải không có tƣởng  cũng không đúng. Giống nhƣ một sa-di lấy dầu 
thoa bình bát cho khỏi rỉ rét, vị thầy bảo sa-di đem bát tới để đựng thức ăn; vị 
sa-di thƣa rằng bình bát đang có dầu. Sƣ Thầy lại bảo đem dầu đến để rót vào 
cây đèn, vị sa-di thƣa lại rằng dầu không có đủ để đổ vào đèn đƣợc, chỉ để 
chống rỉ rét mà thôi. Tâm này cũng nhƣ thế, có đối tƣợng rất vi tế, nhỏ nhiệm 
khó mà xác nhận là có tƣởng hay không có tƣởng. 
 
 
NƠI SINH KHỞI CỦA VÔ SẮC GIỚI TÂM 

* Arūpävacarakusalacitta 4 tâm sinh khởi trong 26 cõi là: 

- Kämäsugatibhūmi 7 – 7 Dục giới lạc cảnh 
- Rūpabhūmi 15 – 15 cảnh thiền Sắc giới (trừ Asaññasatta) 
- Arūpabhūmi 4 – 4 cảnh thiền Vô sắc (trừ tầng thiền thấp hơn thiền của 

mình đạt) 
 

* Arūpävacaravipäkacitta 4 tâm sinh khởi trong 4 cõi là: 
 Arūpabhūmi 4 – 4 cảnh thiền Vô sắc (chỉ trong cảnh giới của mình) 
 

* Arūpävacarakriyäcitta 4 tâm sinh khởi trong 26 cõi là: 
- Kämäsugatibhūmi 7 – 7 Dục giới lạc cảnh 
- Rūpabhūmi 15 – 15 cảnh thiền Sắc giới (trừ Asaññasatta) 
- Arūpabhūmi 4 – 4 cảnh thiền Vô sắc (trừ tầng thiền thấp hơn thiền của 

mình đạt) 
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LOKUTTARACITTA  
SIÊU THẾ TÂM  

 
 
 

 Lokuttaracitta là tâm siêu thế gian, vượt khỏi thế gian, là tâm có đối 
tượng vượt ra ngoài trƲng thái pháp hiện hữu trên thế gian, nói khác đi là tâm 
có thể nhận đối tượng đặc biệt, siêu thế ƶy là Nibbäna – Niết bàn. Có tƶt cƴ 8 
hay 40 tâm nhận Nibbäna làm đối tượng một cách chắc chắn, nên được gọi là 
Lokuttaracitta – Siêu thế tâm. 
 
 Lokuttaracitta chiết tự thành9  

 Loka + uttara + citta = Lokuttaracitta  

 – Loka: thế gian, thế giới, bao gồm cƴ Tam giới là9 Kämaloka - Dục 
giới, Rūpaloka - Sắc giới và Arūpaloka – Vô sắc giới. 

 Loka còn mang nghĩa khác là cái mà phƴi hoƲi diệt, biến mƶt là điều 
thông thường. 

 – Uttara: trên, siêu, vượt khỏi, vượt ra, ... 

 Vậy Lokuttaracitta là tâm vượt khỏi Tam giới, không còn lưu chuyển 
trong Tam giới: nghĩa là tâm này có đối tượng vượt ra khỏi thế gian, tức là tâm 
này lƶy Niết bàn làm đối tượng. Niết bàn là pháp siêu thế, vượt ngoài thế gian. 
 
 Lokuttaracitta có đối tượng thoát khỏi sự sinh diệt (Niết bàn) không có 
nghĩa là tâm này không sinh diệt. Tâm siêu thế vẫn có sự sinh diệt theo đúng 
bƴn chƶt của nó, tuy nhiên nó nhận đối tượng là một pháp không sinh diệt, 
thoát khỏi sự sinh diệt. Đối tượng này chính là Niết bàn, là pháp không bị sinh 
diệt, không bị hủy hoƲi, không bị biến đổi, là pháp không bị tác động, không 
bị quy định, không bị tƲo tác, v.v... là Asaṅkhatadhamma – Pháp Vô vi. 
 
 Thông thường, vƲn pháp trên thế gian này đều bị tác động, bị tƲo tác, 
phƴi sinh diệt, ... Nhưng Niết bàn thì không như thế, Niết bàn là một pháp 
siêu thế, không bị tƲo tác bởi 4 duyên là9 kamma – nghiệp, citta – tâm, utu – 
thời tiết  và  ähära – thức ăn. 
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GÄTHÄSAṄGAHA: 

CATUMAGGAPPABHEDENA CATUDHÄ          KUSALANTATHÄ 
PÄKANTASSA   PHALATTÄTI AṬṬHADHÄNUTTARAṂ   MATAṂ. 

Nói gọn lƲi, Tâm siêu thế có 7 tâm. Phân chia theo bốn ĐƲo 
thì có 4 thiện tâm, cũng vậy các tâm dị thục là quƴ của các 
tâm trên. 

 
  Như vậy, Lokuttaracitta 7 tâm này chia làm 2 sinh chủng là9 

 Kusalajäti – Thiện chủng: gọi là Lokuttarakusalacitta hay Maggacitta có 
4 tâm, gọi tên theo tên của thiền khởi sinh tƲi sát-na tâm đó vì là tâm đồng 
sinh với các Ariyamagga – Thánh đƲo. 

 Vipäkajäti – Quƴ chủng: gọi là Lokuttaravipäkacitta hay Phalacitta, có 4 
tâm vì chúng là quƴ của các lokuttarakusalacitta. 
 
 Lokuttaracitta chỉ có Lokuttarakusala và Lokuttaravipäka mà không có 
Lokuttarakriyä. Nếu như có Lokuttarakriyä thì có nghĩa là các tâm này chính là 
Lokuttarakusala nhưng sinh khởi nơi nội tâm của bậc Thánh A-ra-hán: giống 
như Mahäkusalacitta hoặc Mahaggatakusala sinh khởi nơi nội tâm của bậc 
Thánh A-ra-hán thì gọi là Mahäkriyä hay Mahaggatakriyä. Và các loƲi tâm này 
sẽ sinh khởi thường xuyên trong tâm của bậc Thánh A-ra-hán.  

 Tuy nhiên, Maggacitta chỉ phát sinh mỗi ĐƲo tâm một lƸn mà thôi, tức 
là Sotäpattimaggacitta, Sakadägämimaggacitta, Anägämimaggacitta chí đến 
Arahantamaggacitta sinh khởi mỗi maggacitta một lƸn mà thôi. Bởi vì các 
Maggacitta mỗi lƸn sinh khởi đều có phận sự đoƲn trừ tuyệt đối các 
anusayakilesa – phiền não ngủ ngƸm trong nội tâm, đến khi đắc ĐƲo Quƴ A-
ra-hán thì không còn kilesa – phiền não nào nữa để đoƲn trừ, cho nên không 
cƸn phƴi có Maggacitta phát sinh để đoƲn trừ phiền não nữa, do vậy không 
cƸn phƴi có Lokuttarakriyä vậy. 
 
LOKUTTARADHAMMA – PHÁP SIÊU THẾ gồm có 9 Pháp là: 4 Maggacitta – ĐƲo 
tâm, 4 Phalacitta – Quƴ tâm và 1 Nibbäna – Niết bàn. 

Trong đó, 7 Lokuttaracitta mặc dƸu là Pháp Siêu thế nhưng vẫn là 
Saṅkhatadhamma – Pháp Hữu vi, vẫn bị các duyên tƲo tác. Chỉ có Nibbäna 
mới là Asaṅkhatadhamma – Pháp Vô vi mà thôi, không bị các duyên tƲo tác. 
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MAGGACITTA   
ĐƱO TÂM  

 
 Maggacitta – ĐƲo tâm hay còn gọi là Lokuttarakusala, mang nhiều 
nghĩa như sau9 

 1, Lokuttarakusala là Thiện pháp giúp vượt thoát khỏi Tam giới. 

 2, Lokuttarakusala là Thiện pháp làm vượt khỏi hƲng phàm phu chúng 
sinh, trở thành bậc Thánh nhân. 

 3, Lokuttarakusala là Thiện tâm sinh khởi nhận đối tượng siêu thế là 
Niết bàn. 

 4, Lokuttarakusala là Thiện tâm có năng lực vượt trội các Lokīyakusala, 
bởi lẽ diệt tận các bƶt thiện và đoƲn trừ tuyệt đối các phiền não. 
 
 Các Thiện pháp lưu hành trong Tam giới gọi là Lokīyakusala này luôn 
tƲo nên cuti – diệt và paṭisandhi – tái sinh trong vòng vaṭṭa – luân hồi không 
ngừng nghỉ. Do vậy, Lokīyakusala lưu hành trong Tam giới được gọi là  
Äcayagäminī – Tích tập pháp  hoặc Vaṭṭagäminīkusala – Lưu chuyển thiện 
pháp. Còn các Lokuttarakusala thì ngược lƲi, luôn đập tan, phá bỏ cuti và 
paṭisandhi mà do các Lokīyakusala tƲo tác ra bằng cách phá bỏ các duyên sinh 
pháp, cho nên có tên gọi là Apacayagäminī – Phi tích tập pháp hoặc 
Vivaṭṭagäminīkusala – Phi lưu chuyển thiện pháp. 

 Lokutarakusala hay Maggacitta nói rút gọn có 4 tâm là9 

a, Sotäpattimaggacitta – Nhập lưu đƲo tâm, là ĐƲo tâm thứ nhƶt 
b, Sakadägämimaggacitta – Nhƶt lai đƲo tâm, là ĐƲo tâm thứ nhì 
c, Anägämimaggacitta – Bƶt lai đƲo tâm, là ĐƲo tâm thứ ba 
d, Arahantamaggacitta – A-ra-hán đƲo tâm, là ĐƲo tâm thứ tư. 
 
GIƳI THÍCH9 Theo 4 loƲi ý nghĩa trên, ta có thể giƴi thích các ĐƲo tâm như sau9 

 1, Lokuttarakusala là Thiện pháp giúp vượt thoát khỏi Tam giới, nghĩa 
là:  

* Sotäpattimaggacitta – Nhập lưu đƲo tâm cùng với Sakadägämimaggacitta – 
Nhƶt lai đƲo tâm làm cho vượt khỏi 4 Apäyabhūmi – Cƴnh khổ trong Dục giới. 
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* Anägämimaggacitta – Bƶt lai đƲo tâm giúp vượt thoát khỏi 11 Kämabhūmi – 
Dục giới. 

* Arahantamaggacitta – A-ra-hán đƲo tâm giúp vượt thoát khỏi cƴ Tam giới. 
 
 2, Lokuttarakusala là Thiện pháp làm vượt khỏi hƲng phàm phu chúng 
sinh, trở thành bậc Thánh nhân, nghĩa là9 

 * Sotäpattimaggacitta làm cho phàm phu trở thành Sotäpattimagga-
puggala – Nhập lưu đƲo thánh nhân. 

 * Sakadägämimaggacitta làm cho phàm phu trở thành Sakadägämi-
maggapuggala – Nhƶt lai đƲo thánh nhân. 

 * Anägämimaggacitta làm cho phàm phu trở thành Anägämimagga-
puggakla – Bƶt lai đƲo thánh nhân. 

 * Arahantamaggacitta làm cho phàm phu trở thành Arahantamagga-
puggala – A-ra-hán đƲo thánh nhân. 
 
 3, Lokuttarakusala là Thiện tâm sinh khởi nhận đối tượng siêu thế là 
Niết bàn, nghĩa là Niết bàn là Ärammaṇapaccaya – Đối tượng duyên của 4 
Maggacitta. Hay nói khác đi, Lokuttarakusala 4 tâm này sinh khởi do năng lực 
của Niết bàn làm đối tượng và bởi vì Niết bàn là Lokuttaradhamma nên cƴ 4 
Maggacitta này được gọi là Lokuttarakusala.  
 
 4, Lokuttarakusala là Thiện tâm có năng lực vượt trội các Lokīyakusala,  
có nghĩa là một loƲi thiện tâm có năng lực diệt tận các bƶt thiện, đoƲn trừ 
tuyệt đối các phiền não. 

 
TÍNH CHƵT CỦA VIỆC ĐOƱN TRỪ PHIỀN NÃO 

 Kilesa – phiền não là pháp phiền muộn, não hƲi, nóng nực, khi phân 
chia theo trƲng thái biểu hiện sẽ có 3 loƲi phiền não là9 
 
 1, Vitikkamakilesa – Phiền não thô thiển9 là loƲi phiền não nặng nề, thô 
tháp, biểu hiện ra bên ngoài thông qua thân môn và khẩu môn. Đây là những 
ác hƲnh, tƲo nên các ác nghiệp (ducaritakamma). Phiền não loƲi này có thể 
đoƲn trừ được bằng sīla – giới, là sự đoƲn trừ tƲm thời tƲi thời điểm đang giữ 
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giới hƲnh nghiêm túc. Sự đoƲn trừ phiền não tƲm thời này gọi là 
Tadaṅgapahäna – ĐoƲn trừ nhƶt thời. 

 2, Pariyuṭṭhänakilesa – Phiền não trung bình9 là loƲi phiền não phát sinh 
trong ý môn, không biểu lộ ra ngoài bằng thân môn và khẩu môn. Phiền não 
loƲi này được đoƲn trừ bằng samädhi – định  trong khoƴng thời gian mà năng 
lực của thiền chưa bị suy thoái nên gọi là Vikkhambhanapahäna – ĐoƲn trừ 
đè nén.  

 3, Anusayakilesa – Phiền não vi tế9 là loƲi phiền não nhỏ nhiệm, vi tế, 
ngủ ngƸm trong nội tâm của chúng sinh mà không một ai có thể thƶy biết 
được ngoƲi trừ Đức Chánh Đẳng Giác. Phiền não vi tế loƲi này chỉ được đoƲn 
trừ bằng paññä – tuệ trong Maggacitta – ĐƲo tâm mà thôi, và chính 
Maggacitta này mới có khƴ năng đoƲn tận, diệt trừ tuyệt đối các phiền não 
ngủ ngƸm, không còn mƸm mống để phát sinh lƲi nữa, nên cách đoƲn tận này 
gọi là Samucchedapahäna – ĐoƲn trừ tuyệt đối .  

  Nói tóm lƲi9 

 – Vitikkamakilesa đoƲn trừ bằng Mahäkusalacitta liên quan đến giới, gọi 
là Tadaṅgapahäna – ĐoƲn trừ nhƶt thời. 

 – Pariyuṭṭhänakilesa đoƲn trừ bằng Mahagatakusalacitta liên quan đến 
định, gọi là Vikkhambhanapahäna – ĐoƲn trừ đè nén. 

 – Anusayakilesa đoƲn trừ bằng Maggacitta liên quan đến tuệ gọi là 
Samucchedapahäna – ĐoƲn trừ tuyệt đối. 
 
 
MAGGACITTA ĐOƱN TẬN CÁC  BƵT THIỆN PHÁP 
 
 Bƶt thiện pháp có rƶt nhiều dƲng, tùy theo sự phân chia của TƲng Kinh 
hay TƲng Abhidhamma. Ở đây, chúng ta sẽ nói đến sự đoƲn tận các bƶt thiện 
pháp theo từng Maggacita và chỉ xét đến các bƶt thiện pháp là các  Saṃyojana 
– Thằng thúc (còn gọi là kiết sử) mà thôi. 

 Saṃyojana – Thằng thúc  là 10 sợi dây trói buột chúng vào vòng sinh tử 
luân hồi. Theo TƲng Kinh thì 10 sợi dây hay kiết sử đó là9 

 1, Diṭṭhisaṃyojana – Tà kiến kiết sử 
 2, Vicikicchäsaṃyojana – Hoài nghi kiết sử 
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 3, Sīlabbataparämäsasaṃyojana – Giới cƶm thủ kiết sử 
 4, Kämarägasaṃyojana – Dục ái kiết sử 
 5, Paṭighasaṃyojana – Sân kiết sử 
 6, Rūparägasaṃyojana – Sắc ái kiết sử 
 7, Arūparägasaṃyojana – Vô sắc ái kiết sử 
 7, Mänasaṃyojana – MƲn kiết sử 
 9, Uddhaccasaṃyojana – Phóng tâm kiết sử 
 10, Avijjäsaṃyojana – Vô minh kiết sử 
 
 Theo TƲng Abhidhamma thì 10 sợi dây trói buột là: 

 1, Diṭṭhisaṃyojana – Tà kiến kiết sử 
 2, Vicikicchäsaṃyojana – Hoài nghi kiết sử 
 3, Issäsaṃyojana – Ganh tị kiết sử 
 4, Macchariyasaṃyojana – Bỏn xẻn kiết sử 
 5, Sīlabbataparämäsasaṃyojana – Giới cƶm thủ kiết sử 
 6, Kämarägasaṃyojana – Dục ái kiết sử 
 7, Paṭighasaṃyojana – Sân kiết sử 
 8, Bhavarägasaṃyojana – Hữu ái kiết sử 
 8, Mänasaṃyojana – MƲn kiết sử 
 10, Avijjäsaṃyojana – Vô minh kiết sử 
 
 SOTÄPATTIMAGGACITTA đoƲn trừ tuyệt đối các kiết sử 1, 2 và 3 theo tƲng 
Kinh, còn theo tƲng Abhidhamma là 1, 2, 3, 4, và 5. 

 SAKADÄGÄMIMAGGACITTA đoƲn trừ tuyệt đối các kiết sử như của 
Sotäpattimaggacitta đã đoƲn tận, và làm suy giƴm đi các bƶt thiện pháp còn 
lƲi. 

 ANÄGÄMIMAGGACITTA đoƲn trừ tuyệt đối các kiết sử thứ 4 và 5 theo tƲng 
Kinh hay thứ 6 và 7 theo tƲng Abhidhamma. 

 ARAHATTAMAGGACITTA đoƲn trừ tuyệt đối các kiết sử còn lƲi mà các 
Maggacitta trên chưa đoƲn tận được. 

 
 
 
 



 
VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU –  TÂM 

 

 78 

SỰ ĐOƱN TẬN AKUSALAKAMMAPATHA THEO TUƷN TỰ CỦA MAGGACITTA 

Pänätipäta 
Adinnädäna 
Kämesumicchäcära      
Musäväda                       
Micchädiṭṭhi 
 
Akusalakammapatha  –     Sakadägämimaggacitta đoƲn trừ bằng cách giƴm  
còn lƲi                              nhẹ đi 
 
Pisunaväcä 
Pharusaväcä                     
Byäpäda 
 

Samphappaläpa 
Abhijjhä                            
  
 
NGHĨA CỦA CÁC MAGGACITTA 

 A. SOTÄPATTIMAGGACITTA chiết tự thành9 

 sota + äpatti + magga + citta 

 sota9 dòng nước, lưu chƴy, Thánh đƲo như dòng nước 
 äpatti9 đƲt đến, vào tới Thánh đƲo lƸn đƸu 
 magga9 đƲo lộ, con đường, Thánh đƲo tám ngành 
 citta9 tâm, tâm kết hợp với Bát chánh đƲo. 

 Kết hợp lƲi thì Sotäpattimaggacitta có nghĩa là Tâm kết hợp với các 
Thánh đƲo chi (Bát chánh đƲo) có trƲng thái giống như dòng nước chƴy vào 
Thánh đƲo hay đƲt đáo Niết bàn lƸn đƸu tiên. 
 
 Một khi Sotäpattimaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sotäpattimaggapuggala – Nhập Lưu đƲo giƴ. 

Sotäpattimaggacitta đoƲn tận tuyệt đối 
(Samucchedapahäna) 
 

Anägämimaggacitta đoƲn tận tuyệt đối 
(Samucchedapahäna) 
 

Arahattamaggacitta đoƲn tận tuyệt đối 
(Samucchedapahäna) 
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 2, Sotäpattimaggacitta làm cho chúng sinh đó thoát khỏi Apäyabhūmi – 
Bốn đọa xứ (bốn cƴnh khổ). 

 3, Sotäpattimaggacitta sinh khởi cùng với sự đoƲn tận phiền não, phá 
hủy 5 bƶt thiện tâm, làm cho các bƶt thiện tâm này sẽ không sinh ra nữa trong 
tương lai đó là9 Lobhamūlacitta mà có diṭṭhigatasampayuttaṃ 4 tâm và 
Mohamūlacīta có vicikicchäsampayuttaṃ 1 tâm.      
 

 SOTÄPATTIMAGGACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có cƴ thƴy 5 tâm là: 
 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sotäpattimaggacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 
1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

dự lưu đƲo tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 
 

 
 
 

 B. SAKADÄGÄMIMAGGACITTA  chiết tự thành9 

 sakiṃ + ägämī + magga + citta 

 sakiṃ9 một lƸn 
 ägämī9 trở lƲi 

 Dịch nghĩa9 Tâm trở lƲi tục sinh (paṭisandhi) trong thế giới loài người 
chỉ một lƸn nữa mà thôi gọi là Sakadägämī. Như trong Bộ Visuddhimagga 
Mahäṭīkä ghi lƲi9 

 * Sakiṃ ekaväraṃ paṭisandhivasena imaṃ manussalokaṃ ägacchatīti = 
sakadägämī. 
 Bậc Thánh phần nhiều trở lại tái sinh trên thế giới loài người một lần 
nữa thôi gọi là Thánh Nhất Lai (Sakadägämī). 
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 * Tassa  maggo = sakadägämimaggo. 
 Con đường thực hành của bậc Thánh Nhất Lai ấy gọi là Nhất Lai đạo. 

 * Tena  sampayuttaṃ  cittaṃ = sakadägämimaggacittaṃ. 
 Tâm kết hợp với các chi pháp của Nhất Lai đạo ấy gọi là Nhất Lai đạo tâm. 
  

 Một khi Sakadägämimaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sakadägämimaggapuggala – Nhƶt Lai đƲo giƴ. 

 2, Sakadägämimaggacitta phát sinh cùng với việc đoƲn tận các phiền 
não còn lƲi mà Sotäpattimaggacitta đã đoƲn tận rồi và sự đoƲn tận này mang 
tính chƶt làm giƴm nhẹ các phiền não còn lƲi xuống, được gọi là 
Tanukarapahäna. 
 
 
 SAKADÄGÄMIMAGGACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 
 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sakadägämimaggacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

nhƶt lai đƲo tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 

 

 
  

 

 C. ANÄGÄMIMAGGACITTA  chiết tự thành9 

 na + ägämī + magga + citta 

 na:  không 
 ägämī9  trở lƲi 
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 Dịch nghĩa9 Tâm đƲt đến đƲo lộ mà không còn quay trở lƲi tái sinh 
trong cõi Dục giới nữa.  

 * Paṭisandhivasena  imaṃ  kämedhätuṃ  na  ägacchatīti = anägämī. 
 Bậc Thánh không trở lại tái sinh trong Dục giới nữa gọi là Thánh Bất Lai 
(Anägämī). 

 * Tassa  maggo = anägämimaggo. 
 Con đường thực hành của bậc Thánh Bất Lai ấy gọi là Bất Lai đạo. 

 * Tena  sampayuttaṃ  cittaṃ = anägämimaggacittaṃ. 
 Tâm kết hợp với các chi pháp của Bất Lai đạo ấy gọi là Bất Lai đạo 
tâm. 
 
 Một khi Anägämimaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Anägämimaggapuggala – Bƶt Lai đƲo giƴ. 

 2, Anägämimaggacitta phát sinh sẽ thoát khỏi cƴnh tái sinh trong Dục 
giới và sẽ chắc chắn tái sinh trong PhƲm thiên giới. 

 3, Anägämimaggacitta phát sinh nhằm đoƲn trừ tuyệt đối Kämaräga – 
Dục ái và Byäpäda – Sân hận. 
 

 ANÄGÄMIMAGGACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

  anägämimaggacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

  bƶt lai đƲo tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.
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 D. ARAHATTAMAGGACITTA  chiết tự thành9 

 arahatta + magga + citta. 

 arahatta9 bậc đáng cúng dường cao thượng, đáng kính lễ. 

 * Aggadakkhineyyabhävena  pūjävisesaṃ  arahatīti  =  arahä. 
 Bậc xứng đáng để cho chư Thiên và nhân loại kính lễ bởi vì là bậc đáng 
cúng dường tối thắng gọi là A-ra-hán.  

 *  Tassa  bhävo  arahattaṃ,  catutthaphalassasetaṃ  adhivacanaṃ. 
 Bậc đáng cúng dường, kính lễ tối thắng ấy gọi là bậc Thánh A-ra-hán, 
tức bậc đã đắc quả Thánh thứ tư. 

 *  Tassa  ägamanabhūto  maggo  arahattamaggo. 
 Đạo lộ dẫn đến quả Thánh ấy gọi là A-ra-hán đạo. 

 * Tena  sampayuttaṃ  cittaṃ = arahattamaggacittaṃ. 
 Tâm kết hợp với các chi pháp của A-ra-hán đạo ấy gọi là A-ra-hán 
Thánh đạo tâm. 
 
 Một khi Arahattamaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Arahattamaggapuggala – A-ra-hán đƲo giƴ. 

 2, Arahattamaggacitta là tâm đang vượt khỏi tam giới. 

 3, Arahattamaggacitta là tâm đang đoƲn tận tuyệt đối các phiền não. 
Nếu nói theo tâm thì đó chính là sự đoƲn tận các Akusalacitta còn lƲi mà các 
đƲo tâm trước đó chưa đoƲn tận được. Ƶy là9 Lobhamūlacittaṃ 
diṭṭhigatavipayuttaṃ 4 tâm và Mohamūlacittaṃ  uddhaccasampayuttaṃ 1 
tâm. 
 

 ARAHATTAMAGGACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

  arahattamaggacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.
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1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

  arahán đƲo tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 

 

 

 
 
 

PHALACITTA   
QUƳ TÂM  

 

 Phalacitta – Quƴ tâm hay còn gọi là Lokuttaravipäkacitta là tâm quƴ của 
các Lokutarakusalacitta hay các Maggacitta. Khi Maggacitta khởi sinh cùng với 
sự đoƲn tận phiền não xong thì Phalacitta cũng phát sinh lập tức tiếp theo mà 
không có một loƲi tâm nào chen vào ngăn ở giữa 2 loƲi tâm này, nên gọi là 
Akäliko. Nghĩa là nhân diệt thì quƴ sinh ngay trước mắt không cƸn phƴi đợi 
thời gian của sự sinh trưởng. Phalacitta này sẽ sinh khởi ngay tức khắc, sau khi 
mà Maggacitta vừa diệt đi nhằm tƲo quƴ dựa vào việc đoƲn tận phiền não của 
Maggacitta một cách riêng biệt theo từng loƲi của Maggacitta. Do vậy 
Lokuttaravipäkacitta cũng có 4 tâm giống như của Maggacitta. Đó là9 
 
 1, Sotäpattiphalacitta – Nhập Lưu quƴ tâm   
 2, Sakadägämiphalacitta – Nhƶt Lai quƴ tâm 
 3, Anägämiphalacitta – Bƶt Lai quƴ tâm 
 4, Arahattaphalacitta – A-ra-hán quƴ tâm 

 
NGHĨA CỦA CÁC PHALACITTA 
 
 A. SOTÄPATTIPHALACITTA – NHẬP LƯU QUƳ TÂM  

 Là Siêu thế tâm thứ nhì sinh khởi để thọ nhận sự an lƲc tịch tịnh mà 
Sotäpattimaggacitta đã đoƲn tận các phiền não ngủ ngƸm. Nghĩa là sau khi 
Nhập lưu đƲo tâm đoƲn trừ tuyệt đối các phiền não tùy miên xong rồi diệt đi 
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thì ngay tức khắc Sotäpattiphalacitta phát sinh thọ hưởng an lƲc tịch tịnh do 
Nhập Lưu đƲo tâm đã đoƲn tận các phiền não. Ngoài ra, Sotäpattiphalacitta sẽ 
sinh khởi một khi bậc Thánh Nhập Lưu nhập Phalasamäpatti – Quƴ định. 
 
 Khi Sotäpattiphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như 
sau: 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sotäpattiphalapuggala – Nhập Lưu quƴ giƴ. Có khi còn gọi là Sotäpanna – 
Thánh Nhập Lưu, là bậc Thánh Hữu học – Sekkhapuggala, cƸn phƴi tiếp tục 
học tập, thực hành cho đến khi giác ngộ giƴi thoát hoàn toàn trở thành bậc 
Thánh Vô học – Asekkhapuggala (tức là Thánh A-ra-hán). 

 2, Sotäpattiphalacitta làm cho chúng sinh đó thoát khỏi Apäyabhūmi – 
Bốn đọa xứ (bốn cƴnh khổ). Nghĩa là bậc Thánh Nhập Lưu sẽ không còn tái 
sinh vào bốn cƴnh khổ nữa, bởi vì các Ngài đã tận diệt các Bƶt thiện pháp mà 
đưa đến sự tái sinh vào các cƴnh giới này. 

 3, Sotäpattiphalacitta phát sinh để thọ hưởng anh lƲc tịch tịnh do sự 
đoƲn tận diṭṭhi – tà kiến và vicikicchä –  hoài nghi. 
  
 
 SOTÄPATTIPHALACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 
 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sotäpattiphalacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 
1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

dự lưu quƴ tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.
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 B. SAKADÄGÄMIPHALACITTA – NHƵT LAI QUƳ TÂM  

 Là tâm sinh khởi ngay sau khi Nhƶt Lai đƲo tâm vừa diệt hoặc là tâm 
sinh khởi khi các bậc Thánh Nhƶt Lai nhập Quƴ định – Phalasamäpatti. 
 
 Một khi Sakadägämiphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự 
như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Sakadägämiphalapuggala – Nhƶt Lai quƴ giƴ, hay còn gọi là bậc Thánh Nhƶt 
Lai. Đây là bậc Thánh Hữu học, còn phƴi tu tập thiền tuệ để chứng đắc đƲo 
quƴ cao hơn. 

 2, Sakadägämiphalacitta phát sinh nhằm thọ quƴ mà 
Sotäpattimaggacitta đã đoƲn tận các phiền não kiểu Tanukarapahäna mang lƲi 
và để thọ hưởng an lƲc giƴi thoát lúc nhập quƴ định. 
 
 SAKADÄGÄMIPHALACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 
 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

sakadägämiphalacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

nhƶt lai quƴ tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 

 

 

  
 C. ANÄGÄMIPHALACITTA – BƵT LAI QUƳ TÂM 

 Là tâm Thánh quƴ thứ ba, sinh khởi khi Anägämimaggacitta vừa diệt, 
không có khoƴn ngăn nên gọi là Akäliko. Tâm này cũng sinh khởi lúc bậc 
Thánh Bƶt lai nhập Phalasamäpatti – Quƴ định. 
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 Một khi Anägämimaggacitta phát sinh thì tâm này sẽ hoàn thành các 
phận sự như sau9 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Anägämiphalapuggala – Bƶt Lai quƴ giƴ. 

 2, Anägämiphalacitta đoƲn trừ tuyệt đối Kämaräga – Dục ái và Byäpäda 
– Sân hận. 

 3, Anägämiphalacitta là tâm đã thoát khỏi Dục ái, nghĩa là bậc Thánh 
Nhƶt Lai sẽ vĩnh viễn không tái sinh trong Dục giới và chắc chắn sẽ tái sinh 
trong PhƲm thiên giới (Sắc giới hoặc Vô sắc giới). 

 

 ANÄGÄMIPHALACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 
Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

  anägämiphalacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

  bƶt lai quƴ tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 

 

 
 

 

 D. ARAHATTAPHALACITTA – A-RA-HÁN QUƳ TÂM 

 Là tâm Thánh quƴ tột cùng phát sinh ngay sau khi A-ra-hán đƲo tâm 
vừa diệt, không có tâm nào sinh xen vào cƴ, hoặc là tâm này phát sinh khi bậc 
Thánh A-ra-hán nhập Quƴ định. 
 
 Một khi Arahattaphalacitta phát sinh thì sẽ hoàn thành các phận sự như 
sau: 

 1, Tâm này sinh khởi với người nào thì người đó được gọi là 
Arahattaphalapuggala – A-ra-hán quƴ giƴ. 
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 2, Arahattaphalacitta là tâm đã vượt khỏi Tam giới, không còn một 
vướng mắc nào cƴ. Nghĩa là bậc Thánh A-ra-hán khi Niết bàn sẽ không còn 
phƴi tái sinh nữa, thoát khỏi tử sinh luân hồi. Đây là kiếp sống cuối cùng của 
các Ngài, không phƴi trƸm luân trong Tam giới nữa. 

 3, Arahattaphalacitta là tâm đã đoƲn tận tuyệt đối Akusalacitta 12 tâm, 
nên các Bƶt thiện tâm này không còn sinh khởi nơi các Ngài nữa. Cũng vậy 
các bậc Thánh A-ra-hán cũng không bao giờ tƲo Mười Bƶt thiện nghiệp đƲo 
nữa.  
 
 ARAHATTAPHALACITTA   dưới dƲng đƸy đủ có tƶt cƴ 5 tâm là: 

Vitakkavicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  
          Vicärapītisukhaekaggatäsahitaṃ  

                     Pītisukhaekaggatäsahitaṃ  
                         Sukhaekaggatäsahitaṃ  
                    Upekkhäekaggatäsahitaṃ  

paṭhamajjhäna
dutiyajjhäna
tatiyajjhäna
catutthajjhäna
pañcamajjhäna

  arahattaphalacittaṃ

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 
1.Đệ nhƶt thiền
2.Đệ nhị thiền
3.Đệ tam thiền
4.Đệ tứ thiền
5.Đệ ngũ thiền  

  arahán quƴ tâm

sinh với năm thiền chi là tƸm, tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với bốn thiền chi là tứ, phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với ba thiền chi là phỉ, lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là lƲc và nhƶt tâm.
sinh với hai thiền chi là xƴ và nhƶt tâm.

 

 

 
 

 

CÁC HƱNG THÁNH NHÂN 

 
 A, SOTÄPANNA – THÁNH NHẬP LƯU 

 Thánh Nhập Lưu có 3 hƲng là9 

 1, Ekabījīsotäpanna9 Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh một kiếp nữa 
rồi đắc quƴ Thánh A-ra-hán và Niết bàn trong kiếp đó. 

 2, Kolaṅkolasotäpanna9 Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh nhiều nhƶt 
từ 2 đến 6 kiếp mới đắc quƴ Thánh A-ra-hán rồi Niết bàn. 
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 3, Sattakkhattuparamasotäpanna9 Bậc Thánh Nhập Lưu còn tái sinh 
nhiều nhƶt 7 kiếp mới đắc quƴ Thánh A-ra-hán rồi Niết bàn.  

 Ngoài ra còn có một hƲng Thánh Nhập Lưu đặc biệt khác nữa có tên 
gọi là Vaṭṭabhiratasotäpanna. HƲng Thánh Nhập Lưu này có sở tánh vừa lòng 
với sự luân hồi trong Tam giới, có nguyện vọng tuƸn tự tái sinh trong 6 cõi chư 
thiên Dục giới, cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh thiên (Akaniṭṭhabhūmi) rồi mới 
Niết bàn. HƲng Thánh Nhập Lưu này gồm 7 vị như sau9  Anäthapiṇḍikaseṭṭhī, 
Visäkhä upäsikä, Cūlarattho devaputto, Mahärattho  devaputto, Anekavaṇṇo  
devaputto, Sakko devaräjä, Nägadatto devaputto. (Các vị Thánh Nhập Lưu 
này có thể xếp vào hƲng Sattakkhattuparama-sotäpanna cũng được). 
 
 
 B, SAKADÄGÄMĪ – THÁNH NHƵT LAI 

 Bộ Visuddhimagga Mahäṭīkä ghi rõ có 5 hƲng Thánh Nhƶt Lai là9 

 1, Idha  patvä  idha  parinibbäyī... : Thành tựu quƴ Thánh Sakadägämī 
tƲi cõi người và đắc quƴ A-ra-hán cũng trong cõi người. 

 2, Tattha patvä tattha parinibbäyī... :  Thành tựu quƴ Thánh 
Sakadägämī tƲi cõi trời và đắc quƴ A-ra-hán tƲi cõi trời đó. 

 3, Idha  patvä  tattha  parinibbäyī... :  Thành tựu quƴ Thánh 
Sakadägämī tƲi cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời và đắc quƴ A-ra-hán tƲi 
cõi trời đó. 

 4, Tattha patvä idha parinibbäyī... 9  Thành tựu quƴ Thánh Sakadägämī 
tƲi cõi trời, cuối đời tái sinh vào cõi người và đắc quƴ A-ra-hán tƲi cõi người đó. 

 5, Idha  patvä  tattha  nibbattitvä  idha  parinibbäyī... 9  Thành tựu quƴ 
Thánh Sakadägämī tƲi cõi người, cuối đời tái sinh lên cõi trời, mƲng chung tƲi 
cõi trời tái sinh vào cõi người và đắc quƴ A-ra-hán tƲi cõi người đó. 

 
 C, ANÄGÄMĪ – THÁNH BƵT LAI 

 Trong Bộ Visuddhimagga Mahäṭīkä ghi rõ có 5 hƲng Thánh Bƶt Lai là9 

 1, Anantaraparinibbäyī9 Bậc Thánh Bƶt Lai tái sinh vào PhƲm Thiên 
giới, rồi đắc quƴ A-ra-hán và nhập Niết bàn trong khoƴng thời gian nửa đƸu tuổi  
thọ của cƴnh giới ƶy. 
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 2, Upahaccaparinibbäyī9 Bậc Thánh Bƶt Lai tái sinh vào một cõi PhƲm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quƴ A-ra-hán và nhập Niết bàn trong khoƴng thời 
gian nửa sau tuổi thọ của cƴnh giới ƶy. 

 3, Asaṅkhäraparinibbäyī9 Bậc Thánh Bƶt Lai tái sinh vào một cõi PhƲm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quƴ A-ra-hán một cách thuận lợi, không phƴi nổ lực 
nhiều. 

 4, Sasaṅkhäraparinibbäyī9 Bậc Thánh Bƶt Lai tái sinh vào một cõi PhƲm 
Thiên giới nào đó, rồi đắc quƴ A-ra-hán một cách khó khăn, cƸn phƴi nổ lực 
mƲnh mẽ. 

 5, Uddhasota  akanṭṭhagämī9 Bậc Thánh Bƶt Lai tái sinh vào 
Sudhäväsabhūmi – Ngũ Tịnh Cư Thiên bậc thƶp, tính từ Avihä; sau đó mƲng 
chung và tái sinh lên cƴnh giới cao hơn theo tuƸn tự là9 Atappbhä, Sudassä, 
Sudassī, cho đến Akaniṭṭhä: rồi đắc quƴ A-ra-hán và Niết bàn ở cƴnh giới này. 

  
 D, ARAHANTA – THÁNH A-RA-HÁN 

      Arahattaphalacitta sinh khởi với người nào, người đó được gọi là 
Arahantaphalapuggala – A-ra-hán quƴ giƴ, hay Bậc Thánh A-ra-hán. Bậc 
Thánh A-ra-hán có nhiều tên gọi khác nhau9 

Arahaṃ9 Bậc đáng lễ bái cúng dường tối thượng.  
(Pūjädivisesaṃ Arahatīti= Arahaṃ) 

Khīnäsava: Bậc đã đoạn tận lậu hoặc . 

Asekkhäpuggala: Bậc thánh vô học, nghĩa là không phƴi học tập tiếp 
nữa vì đã thành tựu đầy đủ Sīlasikkha  – Giới học, Cittasikkhä – Định học và 
Paññäsikkhä – Tuệ học. (Upariskkhitabbä bhävato na sekkhäti = Asekkhä) 

 
Bậc thánh A-ra-hán chia làm 2 hƲng là: 

* Bậc thánh A-ra-hán thành tựu bằng Paññävimutti – Tuệ giải thoát 
* Bậc thánh A-ra-hán thành tựu bằng Cetovimutti – Tâm giải thoát 

1, Paññävimutti – Tuệ giải thoát : Vị thánh A-ra-hán này đắc đƲo quƴ 
bằng việc tu tiến  Vippassanäbhävanä – Thiền tuệ đơn thuần mà thôi , không 
tiến hành Samadhabhävanä  – Thiền Định , không đắc thiền gì cả và khi đắc 
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đạo quả thì chỉ đoạn tận lậu hoặc , giác ngộ giƴi thoát nên được gọi là thánh A-
ra-hán Sukhapassaka. 

 
2, Cetovimutti – Tâm giải thoát : Vị thánh A-ra-hán này đắc đƲo quƴ 

bằng việc tu tiến Vipassanäbhävanä  – Thiền tuệ cùng với việc đắc 
Samadhabhävanä – Thiền định. Việc đắc thiền định này có thể đắc qua 2 
phương pháp sau: 

* Hành giƴ tiế n hành thiền định và đắc thiền định trước gọi là 
Paṭipadäsiddhijhäna - Thiền do năng lực tu tập , rồi sau đó dựa trên nền tảng 
của thiền định mà tu tập thiền tuệ và đắc đạo quả A-ra-hán. 

* Hành giƴ không tu tập thiền định nhưng lúc tiến hành thiền tuệ đến 
khi đắc quả A-ra-hán thì cũng đắc thiền định luôn do năng lực của phước 
nghiệp nhiều đời trước . Thiền định đƲt được này gọi là Maggasiddhijhanä  – 
Thiền do năng lực của đạo . Thiền đã thành tựu này có thể đạt đến khƴ năng 
thần thông cũng có. 

 Vị thánh A-ra-hán Cetovimutta là bậc thành tựu thiền định nên được 
gọi là Jhänaläbhīpuggala . Trong số các vị này có vị đạt được Abhi ññä – Thần 
thông và có vị không có thầ n thông. Ngay cả với vị đắc thần thông thì có một 
số vị đắc lục thông và một số khác đắc Tam Minh . 
 
  * Vijjä 3 – Abhiññä 3 – Tam minh bao gồm: 

 1, Pubbeniväsänussatiñäṇa – Túc mƲng minh : Trí tuệ hồi nhớ kiếp quá 
khứ của mình. 

 2, Dibbacakkhuñäṇa – Thiên nhãn minh   hay Cutūpapätañäṇa – Sinh 
tử minh: Có thiên nhãn biết được sự sinh tử của tất cả chúng sinh. 

 3, Äsavakkhayañäṇa – Lậu tận minh : Trí tuệ biết cách đoƲn tận lậu 
hoặc. 

 Bậc thánh A-ra-hán Sukkhavipassaka hoặc Jhänaläbhīpuggala đắc thần 
thông hay không đắc thần thông  khi thành tựu quả vị A-ra-hán đều đắc lậu 
tận minh cả thảy. 

 * Abhiññä 6 – Lục thông bao gồm 3 minh vừa nói trên thêm 3 thắng trí  
khác nữa là: 
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 4, Cetopariyañäṇa – Tha tâm thông:  Biết được tâm chúng sinh khác. 

 5, Dibasotañäṇa – Thiên nhĩ thông : Nghe được mọi âm thanh của tất 
cƴ chúng sinh dầu xa hay gần. 

 6, Iddhivithañäṇa – Thần túc thông: Có khƴ năng biểu diễn thần thông . 
 
 Ngoài ra bậc thánh A-ra-hán còn được phân thành  2 hƲng khác nữa là: 

 * Thánh A-ra-hán đắc Paṭisambhidäñäṇa – Tuệ phân tích.  
 * Thánh A-ra-hán không đắc Paṭisambhidäñäṇa.  
 
 Tuệ phân tích (Vô ngƲi giƴi) là trí tuệ thuƸn thục , siêu việt , nhanh 
nhƲy… về các phương diện : ngữ nghĩa của giáo pháp , của ngôn từ. Tuệ phân 
tích chia thành 4 loƲi như sau:  
 
 1, Atthapaṭisambhidäñäṇa – Nghĩa Vô ngƲi giƴi: Trí tuệ sắc bén về quƴ 
đã được sinh khởi từ nhân. “Attha” mang nghĩa là “quƴ”, bao gồm năm pháp là: 

 a, Yaṃkiñci  paccayasambhūtaṃ9 Tƶt cƴ sắc pháp sinh ra đều do các 
duyên tƲo tác. 
 b, Nibbänaṃ9 Niết bàn 
 c, Bhäsitattho9 Giƴi nghĩa để hiểu rõ 32 tâm quƴ 
 d, Kriyäcittaṃ9 Duy tác tâm 20 tâm 
 e, Phalacittaṃ9 Quƴ tâm 4 tâm. 
 
 2, Dhammapaṭsambhidäñäṇa – Pháp vô ngƲi giƴi9 Trí tuệ sắc bén về 
nhân làm phát sinh quƴ. “Dhamma” mang nghĩa là “nhân”, bao gồm năm 
pháp là: 

 a, Yo koci phalanibbattako hetu9 Tƶt cƴ các nhân làm cho quƴ phát 
sinh. 
 b, Ariyamaggo: ĐƲo tâm 4 tâm 
 c, Bhäsitaṃ9 Tam tƲng kinh điển, giáo pháp 
 d, Kusalacittaṃ9 Hiệp thế thiện tâm 17 tâm 
 e, Akusalacittaṃ9 Bƶt thiện tâm 12 tâm. 
 
 3, Niruttipaṭisambhidäñäṇa – Ngữ vô ngƲi giƴi9 Trí tuệ sắc bén về ngôn 
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ngữ chế định dựa trên nền tƴng của Atthapaṭisambhidäñäṇa – Nghĩa Vô ngƲi 
giƴi và Dhammapaṭsambhidäñäṇa – Pháp vô ngƲi giƴi. Nghĩa là trong việc giƴi 
thích, thuyết giƴng về hai loƲi trên để người nghe được hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu 
đúng đắn thì cƸn thiết phƴi biết cách sử dụng ngôn ngữ, lời nói sao cho phù 
hợp, thuận thời như thế gọi là Ngữ vô ngƲi giƴi. Ngoài ra các nhà chú giƴi cho 
rằng Niruttipaṭisambhidäñäṇa – Ngữ vô ngƲi giƴi ở đây chính là cách sử sụng 
tài tình, điêu luyện tiếng Pälī trong việc trình bày, thuyết giƴng giáo pháp của 
Đức Phật. 
  
 4, Paṭibhäṇapaṭisambhidäñäṇa – Biện tài vô ngƲi giƴi: Trí tuệ sắc bén 
về cƴ 3 vô ngƲi giƴi ở trên. Nghĩa là có trí tuệ sắc bén, nhanh nhƲy, nhu 
nhuyến, uyển chuyển, tài ba, kịp thời, ứng tác trong việc trƴ lời, giƴi đáp, biện 
luận cƴ 3 loƲi vô ngƲi giƴi là9 giƴi về nhân, giƴi về quƴ và về ngôn ngữ. Trí tuệ 
như thế gọi là Biện tài vô ngƲi. 
 
 Ngoài ra bậc Thánh A-ra-hán còn được chia thành 3 loƲi khác nữa9 

 1, Arahanta Sammäsambuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng 
ngộ Anuttarasammäsambuddhañäṇa – Vô thượng Chánh Đẳng Giác, có khƴ 
năng chỉ dƲy cho chúng sinh hữu duyên được thoát khổ, đắc Thánh ĐƲo và 
Thánh Quƴ bởi vì Ngài có đủ đƸy trí tuệ, đủ đƸy ba-la-mật để độ cho chúng 
sinh thông qua: 

 a, Äsayänusayañäṇa: Tuệ thƶu biết các phiền não ngủ ngƸm và tính 
cách của mọi chúng sinh. 

 b, Indriyaparopariyattiñäṇa: Tuệ thƶu biết căn cơ của chúng sinh là 
cao hay thƶp, lanh lẹ hay chậm lụt v.v...  

 c, Sabbaññuttañäṇa9 Tuệ thƶu rõ Saṅkhatadhamma – Pháp Hữu vi 
và Asaṅkhatadhamma – Pháp Vô vi, luôn cƴ Paññattidhamma – Pháp Chế 
định.    
                                     
 2, Arahanta Paccekabuddha: Bậc Thánh A-ra-hán tự mình chứng ngộ 
nhưng không thể chế định ngôn từ về giáo pháp để độ chúng sinh thoát khổ 
được. Do bởi Ngài không chứng đắc ba cái Tuệ như đã nêu ở trên của một 
Bậc Chánh Đẳng Giác. Bậc Thánh này còn được gọi là Phật Độc Giác. 
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 3, Arahanta Sävaka:  Bậc Thánh A-ra-hán nương theo lời dƲy của Đức 
Phật Chánh Đẳng Giác tu tập và giác ngộ giƴi thoát, gọi là Bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử, tên Päli có khi gọi là9 Sutabuddha, Anubuddha. Thánh Thanh văn 
đệ tử có 3 hƲng là: 
 
 a, Pakatisävaka9 Thánh Thanh văn đệ tử thông thường, đã đoƲn tận 
lậu hoặc phiền não nói chung. 

 b, Mahäsävaka9 Thánh Thanh văn đệ tử thân cận với Đức Thế Tôn, 
được Đức Phật phong danh hiệu Etadagga – Thượng thủ 41 vị và có thêm 38 
vị không tƶn phong, tổng cộng có 70 vị ĐƲi đệ tử. 

 c, Aggasävaka9 Thánh Thanh văn đệ tử tối thượng, chỉ có 2 vị đó là 
Ngài Särīputta – Bậc Đệ nhƶt Trí tuệ – ở phía phƴi của Đức Phật và Ngài 
Moggalläna – Bậc Đệ nhƶt ThƸn thông – ở phía trái của Đức Phật. 
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