
27. TƯƠNG ƯNG PHIỀN NÃO
(KILESASAMYUTTA)

I. KINH MẮT tCakkhusutta) (S. III. 232)
322. Nhân duyên ở Sãvatthi.
一 Này các Tỷ-kheo9 dục tham đối với mắt là tùy phiền não của tâm. 

Dục tham đối với tai là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với mũi là tùy 
phiền não của tâm. Dục tham đối với lưỡi là tùy phiền não của tâm. Dục 
tham đối với thân là tùy phiền não của tâm. Dục tham đối với ý là tùy phiền 
não của tâm.

Này các Tỷ-kheo? khi nào vị Tỷ-kheo đối với sáu xứ này, đoạn tận được tùy 
phiền não, thời tâm vị ấy hướng về ly dục. Do biến mãn với ly dục, tâm vị ấy 
được xem là kham nhẫn, chứng tri đối với các pháp cần phải giác ngộ.

II. KINH SẮC (Rũpasutta) (5. III. 232)
323. (Như kinh trên5 chỉ thay thê băng usăc? thanh, hương, vị, xúc, phsp”)・

IIL KINH THỨC (Vinnanasuttd) (5. III. 232)
324. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng unhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 

thức, thân thức, ý thức”).

IV. KINH XÚC (Samphassasutta) (5. III. 233)
325. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng unhãn xúc? nhĩ xúc, tỷ xúc? thiệt xúc, 

thân xúc, ý xúc”).

V. KINH THỌ (Samphassạịữsutta)(y III. 233)
326. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng "thq do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ 

xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh^,).

VI. KINH TƯỞNG (Sannãsuttd) (S. III. 233)
327. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng usắc tưởng, thanh tưởng, hương 

tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng”).

VII. KINH TƯ ỤSancetanãsuttd) (5. IIL 233)
328. (Như kinh trên, chỉ thay thế bằng "sắc tư, thanh tư, hương tư5 vị tư, 

xúc tư, pháp tư").



686 夺 KINH TƯƠNG ƯNG Bộ III. THIÊN UẨN

VIII. KINH ÁI (Taụhãsut             234)
329. (Như kinh trên5 ch            ằng “sắc ái, thanh ái, hương ấi, vị ái? xúc

ái, pháp ái”).

IX. KINH GIỚI (Dhãtus            I. 234)
330. (Như kinh trên, ch            ằng íèđịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong

giới5 không giới, thức gi&i”  

X. KINH UẨN (Khandha             L 234)
331. Nhân duyên ở Sãv      
一 Này các Tỷ-kheo, dục           ới sắc uẩn là tùy phiền não của tâm. Dục

tham đối với thọ uẩn là tùy           của tâm. Dục tham đối với tưởng uẩn là
tùy phiền não của tâm. Dụ           với hành uẩn là tùy phiền não của tâm.
Dục tham đối với thức uẩn            n não của tâm.

Này các Tỷ-kheo5 khi            heo đối với năm xứ này, đoạn tận được
tùy phiền não, thời tâm vị ấ         ề ly dục. Do biến mãn với ly dục5 tâm vị
ấy được xem là kham nhẫn,           đối với các pháp cần phải giác ngộ.
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