
PHÁP
(Dhamma)

PHÁP TỤC ÐẾ
(Samuttisacca)

PHÁP CHÂN ÐẾ
(Paramatthasacca)

PHÁP VÔ VI 
(Asaṅkhāra)

(Niết Bàn)

PHÁP HỮU VI 
(Saṅkhāra)

SẮC PHÁP

(Rūpa)

DANH PHÁP

(Nāma)

TÂM 

(Citta)

SỞ HỮU TÂM 

(Cetasika)

Không gì không là pháp

Là ngôn từ diễn đạt các pháp gồm:
1. Danh chế định (Nāmapaññatti): 

Ví dụ như tên gọi hay chữ viết: ‘’cái bàn’’
2. Nghĩa chế định (Atthapaññatti): Ví 

dụ như hình dáng, tổ hợp làm ra “cái bàn’’

Là thực tại,  sự thật của sự thật, là thực thể của tục đế bao gồm:
1. Tâm (Citta): thành phần tri giác của chúng sanh.
2. Sở hữu tâm (Cetasika): thành phần phụ thuộc của tâm.
3. Sắc pháp (Rūpa): thành phần vật chất, vô tri.
4. Niết bàn (Nibāna): bản thể tịch tịch, chấm dứt sự sinh diệt của Danh Sắc.

Niết Bàn là sự tịch tịnh, 
diệt hoàn toàn, không phải 
là pháp bị tạo nên được gọi 
là pháp vô vi (Asaṅkhāra).

Bao gồm Danh và Sắc
thuộc về thành phần do 
duyên tạo nên được gọi là 
pháp hữu vi (Saṅkhāra)

Tâm và Sở hữu tâm là 
bản thể vô hình, được 
gọi là Danh (Nāma)

Là thành phần 
vật chất, vô tri.

A-Tâm là sự biết cảnh hay nhận thức đối 
tượng. Ở đây, Tâm phải được hiểu là sự nhận 
thức thuần túy, chủ trương biết cảnh; còn thể 
cách thiện hay bất thiện là do các sở hữu tâm.

B- Tâm trong Tam Giới (theo 4 Nhân sinh Tâm):
1. Nghiệp quá khứ (Atītakamma): là những hành động thiện hay bất thiện 
trong quá khứ tạo ra quả hiện tại. 2. Sở hữu tâm (Cetasika). 3. Cảnh 
(Ārammanaṃ): là đối tượng của tâm, tâm biết cảnh, những gì bị tâm biết 
gọi là cảnh. 4. Căn vật (Vatthu): là những Sắc Thần Kinh (Pasādarūpa), là 
nơi nương của tâm thức, còn gọi là trú căn. Như con mắt là chỗ nương của 
nhãn thức, tai là chỗ nương của nhĩ thức.... Khi là nơi nương trú cho tâm 
thì gọi là vật, khi nhận cảnh thì gọi là môn.

Sở hữu tâm là những thành phần phụ thuộc của tâm. Ðồng sanh, 
đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, đồng biết một 

cảnh với tâm. Không thể có một tâm nào mà không có sở hữu tâm. 
Khi nhìn lên bảng, ta biết ngay đó là tấm bảng, thì tâm biết đó phải 
có sở hữu Tưởng (nhớ lại cái đã gặp để ghi nhận cảnh hiện tại) hay 

phải có sự hướng tâm đến cảnh (sở hữu Tầm) hoặc trụ tâm trên 
cảnh (sở hữu Ðịnh) ... Như vậy tâm không phải là một đơn vị 
thuần nhất mà là một tập hợp của nhiều thứ. Cũng như phim 

không thể chụp hình, mà đòi hỏi phải có máy chụp hình gồm ống 
kính, bộ phận ánh sáng ... thì phim mới ghi nhận cảnh được. 

1-PHÁP



CHÂN ĐẾ

HỮU VI

Tất cả chỉ là 
vật chất và 

tâm hay danh 
và sắc mà thôi. 

Đó là sự thật 
tuyệt đối hay 

chân đế.

TÂM
Có 89 loại tâm (tâm 

vương) và 52 tâm sở. 
Nhập chung lại, ta có tâm. 
Khi thiền minh sát thì con 
số không quan trọng. Bạn 
chỉ cần biết một điều sau 
đây là đủ. Đó là: Tâm là 
tiến trình của nhận biết.

TÂM 
VƯƠNG 

(THỨC)

Thức uẩn (Viññāṇakkhandha), nhóm thức 
biết cảnh: nhãn thức, nhĩ thức v.v... Thức 

uẩn đây là 89 hoặc 121 tâm.

TÂM SỞ 

(THỌ, 
TƯỞNG, 
HÀNH)

Thọ uẩn (Vedanākkhandha), nhóm cảm thọ 
như khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, thành phần giúp 

tâm có cảm giác khi bắt cảnh. Thọ uẩn 
chính là tâm sở thọ trong 52 tâm sở.

Tưởng uẩn (Saññākkhandha), nhóm ký ức, 
tưởng tri đối tượng, thành phần giúp tâm 
nhận biết cảnh. Tưởng uẩn chính là tâm 

sở tưởng trong 52 tâm sở.

Hành uẩn (Saṅkhārakkhandha), nhóm danh 
pháp cấu tạo tính chất của tâm, có tốt có 
xấu. Hành uẩn là 50 tâm sở ngoài thọ và 

tưởng.

VẬT CHẤT
Có 28 loại vật chất hay 

sắc. Khi hành thiền minh 
sát thì con số không quan 

trọng. Bạn chỉ cần biết 
một điều sau đây là 

đủ: Vật chất là một tiến 
trình không có sự nhận 

biết, vậy là đã đủ cho bạn 
hành thiền minh sát. 

SẮC PHÁP
Sắc uẩn (Rūpakkhandha), nhóm vật chất, 
thuộc sắc pháp tiêu biểu là bốn đại (đất, 

nước, lửa, gió).

Quán 
THỌ

Quán 
PHÁP

Quán 
TÂM

Quán 
PHÁP

Quán 
PHÁP

Quán 
PHÁP

Quán 
PHÁP

Quán 
Thân

Mục đích của hành 
Thiền Minh Sát 

   (quán thân,thọ, 
tâm, pháp) là thấy 

bản chất 
VÔ THƯỜNG, 

KHỔ,
VÔ NGÃ,

hay tam tướng của 
vật chất và tâm. 

Biểu hiện của vô 
   thường là sự biến 

đổi. Biểu hiện của 
khổ là áp lực sinh 
diệt. Biểu hiện của 
vô ngã là không 
điều khiển hay 
kiểm soát, không 
nắm bắt kịp và 
không có bản chất, 
vừa khởi sinh là đã 
rơi vào không).



Nhân
quá khứ 

Quả
hiện tại 

Nhân 
hiện tại

1. Vô minh (Avijjā)

2. Hành (Saṅkhārā)

3. Thức  (Viññāṇaṃ)

4. Danh (Nāmarūpaṃ)

5. Lục nhập (Saḷāyatanaṃ)

6. Xúc (Phasso)

7. Thọ (Vedanā)

8. Ái (Taṇhā)

9. Thủ (Upādānaṃ)

10. Hữu (Bhavo)

11. Sanh (Jāti)

12. Lão, tử, sầu, bi, khổ, 
ưu, não (jarāmaraṇaṃ

sokaparidevadukkhado-
manassupādāyāsā)

Phiền Não 
Luân

(Kilesavaṭṭa)

Nghiệp 
Luân

(Kammavaṭṭa)

Quả 
Luân

(Vipākavaṭṭa)Quả
vị lai

Hiện 
tại

Tương 
lai

Quá 
khứ

Mắt bị nhìn những hình ảnh không đáng hài lòng, khổ tâm.
Tai bị nghe những âm thanh không đáng hài lòng, khổ tâm.
Mũi bị ngửi những mùi không đáng hài lòng, khổ tâm.
Lưỡi bị nếm những vị không đáng hài lòng, khổ tâm.
Thân bị tiếp xúc không đáng hài lòng, khổ tâm.
Tâm bị bất an, khổ tâm....

Bất thiện nghiệp nặng: cho quả tái địa ngục
Bất thiện nghiệp vừa: cho quả tái sanh làm atula, ngạ quỷ 
Bất thiện nghiệp nhẹ: cho quả tái sanh làm súc sanh 

Quả 
khổ  
kiếp 
hiện 
tại

Quả 
khổ 
kiếp 
vị lai

Quả 
báu  
kiếp 
hiện 
tại

Quả 
báu 
kiếp 

vị 
lai

Mắt được nhìn những hình ảnh tốt đẹp, hài lòng, thỏa thích.
Tai được nghe những âm thanh đáng hài lòng, thỏa thích.
Mũi được ngửi những mùi dáng hài lòng, thỏa thích.
Lưỡi được nếm những vị đáng hài lòng, thỏa thích.
Thân được tiếp xúc đáng hài lòng, thỏa thích.
Tâm được an lạc....

Dục giới thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người có lục căn 
dầy đủ, phú quý... hoặc tái sanh làm chư thiên ở trong 6 cõi 
trời dục giới thọ hưởng an lạc của chư thiên.
Sắc giới: đó là 4 bậc thiền sắc giới, sẽ cho quả tái sanh làm 
phạm thiên trong 16 cõi trời sắc giới.
Vô sắc giới: đó là 4 bậc thiền vô sắc giới, sẽ cho quả tái sanh 
làm phạm thiên có tứ uẩn (không có sắc uẩn) trong 4 cõi trời 
vô sắc giới.

Nhân

Quả

Quả

Nhân

Nhân

Quả
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Vô minh 
(Avijjā)

Hành 
(Saṅkhārā)

Thức 
(Viññāṇa)

Danh sắc 
(Nāmarupa)

Lục nhập 
(Sāḷāyatana)

Xúc 
(Phassa)

Thọ 
(Vedanā)

Ái 

(Taṇhā)

Thủ 
(Upādāna)

Hữu 
(Bhava)

Sanh 

(Jāti)

Lão, tử 
(Jarāmaraṇa

)

Hành là "nghiệp được tạo nên trong quá khứ"
1- Tâm sở Tư trong 12 bất thiện tâm.
2- Tâm sở Tư trong 8 dục giới đại thiện tâm.
3- Tâm sở Tư trong 5 sắc giới thiện tâm.
4- Tâm sở Tư trong 4 vô sắc giới thiện tâm.

Tam giới quả tâm thức, gồm có 32 quả tâm: 
1- Dục giới quả tâm thức có 23 tâm.
2- Sắc giới quả tâm thức có 5 tâm.
3- Vô sắc giới quả tâm thức có 4 tâm.

1- Danh pháp tâm sở có 38 tâm sở 
hợp với 32 tam giới quả tâm thức.
2- Sắc pháp sanh từ nghiệp lúc tái 

sanh và sắc pháp sanh từ tâm sau 
khi tái sanh.

nhãn xứ, nhĩ xứ, 
tỷ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ và ý xứ.

nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân 
xúc và ý xúc.

nhãn xúc thọ, nhĩ xúc thọ, 
tỷ xúc thọ, thiệt xúc thọ, 
thân xúc thọ, và ý xúc thọ.

sắc ái, thanh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái và pháp ái, 
(tính rộng có 108 loại ái).

1- Dục thủ: chấp thủ trong lục dục
2- Kiến thủ: chấp thủ trong tà kiến

3- Giới cấm thủ: chấp thủ trong pháp hành sai 
5- Ngã luận thủ: chấp thủ trong ngã kiến.

Hữu là "nghiệp tạo trong hiện tại"
Nghiệp hữu: là Tư tâm sở (cetanā).

1- Tư tâm sở trong 12 bất thiện tâm. 
2- Tư tâm sở trong 8 dục giới đại thiện tâm. 

3- Tư tâm sở trong 5 sắc giới thiện tâm.
4- Tư tâm sở trong 4 vô sắc giới thiện tâm.

Tư tâm sở trong 29 tâm này gọi là nghiệp hữu.

Cảnh hữu: nơi sanh của tất cả chúng sinh 
trong tam giới, gồm có 31 cảnh giới.

1– Chúng sinh có ngũ uẩn trong 11 cõi dục giới và 
15 cõi sắc giới (trừ cõi sắc giới Vô tưởng thiên).

2– Chúng sinh có tứ uẩn (thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn) hoá sanh trong 4 cõi vô sắc giới. 

3– Chúng sinh có nhất uẩn (sắc uẩn) hoá sanh 
trong 1 cõi sắc giới Vô tưởng thiên.

1– Lão: Là thời gian trụ của tam giới quả tâm và sắc pháp 
sanh từ nghiệp, là quả của sanh.

2– Tử: Là thời gian diệt của tam giới quả tâm (và sắc pháp 
sanh từ nghiệp), gọi là "chết" là quả của sanh.

1- Không biết danh sắc trong tam giới là Khổ thánh đế.
2- Không biết Tham ái là Nhân sanh Khổ thánh đế.
3- Không biết Niết Bàn là pháp Diệt Khổ thánh đế.
4- Không biết Bát chánh đạo là pháp Hành dẫn đến Niết Bàn.
5- Không biết ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ở quá khứ.
6- Không biết ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ở vị lai.
7- Không biết ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp ở quá khứ và vị lai.
8- Không biết thập nhị duyên sanh.

Ðó là Si tâm sở đồng sanh với 12 bất 
thiện tâm, không biết 8 điều như sau:

12 NHÂN DUYÊN 
(Paṭiccasamuppāda
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     Năm thứ triền cái này trong kinh có thí dụ tính chất ngăn che tâm như năm thứ nước:

              1-Tham dục tham như nước pha màu.

              2- Sân hận như nước nóng sôi.

              3-Hôn trầm, thụy miên như nước đóng rong.

              4- Phóng dật, trạo hối như nước dậy sóng.

              5- Hoài nghi như nước bùn.

   Năm Triền Cái là các TÂM SỞ BẤT THIỆN 

là những tâm sở tạo ra những điều ác xấu, 

phiền não (kilesa), ô nhiễm (māla) làm chúng sinh rơi vào khổ. 

Hợp với những điều không tốt đẹp gọi là bất  thiện với 5 nghĩa:

    1-Bệnh hoạn (rogayattha). 

               2-Không tốt đẹp (asundarattha). 

                   3-Không khôn khéo (achakattha). 

4- Lầm lỗi (savajjattha). 

                       5-Tạo quả khổ (dukkhavipākattha).

PHÁP QUÁN NIỆM XỨ: Năm Triền Cái

Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền 

cái. Và này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? 

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, nội tâm có tham dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi có tham dục"; hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi không 

có tham dục". Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với 

tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Hay nội tâm có sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi , tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi có sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi"; hay nội tâm không có 

sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi, tuệ tri rằng: "Nội tâm tôi không có sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi." Và với sân hận/hôn trầm thụy 

miên/trạo hối/nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 

tri như vậy. Và với sân hận/hôn trầm thụy miên/trạo hối/nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, ngoại pháp. Hay 

sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", 

vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 

đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm triền cái.



STT 5 Triền Cái Ý NGHĨA Chân tướng Phận sự Thành Tựu Nhân Gần

1

 Tham dục 

 (Lobha)

Là sự ôm ấp, bám víu những cảnh xuất hiện hợp với lòng ái dục, 

hợp với sở kiến. Ham muốn gọi là tham. Khi gặp cảnh tốt đẹp thì 

tâm tham khởi lên, chấp trước trần cảnh, luyến ái đối tượng, say đắm 

theo ngủ dục. Sở hữu tham có thể ví như một cục nam châm hút sắt.

Bị cảnh thu hút
Bị vướng mắc vào

cảnh
Không dứt bỏ cảnh

Thích gặp

 các pháp

ràng buộc, hợp sở

kiến

2
Sân

(Dosa )

Là không bằng lòng. Khi có cảnh trái ý, nghịch lòng thì tâm Sân hay 

khởi lên. Nếu tâm Tham là sự gom vào, sự ôm ấp, gìn giữ đối tượng 

thì trái lại tâm Sân là sự đẩy ra, sự phá hoại, hủy diệt đối tượng. Sự 

hung ác, độc hại ... gọi là Sân. Sân là một trong ba căn bản phiền não.

Nóng nảy, thô 

tháo

Làm cho tâm ta và

tâm người nóng

phừng lên

Phá hoại
Cảnh bất như ý (do

tác ý sai lầm)

Hôn trầm

(Thīna )

Là trạng thái co rút của tâm. Co rút lại như lông gà gặp phải lửa. 

Hôn trầm được xem là sự đau yếu của các sở hữu tâm Thọ, Tưởng và 

Hành.

Lười biếng 
Làm cho không 

còn tinh tấn
Cách lui sụt

Không khéo dùng 

tâm

Thụy miên

(Middha )

Là trạng thái hèn yếu, muội lược của các tâm sở. Tâm bắt cảnh 

không tươi tỉnh. Từ ngữ căn Middh: thiếu khả năng, lười biếng, 

không thích hoạt động, buồn ngủ. Thụy miên được xem là sự đau yếu 

của tâm (Citta).

Sự dã dượi

Hạn chế lộ trình 

tâm, làm chúng 

giảm từ từ cho đến 

khi chỉ còn lại Hộ 

Kiếp.

Tâm lui sụt (buồn

ngủ)

Không khéo dùng

tâm

4

Phóng dật/ 

Trảo cử

(Uddhacca )

Phóng dật là trạng thái loạn động của tâm thức dễ bị cảnh trần chi 

phối. Như một đống tro, khi ném một hòn đá vào, bụi sẽ tung bay lên 

như thế nào; thì khi tâm bị cảnh kích thích, phóng dật sẽ khởi lên như 

thế ấy. Sự loạn động gọi là Phóng Dật. Phóng dật là một trong ngũ 

triền cái (Nivarana) và được Lạc (Sukha) thay thế trong Sơ thiền. 

Trong vài trường hợp đặc biệt, phóng dật đồng nghĩa với kiêu mạn.

Không an tịnh

Không thể an trụ 

lâu

trên một cảnh

Tâm luôn giao 

động
Không khéo tác ý

5
Hoài nghi

(Vicikicchā )

Là sự nghi hoặc, không tin sự thật. Có 4 nhóm Hoài Nghi:

1. Hoài nghi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng)

2. Hoài nghi về Tam học (giới - định - tuệ).

3. Hoài nghi về Ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai)

4. Hoài nghi về lý duyên khởi.

Nghi ngờ
Làm cho lưỡng lự,

phân vân

Không thể quyết

đoán

Không khéo dùng

tâm

3



10
 B

Ấ
T

 T
H

IỆ
N

 N
G

H
IỆ

P

(A
k

u
sa

lā
 K

a
m

m
a

)

3 THÂN NGHIỆP

(Kāyakamma)

hành động bằng thân, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

thân hành động.

1. Sát sanh 

(Pāṇātipāta)

2. Trộm cắp 

(Adinnādāna)

3. Tà hạnh dục lạc

(Kāmesu micchācārā)

4 KHẨU NGHIỆP

(Vacīkamma)

hành động bằng lời nói, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

miệng phát ngôn.

4. Nói dối 

(Musāvāda)

5. Nói ly gián 

(Pisuṇāvācā)

6. Nói độc ác 

(Pharusavācā)

7. Nói chuyện phiếm 
(Samphappalāpa)

3 Ý NGHIỆP

(Manokamma)

hành động bằng ý, tư 
thiện hay bất thiện khiến 

tâm suy nghĩ.

8. Tham lam

(Abhijjhā)

9. Sân hận

(Byāpāda)

10. Tà kiến

(Micchādiṭṭhi).

Tâm Tham

(Lobhamūla 
Citta)

Tâm Sân

(Dosamūla 
Citta)

T
âm

 S
i 

(M
o

h
a

m
ū

la
 C

it
ta

) Hoài Nghi

(Vicikicchā

sampayuttaṃ)

Hoài nghi Phật:

là không tin sự giác ngộ, hay không tin 
tuệ giác hoặc oai lực của Ðức Phật.

Hoài nghi Pháp:

là nghi ngờ về công năng của pháp bảo, 
hoài nghi về tánh cách chắc thật và hiệu 

quả của Phật pháp.

Hoài nghi Tăng:

là sự nghi ngờ về sự thành tựu giới 
hạnh, thành tựu đạo quả của chư tăng.

Hoài nghi Tam học:

là sự nghi ngờ về pháp tu tam học như 
hoài nghi về sự trong sạch của giới, hoài 

nghi sự thanh tịnh tiến hóa của định, 
hoài nghi sự sáng suốt, tỏ ngộ của tuệ.

Hoài nghi Tam thế:

là phân vân về tự ngã (Atta) trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai.

Hoài nghi về Duyên Sinh:

là sự nghi ngờ về hiện tượng sanh tử, 
phân vân về đời sống hiện hữu của 

chúng sanh.

Phóng Dật 

(Uddhacca 

Mohacittaṃ)

là sự mù quáng, thiếu sáng suốt do sự lao chao, bấn 
loạn của tâm. Phóng = ném, dật = tung tóe; Phóng dật 
là sự ném một vật vào đống tro làm bay lên mù mịt, 
giống như một người đang ngồi làm việc, bổng có một 
tiếng động lớn làm người đó giựt mình hay như một 
người sợ ma, lúc đi đêm, bất chợt gặp bóng đen, 
người đó sợ hải la lên, tâm bị loạn động.

* 5 NHÂN SINH TÂM BẤT THIỆN:
1. Tâm không khéo tác ý (Ayoniso mānasikāra)
2. Ở xứ không nên ở (Appatirāpadanevada
3. Thân cận phi thiện nhân (Asappurisapanissaya)
4. Ðời trước không có thói quen tạo phước

(Pubbe akata puññata): 
5. Hướng mình theo tà vạy (Attamicchapanidhi)

* Trong 12 tâm bất thiện, khi tạo các ác 
nghiệp thì sẽ cho quả nặng nhẹ như sau:

Tâm Thọ Hỷ có quả nặng hơn tâm Thọ Xả.
Tâm Hợp Tà có quả nặng hơn tâm Ly Tà.

Tâm Vô Trợ có quả nặng hơn tâm Hữu Trợ.

MƯỜI BẤT THIỆN NGHIỆP
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3 Thân Thiện Hạnh 
(Kāyasucarita)

1. Từ bỏ việc sát sanh, não hại chúng sanh, có tâm bi 
mẫn, thương xót đến tất cả loài hữu tình

2. Từ bỏ việc trộm cắp, tôn trọng quyền sở hữu của 
người khác, không lấy trộm vật chưa được cho

3. Từ bỏ việc tà hạnh dục lạc, không thực hành sai 
quấy trong hưởng dục

4 Khẩu Thiện Hạnh 
(Vacīsucarita)

4. Từ bỏ nói dối, không nói cố ý vọng ngôn vì nhân lợi 
lộc hay chi khác cho mình hoặc người

5. Từ bỏ lời nói ly gián, chỉ nói những lời làm cho hòa 
hợp

6. Từ bỏ lời nói độc ác, chỉ nói lời nói thế nào cho 
nhiều người thương mến.

7. Từ bỏ phiếm luận, chỉ nói lời hợp thời, lời đúng lý, 
lời hữu ích, nói về pháp, nói về luật, lời đáng lưu giữ

3 Ý Thiện Hạnh 
(Manosucarita)

8. Không tham lam tài vật của người khác

9. Không sân tâm, mà chỉ mong cho chúng sanh tự cẩn 
trọng an vui

10. Có chánh kiến, có tri kiến không tà vạy

Mười thiện nghiệp 
đạo này trong kinh 
tạng còn gọi bằng 
nhiều tên như:

Chánh pháp hành 
(Dhammacariyā), 

Tịnh pháp 
(Soceyya) 

Thánh đạo (ariya-
magga), 

Diệu pháp 
(Saddhamma), 

Pháp chân nhân 
(Sappurisadhamma)

MƯỜI THIỆN NGHIỆP
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1. Tạo bằng Bố thí 
(Dānamaya)

2. Tạo bằng Trì giới 
(Sīlamaya)

3. Tạo bằng Hành thiền 
(Bhāvanāmaya)

4. Tạo bằng Cung kính 
(Apacāyanamaya)

5. Tạo bằng Phục vụ 
(Veyyāvaccamaya)

6. Tạo bằng Hồi hướng 
(Pattidānamaya)

7. Tạo bằng Tùy hỷ 
(Pattānumodanāmaya) 

8. Tạo bằng Nghe pháp 
(Dhammassavanamaya)

9. Tạo bằng Thuyết pháp 
(Dhammadesanāmaya)

10. Tạo bằng Chánh kiến 
(Diṭṭhujukatamaya)

3) Tâm đại thiện dục giới 
Ly Trí khi làm việc lành 
thiếu Tam Tư chỉ cho 8 
tâm quả thiên dục giới vô 
nhân

8 Tâm Đại Quả 
(Hữu Nhân)

Dục Giới Tịnh 
Hảo

(Mahāvipākakamv
acaracitta)

8 Tâm Thiện 
Dục Giới 
Tịnh Hảo

(Kusalakāmavacaracitta)

 8 Tịnh Hảo Thiện tâm nếu 
làm Hiện báo nghiệp sẽ tạo 
16 quả trong đời này (8 Vô 
nhân Quả tâm và 8 Tịnh Hảo 
Quả tâm).

 8 Thiện tâm này nếu làm 
Sanh báo nghiệp sẽ tạo 16 
quả cho đời sau.

 8 Thiện tâm này nếu làm Kiết 
sanh thức sẽ được sanh vào 
cõi Thiện Thú.

 8 Tâm Quả Thiện Vô nhân có 
thể sanh ra ở Dục giới và Sắc 
giới.

8 Tâm Quả 
Thiện Vô Nhân

(Ahetukakusala
vipāka)

1) Bốn tâm đại thiện dục 
giới Hợp Trí khi làm việc 
có đủ Tam Tư , thì tâm 
thiện này sẽ cho quả nhiều 
nhất 16 tâm quả gồm 8 quả 
thiện vô nhân và 8 quả đại 
thiện hữu nhân.

2) Tâm đại thiện Hợp Trí, 
khi làm việc lành thiếu 
Tam Tư hoặc tâm đại thiện 
Ly Trí, nhưng khi làm việc 
lành có đủ Tam Tư: Hai 
trường hợp này đều cho 12 
tâm quả là 8 tâm quả thiện 
dục giới vô nhân và 4 tâm 
quả dục giới tịnh hảo ly trí.

Tiền Tư: suy nghĩ trước khi làm.
Hiện tư: suy xét lúc đang làm.
Hậu tư: nhớ lại sau khi làm. 

Những quả thiện lại chia làm 2 loại:
Quả hai nhân: Những thiện nghiệp được là với tâm Vô tham, 
Vô sân nhưng thiếu Vô si (những thiện tâm Ly Trí) thường 
sanh ra làm người tàn tật hay ngu đần (4 tâm Quả Tịnh Hảo 
ly Trí cộng với 8 tâm Quả Thiện Vô nhân là 12 quả thiện). 
Những người này không thể chứng thiền định.
Quả ba nhân: 4 tâm Thiện Hợp Trí sẽ sanh ra 4 tâm Quả hợp 
Trí, những người này hưởng quả toàn vẹn hơn.

5 Nguyên Nhân Phát Sinh Tâm 
Thiện Dục Giới Tịnh Hảo:

1-Sự tác ý (Mānasikāra)
2-Môi trường sống (Varo)

3-Sự thân cận (Sevana)
4-Thói quen (Niccakara)
5-Chí hướng (Panidhi)

*Tạo Phước khác với Cầu Phước*
Những tâm thọ hỷ, tạo quả mạnh hơn những tâm thọ xã.
Những tâm hợp trí, tạo quả mạnh hơn những tâm ly trí.
Những tâm vô trợ, tạo quả mạnh hơn những tâm hữu trợ.

MƯỜI PHƯỚC NGHIỆP
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Năm uẩn là gánh nặng,

Kẻ gánh nặng là người;

Mang lấy gánh nặng lên,

Chính là khổ ở đời.

Còn đặt gánh nặng xuống,

Tức là lạc, không khổ,

Ðặt gánh nặng xuống xong,

Không mang thêm gánh khác.

Nếu nhổ khát ái lên,

Tận cùng đến gốc rễ,

Không còn đói và khát,

Ðược giải thoát tịnh lạc!

TT PHÂN LOẠI
Ví dụ về Ngũ 

Uẩn "co tay"

Ví dụ về NGŨ THỦ 

UẨN "co tay"

1

Nhãn căn, sắc trần

Nhĩ căn, thinh trần

Tỷ căn, hương trần

Thiệt căn, vị trần

Thân căn, xúc trần

Ý căn, pháp trần

Sắc uẩn 

(Rūpa

kkhandha)

Nhóm vật chất, 

thuộc sắc pháp tiêu 

biểu là bốn đại (đất, 

nước, lửa, gió).

Cử động co tay 

vào là phần vật 

chất, hay hình 

sắc. Đó là sắc 

uẩn.

Sắc thủ uẩn 

(Rūpūpādāna

kkhandha)

Là bất cứ SẮC gì thuộc quá 

khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, 

ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần, 

mà bị chấp thủ (tham ái và tà 

kiến) , thành cảnh lậu (pháp 

thiện, bất thiện, vô ký thành 

cảnh lậu thuộc dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới)

Cử động co tay vào 

là phần vật chất, 

hay hình sắc là TÔI 

"co tay". Đó là sắc 

uẩn THỦ

Sinh-Diệt

PHÁP QUÁN NIỆM XỨ: Năm Thủ Uẩn

Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm 

Thủ uẩn?

Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo suy tư: "Ðây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Ðây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. Ðây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng 

diệt. Ðây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Ðây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt". Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán 

pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; 

hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn.

NGŨ UẨN  (Pañca kkhandha) NGŨ UẨN THỦ (Pañcupādāna kkhandha)

Quan Sát 

(Tinh Tấn, 

Chánh Niệm, 

Tỉnh Giác)

Các bộ phận có mặt

Tên "chiếc xe" được dùng

Cũng vậy có năm uẩn

Ta gọi là "chúng sinh"

Bước vào ngôi nhà trống.

Tỷ kheo tâm định tĩnh

Thọ pháp lạc siêu nhân

Tịnh quán theo chánh pháp

Người luôn luôn chánh niệm

Về sanh diệt các uẩn

Ðược hoan hỉ, hân hoan

Chỉ đấng bất tử biết (Dh. 373-4)

Lậu hoặc (āsava) có nghiã là bất cứ những gì 

tuôn chảy ra. Như Kinh nói, nó tuôn ra, rỉ ra từ 

các căn, tức là nó rỉ ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 

và tâm. Dưới dạng các hiện tượng nội giới, đó là, 

các trạng thái tâm, nó tuôn chảy cho đến khi đạt 

đến trạng thái chuyển tánh (Gotraphu: chuyển từ 

phàm sang Thánh) - ngưỡng cửa bước vào Tâm 

Ðạo Siêu Thế. Và dưới dạng các hiện tượng ngoại 

giới, hay nói cách khác là các cảnh giới sinh tồn, 

nó tuôn chảy đến khắp cùng cả vũ trụ. Do đó nó 

được gọi là lậu hoặc. 
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TT PHÂN LOẠI
Ví dụ về Ngũ 

Uẩn "co tay"

Ví dụ về NGŨ THỦ 

UẨN "co tay"
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Nhãn thọ

Nhĩ thọ

Tỷ thọ

Thiệt thọ

Thân thọ

Ý thọ

Thọ uẩn

(Vedanā

kkhandha)

Nhóm cảm thọ như 

khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, 

thành phần giúp 

tâm có cảm giác khi 

bắt cảnh. Thọ uẩn 

chính là tâm sở thọ 

trong 52 tâm sở.

 Cử động co tay 

vào, cảm nhận 

thọ lạc hay thọ 

khổ, hoặc thọ vô 

ký (không lạc 

không khổ) tức 

là thọ uẩn

Thọ thủ uẩn

 (Vedanūpādāna

kkhandha)

Là bất cứ THỌ gì thuộc quá 

khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, 

ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần, 

mà bị chấp thủ (tham ái và tà 

kiến) , thành cảnh lậu (pháp 

thiện, bất thiện, vô ký thành 

cảnh lậu thuộc dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới)

 Cử động co tay vào,  

TÔI cảm nhận thọ 

lạc hay thọ khổ, 

hoặc thọ vô ký tức 

là thọ uẩn THỦ

Sinh-Diệt
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Sắc tưởng

Thanh tưởng

Hương tưởng

Vị tưởng

Xúc tưởng

Pháp tưởng

Tưởng uẩn 

(Saññā

kkhandha)

Nhóm ký ức, tưởng 

tri đối tượng, thành 

phần giúp tâm nhận 

biết cảnh. Tưởng 

uẩn chính là tâm sở 

tưởng trong 52 tâm 

sở.

Cái uẩn hay biết 

cử động co tay 

vào, đó là tưởng 

uẩn.

Tưởng thủ uẩn 

(Saññūpādāna

kkhandha)

Là bất cứ TƯỞNG gì thuộc quá 

khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, 

ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần, 

mà bị chấp thủ (tham ái và tà 

kiến) , thành cảnh lậu (pháp 

thiện, bất thiện, vô ký thành 

cảnh lậu thuộc dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới)

TÔI  hay biết cử 

động co tay vào, đó 

là tưởng uẩn THỦ

Sinh-Diệt
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Sắc tư

Thanh tư

Hương tư

Vị tư

Xúc tư

Pháp tư

Hành uẩn 

(Saṅkhāra

kkhandha),

Nhóm danh pháp 

cấu tạo tính chất của 

tâm, có tốt có xấu. 

Hành uẩn là 50 tâm 

sở ngoài thọ và 

tưởng.

Có trạng thái 

tâm giục ta co 

tay vào, cảm 

nghe như có lời 

thúc giục, “Hãy 

co tay vào!” Đó 

là hành uẩn. 

Hành thủ uẩn 

(Saṅkhārūpādāna

kkhandha)

Là bất cứ HÀNH gì thuộc quá 

khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, 

ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần, 

mà bị chấp thủ (tham ái và tà 

kiến) , thành cảnh lậu (pháp 

thiện, bất thiện, vô ký thành 

cảnh lậu thuộc dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới)

TÔI  "Hãy co tay 

vào!” Đó là hành 

uẩn THỦ

Sinh-Diệt
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Nhãn thức

Nhĩ thức

Tỷ thức

Thiệt thức

Thân thức

Ý thức

Thức uẩn 

(Viññāṇa

kkhandha)

Nhóm thức biết 

cảnh: nhãn thức, nhĩ 

thức v.v... Thức uẩn 

đây là 89 hoặc 121 

tâm.

Cái tâm có ý 

định co tay vào 

là thức uẩn. 

Thức thủ uẩn 

(Viññāṇūpādāna

kkhandha)

Là bất cứ THỨC gì thuộc quá 

khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, 

ngoại phần, thô tế, xa hoặc gần, 

mà bị chấp thủ (tham ái và tà 

kiến) , thành cảnh lậu (pháp 

thiện, bất thiện, vô ký thành 

cảnh lậu thuộc dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới)

TÔI muốn " co tay” 

là thức uẩn THỦ
Sinh-Diệt
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