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5. SUPINAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena, imasmiṃ loke naranāriyo supinaṃ 
passanti kalyāṇampi pāpakampi diṭṭhapubbampi adiṭṭha-
pubbampi katapubbampi akatapubbampi khemampi sabhayampi 
dūre ’pi santike ’pi. Bahuvidhāni ’pi anekavaṇṇasahassāni 
passanti.1 Kiñcetaṃ supinaṃ nāma? Ko cetaṃ passatī ”ti?  
 

“Nimittametaṃ mahārāja supinaṃ nāma yaṃ cittassa āpātam2 
upagacchati. Chayime mahārāja supinaṃ passanti: vātiko supinaṃ passati, 
pittiko supinaṃ passati, semhiko supinaṃ passati, devatūpasaṃhārato 
supinaṃ passati, samudāciṇṇato supinaṃ passati, pubbanimittato supinaṃ 
passati. Tatra mahārāja yaṃ pubbanimittato supinaṃ passati taṃ yeva 
saccaṃ, avasesaṃ micchā ”ti.  
 
 

2. “Bhante nāgasena yo pubbanimittato supinaṃ passati, kiṃ tassa 
cittaṃ sayaṃ gantvā taṃ nimittaṃ vicināti, taṃ vā nimittaṃ cittassa 
āpātamupagacchati, añño vā āgantvā tassa ārocetī ”ti?  
 

“Na mahārāja tassa cittaṃ sayaṃ gantvā taṃ nimittaṃ vicināti, nāpi 
añño koci āgantvā tassa āroceti. Atha kho taṃ yeva nimittaṃ cittassa 
āpātamupagacchati. Yathā mahārāja ādāso na sayaṃ kuhiñci gantvā chāyaṃ 
vicināti. Nāpi añño koci chāyaṃ ānetvā ādāsaṃ āropeti. Atha kho yato kutoci 
chāyaṃ3 āgantvā ādāsassa āpātamupagacchati. Evameva kho mahārāja na 
tassa cittaṃ sayaṃ gantvā taṃ nimittaṃ vicināti, nāpi añño koci āgantvā 
āroceti. Atha kho yato kutoci nimittaṃ āgantvā cittassa āpātamupagacchatī 
”ti.  
 

3. “Bhante nāgasena, yantaṃ cittaṃ supinaṃ passati, api nu taṃ cittaṃ 
jānāti: ‘Evaṃ nāma vipāko bhavissati khemaṃ vā bhayaṃ vā ’”ti?  

“Na hi mahārāja taṃ cittaṃ jānāti: ‘Evaṃ vipāko bhavissati khemaṃ vā 
bhayaṃ vā ’ti. Nimitte pana uppanne aññesaṃ katheti. Tato te atthaṃ 
kathentī ”ti.  
 

“Iṅgha bhante nāgasena kāraṇaṃ dassesī ”ti.4  
“Yathā mahārāja sarīre tilakā piḷakā daddūni uṭṭhahanti lābhāya vā 

alābhāya vā yasāya vā ayasāya vā nindāya vā pasaṃsāya vā sukhāya vā 
dukkhāya vā, api nu tā mahārāja tilakā piḷakā jānitvā uppajjanti: ‘Imaṃ 
nāma mayaṃ atthaṃ nipphādessāmā ’”ti?  
 

“Na hi bhante. Yādise tā okāse piḷakā sambhavanti, tattha tā piḷakā disvā 
nemittakā byākaronti: ‘Evaṃ nāma vipāko bhavissatī ’”ti.  

                                                   
1 dissanti - Ma, PTS. 
2 āpātham - PTS, evaṃ sabbattha. 
3 chāyā - Ma, PTS. 
4 me dassesī ti - Ma. 
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5. CÂU HỎI VỀ GIẤC MƠ:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, những người nam và nữ ở thể gian này 
nhìn thấy giấc mơ, tốt đẹp, xấu xa, đã thấy trước đây, chưa thấy 
trước đây, đã làm trước đây, chưa làm trước đây, bình yên, có sự 
sợ hãi, ở xa, ở gần. Họ nhìn thấy nhiều loại, hàng ngàn hình dáng. 
Và cái gọi là giấc mơ ấy là cái gì? Và ai nhìn thấy điều này?”  
 

“Tâu đại vương, cái gọi là giấc mơ ấy là điềm báo hiệu, là cái tiến đến gần 
lãnh vực của tâm. Tâu đại vương, sáu hạng này nhìn thấy giấc mơ: hạng nhìn 
thấy giấc mơ liên quan đến gió, hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến mật, 
hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến đờm, hạng nhìn thấy giấc mơ do chư 
Thiên đem lại, hạng nhìn thấy giấc mơ do đã được làm thường xuyên, hạng 
nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu. Tâu đại vương, ở đây nhìn thấy giấc mơ 
nào do điềm báo hiệu, thì chính cái ấy là thật, phần còn lại là giả.”  
 

2. “Thưa ngài Nāgasena, người nào nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu, 
có phải tâm của người ấy tự đi đến và tìm kiếm điềm báo hiệu ấy, hay là điềm 
báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm, hay là cái nào khác đi đến và 
thông báo cho người ấy?”  

“Tâu đại vương, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm 
báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào nào khác đi đến và thông báo cho người 
ấy. Khi ấy, chính điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Tâu đại 
vương, giống như tấm gương soi không tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái 
bóng phản chiếu, cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiếu lại 
và áp vào tấm gương soi. Khi ấy, từ nơi nào đó cái bóng phản chiếu đi đến và 
lại gần lãnh vực của tấm gương soi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không 
phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm báo hiệu ấy, cũng không 
phải cái nào khác đi đến và thông báo. Khi ấy, từ nơi nào đó điềm báo hiệu ấy 
tiến đến gần lãnh vực của tâm.”  
 

3. “Thưa ngài Nāgasena, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, phải chăng tâm 
ấy biết được rằng: ‘Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi’?” 

“Tâu đại vương, không phải là tâm ấy biết được rằng: ‘Kết quả sẽ là như 
vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi.’ Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh 
lên, thì nó nói cho những cái khác. Sau đó, những cái ấy nói ra ý nghĩa.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do.”  
“Tâu đại vương, giống như các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở xuất hiện ở cơ 

thể là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có 
danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau. Tâu đại vương, phải 
chăng các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở sanh lên sau khi biết được rằng: ‘Chúng 
tôi sẽ tạo ra sự việc này’?”  
 

“Thưa ngài, không đúng. Ở bất kỳ vị trí nào mà các mụt nhọt sanh lên, 
sau khi nhìn thấy các mụt nhọt ấy ở chỗ ấy, các nhà tướng số giải thích: ‘Kết 
quả sẽ là như vầy.’”  

 455



Khuddakanikāye Milindapañhapāḷi       Anumānapañhā 
 

“Evameva kho mahārāja yantaṃ cittaṃ supinaṃ passati, na taṃ cittaṃ 
jānāti: ‘Evaṃ nāma vipāko bhavissati khemaṃ vā bhayaṃ vā ’ti. Nimitte 
pana uppanne aññesaṃ katheti, tato te atthaṃ kathentī ”ti.  
 
 

4. “Bhante nāgasena, yo supinaṃ passati, so niddāyanto passati udāhu 
jagganto1 passatī ”ti?  
 

“Yo so mahārāja supinaṃ passati, na so niddāyanto passati, nāpi jagganto 
passati, api ca okkante middhe asampatte bhavaṅge etthantare supinaṃ 
passati. Middhasamārūḷhassa mahārāja cittaṃ bhavaṅgagataṃ hoti, 
bhavaṅgagataṃ cittaṃ nappavattati. Appavattaṃ cittaṃ sukhadukkhaṃ 
nappajānāti. Appaṭivijānantassa supino na hoti. Pavattamāne citte supinaṃ 
passati.  
 
 

Yathā mahārāja timire andhakāre appabhāse suparisuddhe ’pi ādāse 
chāyā na dissati. Evameva kho mahārāja middhasamārūḷhe citte bhavaṅga-
gate tiṭṭhamāne ’pi sarīre cittaṃ appavattaṃ hoti. Appavatte citte supinaṃ 
na passati. Yathā mahārāja ādāso evaṃ sarīraṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā 
andhakāro evaṃ middhaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā āloko evaṃ cittaṃ 
daṭṭhabbaṃ.  
 
 

Yathā vā pana mahārāja mahikotthaṭassa sūriyassa pabhā na dissati, 
santī2 yeva suriyarasmī appavattā hoti. Appavattāya suriyarasmiyā āloko na 
hoti. Evameva kho mahārāja middhasamārūḷhassa cittaṃ bhavaṅgagataṃ 
hoti. Bhavaṅgagataṃ cittaṃ nappavattati. Appavatte citte supinaṃ na 
passati. Yathā mahārāja suriyo evaṃ sarīraṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā mahi-
kottharaṇaṃ evaṃ middhaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā suriyarasmī evaṃ cittaṃ 
daṭṭhabbaṃ.  
 
 
 
 

5. Dvinnaṃ mahārāja sante ’pi sarīre cittaṃ appavattaṃ hoti: middha-
samārūḷhassa bhavaṅgagatassa sante ’pi sarīre cittaṃ appavattaṃ hoti; 
nirodhasamāpannassa sante ’pi sarīre cittaṃ appavattaṃ hoti. Jāgarantassa 
mahārāja cittaṃ lolaṃ hoti vivaṭaṃ pākaṭaṃ anibaddhaṃ. Evarūpassa citte 
nimittaṃ āpātaṃ na upeti. Yathā mahārāja purisaṃ vivaṭaṃ pākaṭaṃ 
akiriyaṃ3 arahassaṃ rahassakāmā parivajjenti. Evameva kho mahārāja 
jāgarantassa dibbo attho āpātaṃ na upeti. Tasmā jāgaranto supinaṃ na 
passati.  
 

                                                   
1 jāgaranto - Ma.  
2 santā - Ma, PTS.  
3 ākiṇṇaṃ - kesuci. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, không 
phải là tâm ấy biết được rằng: ‘Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là 
sợ hãi.’ Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái 
khác; sau đó, những cái ấy nói về ý nghĩa.”  
 

4. “Thưa ngài Nāgasena, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì người ấy nhìn 
thấy trong lúc đang ngủ hay là nhìn thấy trong khi còn thức?”  
 

“Tâu đại vương, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì không phải người ấy 
nhìn thấy trong lúc đang ngủ, cũng không phải nhìn thấy trong khi còn thức, 
tuy nhiên nhìn thấy giấc mơ ở vào khoảng giữa của giai đoạn đang rơi vào 
trạng thái ngủ mơ màng nhưng chưa đạt đến luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại 
vương, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, thì tâm tiến đến 
luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành; tâm 
không vận hành thì không nhận biết an lạc hay khổ đau; trong khi không 
nhận thức thì không có giấc mơ, khi tâm đang được vận hành thì nhìn thấy 
giấc mơ.  

Tâu đại vương, giống như ở nơi mờ mịt, tối tăm, không có ánh sáng, thì 
bóng phản chiếu không được nhìn thấy ở gương soi, dầu là vô cùng trong 
sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi tâm đã đạt đến trạng thái ngủ 
mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, và đang được duy trì, thì tâm là 
không vận hành ở cơ thể; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, tấm gương soi là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét 
như vậy. Sự tối tăm là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem 
xét như vậy. Ánh sáng là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy.  

Tâu đại vương, hoặc là giống như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì 
ánh sáng không được nhìn thấy; tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng 
không vận hành; khi tia sáng mặt trời không vận hành thì không có ánh 
sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với người đã đạt đến trạng thái 
ngủ mơ màng, thì tâm đi vào luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ 
kiếp thì không vận hành; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, mặt trời là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. 
Sự che lại bởi băng giá là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được 
xem xét như vậy. Tia sáng mặt trời là như thế nào thì tâm nên được xem xét 
như vậy.  
 

5. Tâu đại vương, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận 
hành trong hai trường hợp: Đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm 
không vận hành; đối với người đã thể nhập thiền diệt, mặc dầu cơ thể đang 
hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Tâu đại vương, đối với người đang tỉnh 
táo, tâm lao xao, mở ra, năng động, không cố định, điềm báo hiệu không tiến 
đến gần lãnh vực ở tâm của người có trạng thái như vậy. Tâu đại vương, 
giống như những ước muốn thầm kín xa lánh người nam cởi mở, năng động, 
không nghiêm chỉnh, không kín đáo. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. 
Do đó, người đang tỉnh táo không nhìn thấy giấc mơ.  
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Yathā vā pana mahārāja bhikkhuṃ bhinnājīvaṃ anācāraṃ pāpamittaṃ 
dussīlaṃ kusītaṃ hīnaviriyaṃ kusalā bodhipakkhiyā dhammā āpātaṃ na 
upenti. Evameva kho mahārāja jāgarantassa dibbo attho āpātaṃ na upeti, 
tasmā jāgaranto supinaṃ na passatī ”ti.  
 
 

6. “Bhante nāgasena, atthi middhassa ādimajjhapariyosānan ”ti?  
 

“Āma mahārāja. Atthi middhassa ādi, atthi majjhaṃ, atthi pariyosānan 
”ti.1  
 

“Katamaṃ ādi, katamaṃ majjhaṃ, katamaṃ pariyosānan ”ti?  
 

“Yo mahārāja kāyassa onāho pariyonāho dubbalyaṃ, mandatā 
akammaññatā kāyassa, ayaṃ middhassa ādi. Yo mahārāja kapiniddāpareto 
vokiṇṇakaṃ jaggati, idaṃ middhassa majjhaṃ bhavaṅgagati pariyosānaṃ. 
Majjhupagato mahārāja kapiniddāpareto supinaṃ passati. Yathā mahārāja 
koci yatacārī samāhitacitto ṭhitadhammo acalabuddhi pahīna-kotūhala-
saddaṃ vanamajjhogāhitvā sukhumaṃ atthaṃ cintayati, na ca so tattha 
middhaṃ okkamati. So tattha samāhito ekaggacitto sukhumaṃ atthaṃ 
paṭivijjhati. Evameva kho mahārāja jāgaro na middhasamāpanno 
ajjhupagato2 kapiniddaṃ kapiniddāpareto supinaṃ passati. Yathā mahārāja 
kotūhalasaddo evaṃ jāgaraṇaṃ daṭṭhabbaṃ. Yathā vivittaṃ vanaṃ evaṃ 
kapiniddāpareto daṭṭhabbo. Yathā so kotūhalasaddaṃ ohāya middhaṃ 
vivajjetvā majjhatthabhūto3 sukhumaṃ atthaṃ paṭivijjhati, evaṃ jāgaro na 
middhasamāpanno kapiniddāpareto supinaṃ passatī ”ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 
 

Supinapañho pañcamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 atthi middhassa ādimajjhapariyosānan ti - Ma. 
2 majjhūpagato - Ma.  
3 majjhattabhūto - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ 
không tiến đến gần lãnh vực là vị tỳ khưu có sự nuôi mạng bị sứt mẻ, không 
nết hạnh, có bạn ác, có giới tồi, biếng nhác, có sự tinh tấn thấp kém. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực 
của người đang tỉnh táo.”  
 

6. “Thưa ngài Nāgasena, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đầu, 
chặng giữa, và chặng cuối?”  

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có 
chặng giữa, và có chặng cuối.”  
 

“Chặng đầu là cái nào, chặng giữa là cái nào, và chặng cuối là cái nào?”  
 

“Tâu đại vương, trạng thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuối 
của danh uẩn và sắc uẩn, là trạng thái trì trệ, không sẵn sàng cho hành động 
của thân; đây là chặng đầu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu đại vương, 
người nào có được giấc ngủ của con khỉ, ngủ mơ màng một cách lộn xộn (nửa 
ngủ nửa thức); đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mơ màng. Chặng cuối là 
việc đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại vương, người đã tiến đến gần chặng 
giữa, có được giấc ngủ của con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, 
giống như người nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, 
có pháp được bền vững, có sự sáng suốt không dao động, sau khi đi sâu vào 
khu rừng, nơi đã được dứt hẳn sự loạn động và tiếng động, rồi suy nghĩ về ý 
nghĩa vi tế, và ở nơi ấy, người ấy không rơi vào trạng thái ngủ mơ màng. Ở 
nơi ấy, được định tỉnh, có tâm chuyên nhất, người ấy thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tỉnh táo, không đạt đến trạng 
thái ngủ mơ màng, tiến đến gần giấc ngủ của con khỉ, có được giấc ngủ của 
con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, sự loạn động và tiếng động là 
như thế nào thì sự tỉnh táo nên được xem xét như vậy. Khu rừng tách biệt là 
như thế nào thì việc có được giấc ngủ của con khỉ nên được xem xét như vậy. 
‘Người ấy sau khi từ bỏ sự loạn động và tiếng động, sau khi tránh né trạng 
thái ngủ mơ màng, có được trạng thái trầm tĩnh, thì thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế’ là như thế nào thì ‘người tỉnh táo, không đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, có được giấc ngủ của con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ’ là như vậy.  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.”  
 

Câu hỏi về giấc mơ là thứ năm.  
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