
III. Phẩm Vô Minh I. Tập Pháp (Tạp 10, Ðại 2,64b) (S.iii,171) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- "Vô minh, vô minh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và 
cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự tập khởi" là sắc chịu 
sự tập khởi, không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự đoạn diệt" là sắc chịu sự đoạn diệt, không như thật biết 
rõ: "Sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt" là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 
5-7) ... "Thọ... Tưởng... Các hành..". 
8) ... không như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi" là thức chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ: 
"Thức chịu sự đoạn diệt" là thức chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi và 
đoạn diệt" là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 
9) Như vậy, này Tỷ-kheo, gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
10) Khi được nói vậy, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- "Minh, minh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, bạch Thế Tôn? Cho đến như 
thế nào được gọi là minh? 
11) -- Ở đây, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ: "Sắc chịu sự tập khởi" là sắc chịu sự tập khởi, 
như thật biết rõ: "Sắc chịu sự đoạn diệt" là sắc chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ: "Sắc chịu sự tập khởi 
và đoạn diệt" là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 
12-14) ... "Thọ... Tưởng... Các hành..". 
15) ... Như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi" là thức chịu sự tập khởi, như thật biết rõ: "Thức chịu sự 
đoạn diệt" là thức chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ: "Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt" là thức chịu 
sự tập khởi và đoạn diệt. 
16) Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là minh. 
II. Tập Pháp (S.iii,172) 
1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. 
2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh, thưa Hiền 
giả Sàruputta? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
 (... như kinh trên). 
III. Tập Pháp (S.iii,173) 
1-2) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), Isipatana (Chư 
Tiên đọa xứ), tại vườn Lộc Uyển. 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Minh, minh", thưa Tôn giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả 
Sàriputta? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 
(... như kinh trên). 
IV. Vi Ngọt 1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh, thưa Hiền 
giả? Và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của sắc. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
9) Ðây là vô minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
V. Vị Ngọt (S.iii,174) 
1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển... 
3) -- "Minh, minh", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả? Như 
thế nào được gọi là minh? 
4-8) Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 



của sắc... của thọ... của tưởng... của các hành... như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
thức. 
9) Ðây gọi là vô minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
VI. Tập Khởi (S.iii,174) 
1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển... 
3) -- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Sàriputa, được nói đến là như vậy. Và thế nào là vô minh, thưa 
Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
VII. Tập Khởi (S.iii,174) 
1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Minh, minh" thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả? Cho 
đến như thế nào được gọi là minh? 
4) -- Ở đây, thưa Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
9) Như vậy được gọi là minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là minh. 
VIII. Kotthika (S.iii,175) 
1) Bàrànasi, Isipatana, Migadàya. 
2) Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
-- "Vô minh, vô minh", này Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh, thưa Hiền 
giả? Cho đến như thế nào, được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của sắc. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
9) Như vậy gọi là vô minh, thưa Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta và nói với Tôn giả Kotthika: 
-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả? Cho 
đến như thế nào, được gọi là minh? 
11) -- Ở đây, thưa Hiền giả, vị Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly 
của sắc. 
12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 
15) ... như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là minh. 
IX. Kotthika (S.iii,175) 
1) ... Bàrànasi, Isipatana, Migadàya. 
2-3) -- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh, thưa 
Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
10) Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả? Cho 
đến như thế nào được gọi là minh? 
11) -- Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 



12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 
15) ... như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 
16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy, được gọi là minh. 
X. Kotthika (S.iii,176) 
1-2) Nhân duyên như trên. 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
-- "Vô minh, vô minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Và thế nào là vô minh, thưa Hiền 
giả? Cho đến như thế nào, được gọi là vô minh? 
4) -- Ở đây, thưa Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, 
không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 
5-7) ... thọ... tưởng... các hành... 
8) ... không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con 
đường đưa đến thức đoạn diệt. 
9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 
10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 
-- "Minh, minh", thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, thưa Hiền giả? Cho 
đến như thế nào, được gọi là minh? 
11)-- Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc 
đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 
12-14) ... thọ... tưởng... các hành... 
15) ... biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn 
diệt. 
16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là minh. 
 


