
                                                                         
 
 
 
 

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYE  
 

 
 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO  
 

PAṬHAMO BHĀGO 
 
 
 

& 
 
 
 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
 
 
 

PHÂN TÍCH ĐẠO 
 

TẬP MỘT  



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 80

                                                  

 

 
2. Sīlamayañāṇaṃ 

 

Kathaṃ sutvāna saṃvare paññā sīlamaye ñāṇaṃ? 
 

Pañca sīlāni: pariyantapārisuddhisīlaṃ, apariyantapārisuddhi-
sīlaṃ, paripuṇṇaparisuddhisīlaṃ, aparāmaṭṭhapārisuddhisīlaṃ, 
paṭippassaddhipārisuddhisīlanti.1  

Tattha katamaṃ pariyantapārisuddhisīlaṃ? Anupasampan-
nānaṃ pariyantasikkhāpadānaṃ, idaṃ pariyantapārisuddhisīlaṃ.  

Katamaṃ apariyantapārisuddhisīlaṃ? Upasampannānaṃ 
apariyantasikkhāpadānaṃ, idaṃ apariyantapārisuddhisīlaṃ.  

Katamaṃ paripuṇṇapārisuddhisīlaṃ? Puthujjanakalyāṇakānaṃ 
kusaladhamme yuttānaṃ sekkhapariyante2 paripūrakārīnaṃ kāye ca 
jīvite ca anapekkhānaṃ pariccattajīvitānaṃ, idaṃ paripuṇṇa-
pārisuddhisīlaṃ.  

Katamaṃ aparāmaṭṭhapārisuddhi sīlaṃ? Sattannaṃ 
sekkhānaṃ,3 idaṃ aparāmaṭṭhapārisuddhisīlaṃ.   

Katamaṃ paṭippassaddhipārisuddhisīlaṃ? Tathāgatasāvakānaṃ 
khīṇāsavānaṃ, paccekabuddhānaṃ, tathāgatānaṃ arahantānaṃ 
sammāsambuddhānaṃ, idaṃ paṭippassaddhipārisuddhisīlaṃ.  

Atthi sīlaṃ pariyantaṃ,4 atthi sīlaṃ apariyantaṃ.  

Tattha katamaṃ taṃ sīlaṃ pariyantaṃ? Atthi sīlaṃ 
lābhapariyantaṃ, atthi sīlaṃ yasapariyantaṃ, atthi sīlaṃ 
ñātipariyantaṃ, atthi sīlaṃ aṅgapariyantaṃ, atthi sīlaṃ 
jīvitapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ lābhapariyantaṃ? Idhekacco lābhahetu 
lābhapaccayā lābhakāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ 
vītikkamati, idaṃ taṃ sīlaṃ lābhapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ yasapariyantaṃ? Idhekacco yasahetu 
yasapaccayā yasakāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ 
vītikkamati, idaṃ taṃ sīlaṃ yasapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ ñātipariyantaṃ? Idhekacco ñātihetu 
ñātipaccayā ñātikāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ vītikkamati, 
idaṃ taṃ sīlaṃ ñātipariyantaṃ. 

 
1 sīlaṃ - PTS. 
2 asekkhapariyante - Syā; sekhapariyante - Sīsi. 
3 sekhāna - Vasi. 
4 sapariyantaṃ - Vima. 
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2. Trí về yếu tố tạo thành giới: 

 

Sau khi đã nghe, tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới 
là (có ý nghĩa) thế nào?  

Có năm loại giới: giới có sự thanh tịnh giới hạn, giới có sự thanh 
tịnh không giới hạn, giới có sự thanh tịnh toàn vẹn, giới có sự thanh 
tịnh chưa được tuyệt đối, giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng.  

Ở đây, giới có sự thanh tịnh giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học đã được giới hạn của những người chưa tu lên bậc trên; đây 
là giới có sự thanh tịnh giới hạn.  

Giới có sự thanh tịnh không giới hạn là thế nào? Là đối với các 
điều học không được giới hạn của những người đã tu lên bậc trên; 
đây là giới có sự thanh tịnh không giới hạn.  

Giới có sự thanh tịnh toàn vẹn là thế nào? Là của các phàm nhân 
hoàn thiện, gắn bó với các thiện pháp, có sự thực hành đầy đủ các 
phần đã được giới hạn dành cho bậc hữu học, không xem trọng thân 
thể và sanh mạng, có mạng sống đã được buông bỏ; đây là giới có sự 
thanh tịnh toàn vẹn.  

Giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối là thế nào? Là của bảy hạng 
hữu học; đây là giới có sự thanh tịnh chưa tuyệt đối.  

Giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng là thế nào? Là của các vị Thinh 
Văn của đức Như Lai có các lậu hoặc đã được đoạn tận, của các vị 
Phật Độc Giác, của các đức Như Lai A-la-hán Chánh Đẳng Giác; đây 
là giới có sự thanh tịnh tĩnh lặng.  

Có loại giới bị hạn chế, có loại giới không bị hạn chế.  

Ở đây, loại giới bị hạn chế ấy là thế nào? Có loại giới bị hạn chế vì 
lợi, có loại giới bị hạn chế vì danh, có loại giới bị hạn chế vì thân 
quyến, có loại giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể), có loại giới bị 
hạn chế vì mạng sống. 

Giới bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân lợi, 
do duyên lợi, do động cơ lợi vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì lợi. 

Giới bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do nhân 
danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vi phạm điều 
học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì danh. 

Giới bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân quyến vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì thân 
quyến. 
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Katamaṃ taṃ sīlaṃ aṅgapariyantaṃ? Idhekacco aṅgahetu 
aṅgapaccayā aṅgakāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ 
vītikkamati, idaṃ taṃ sīlaṃ aṅgapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ jīvitapariyantaṃ? Idhekacco jīvitahetu 
jīvitapaccayā jīvitakāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ 
vītikkamati, idaṃ taṃ sīlaṃ jīvitapariyantaṃ.  

Evarūpāni sīlāni khaṇḍāni chiddāni sabalāni kammāsāni, na 
bhujissāni, na viññuppasatthāni, parāmaṭṭhāni, na samādhi-
saṃvattanikāni,1 na avippaṭisāravatthukāni, na pāmojjavatthukāni,2  
na pītivatthukāni, na passaddhivatthukāni, na sukhavatthukāni, na 
samādhivatthukāni, na yathābhūtañāṇadassanavatthukāni, na 
ekantanibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya na 
abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya saṃvattanti, idaṃ taṃ 
sīlaṃ pariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ apariyantaṃ? Atthi sīlaṃ na 
lābhapariyantaṃ, atthi sīlaṃ na yasapariyantaṃ, atthi sīlaṃ na 
ñātipariyantaṃ, atthi sīlaṃ na aṅgapariyantaṃ, atthi sīlaṃ na 
jīvitapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ na lābhapariyantaṃ? Idhekacco lābhahetu 
lābhapaccayā lābhakāraṇā yathāsamādinnasikkhāpada3vītikkamāya 
cittampi na uppādeti, kiṃ so vītikkamissati. Idaṃ taṃ sīlaṃ na 
lābhapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ na yasapariyantaṃ? Idhekacco yasahetu 
yasapaccayā yasakāraṇā yathāsamādinnasikkhāpadavītikkamāya 
cittampi na uppādeti, kiṃ so vītikkamissati. Idaṃ taṃ sīlaṃ na 
yasapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ na ñātipariyantaṃ? Idhekacco ñātihetu 
ñātipaccayā ñātikāraṇā yathāsamādinnasikkhāpadavītikkamāya 
cittampi na uppādeti, kiṃ so vītikkamissati. Idaṃ taṃ sīlaṃ na 
ñātipariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ na aṅgapariyantaṃ? Idhekacco aṅgahetu 
aṅgapaccayā aṅgakāraṇā yathāsamādinnasikkhāpadavītikkamāya 
cittampi na uppādeti, kiṃ so vītikkamissati. Idaṃ taṃ sīlaṃ na 
aṅgapariyantaṃ.  

Katamaṃ taṃ sīlaṃ na jīvitapariyantaṃ? Idhekacco jīvitahetu 
jīvitapaccayā jīvitakāraṇā yathāsamādinnasikkhāpadavītikkamāya 
cittampi na uppādeti, kiṃ so vītikkamissati. Idaṃ taṃ sīlaṃ na 
jīvitapariyantaṃ.  

 
1 asamādhisaṃvattanikāni - Machasaṃ, Syā. 
2 na pāmujjavatthukāni - Syā. 
3 yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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Giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân chi phần (thân thể), do duyên chi phần (thân thể), do 
động cơ chi phần (thân thể) vi phạm điều học đã được thọ trì; đây 
chính là giới bị hạn chế vì chi phần (thân thể). 

Giới bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng sống vi 
phạm điều học đã được thọ trì; đây chính là giới bị hạn chế vì mạng 
sống. 

Các giới có hình thức như vậy là bị sứt mẻ, bị đổ vỡ, có các vết 
lấm, có các đốm nhơ, không làm cho giải thoát, không được bậc trí 
ngợi khen, bị tiêm nhiễm, không đưa đến định, không là các nền 
tảng cho sự không ăn năn, không là các nền tảng cho sự hân hoan, 
không là các nền tảng cho hỷ, không là các nền tảng cho tịnh, không 
là các nền tảng cho lạc, không là các nền tảng cho định, không là các 
nền tảng cho sự biết và thấy đúng theo thực thể, không đưa đến sự 
nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt tận, sự an tịnh, thắng trí, 
sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn; đây là giới bị hạn chế ấy. 

Giới không bị hạn chế ấy là thế nào? Có giới không bị hạn chế vì 
lợi, có giới không bị hạn chế vì danh, có giới không bị hạn chế vì thân 
quyến, có giới không bị hạn chế vì chi phần (thân thể), có giới không 
bị hạn chế vì mạng sống. 

Giới không bị hạn chế vì lợi ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân lợi, do duyên lợi, do động cơ lợi vẫn không khởi tâm vi phạm 
điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là 
giới không bị hạn chế vì lợi. 

Giới không bị hạn chế vì danh ấy là thế nào? Ở đây, có người do 
nhân danh vọng, do duyên danh vọng, do động cơ danh vọng vẫn 
không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì danh. 

Giới không bị hạn chế vì thân quyến ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân thân quyến, do duyên thân quyến, do động cơ thân 
quyến vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi 
phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì thân quyến. 

Giới không bị hạn chế vì chi phần (thân thể) ấy là thế nào? Ở đây, 
có người do nhân chi phần (thân thể), do duyên chi phần (thân thể), 
do động cơ chi phần (thân thể) vẫn không khởi tâm vi phạm điều 
học đã được thọ trì, vậy vị ấy sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới 
không bị hạn chế vì chi phần (thân thể). 

Giới không bị hạn chế vì mạng sống ấy là thế nào? Ở đây, có 
người do nhân mạng sống, do duyên mạng sống, do động cơ mạng 
sống vẫn không khởi tâm vi phạm điều học đã được thọ trì, vậy vị ấy 
sẽ vi phạm điều gì? Đây chính là giới không bị hạn chế vì mạng sống. 
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Evarūpāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni 
bhujissāni viññuppasatthāni aparāmaṭṭhāni samādhisaṃvattanikāni 
avippaṭisāravatthukāni pāmojjavatthukāni pītivatthukāni passaddhi-
vatthukāni sukhavatthukāni samādhivatthukāni yathābhūtañāṇa-
dassanavatthukāni ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya 
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Idaṃ taṃ sīlaṃ 
apariyantaṃ.  

 

 

Kiṃ sīlaṃ, kati sīlāni, kiṃ samuṭṭhānaṃ sīlaṃ, katidhamma-
samodhānaṃ sīlaṃ? 

Kiṃ sīlanti? Cetanā sīlaṃ, cetasikaṃ sīlaṃ, saṃvaro sīlaṃ, 
avītikkammo sīlaṃ.  

Katisīlānīti? Tīṇi sīlāni: kusalasīlaṃ, akusalasīlaṃ, 
abyākatasīlaṃ.  

Kiṃsamuṭṭhānaṃ sīlanti? Kusalacittasamuṭṭhānaṃ kusala-
sīlaṃ, akusalacittasamuṭṭhānaṃ akusalasīlaṃ, abyākatacitta-
samuṭṭhānaṃ abyākatasīlaṃ.  

Katidhammasamodhānaṃ sīlanti? Saṃvarasamodhānaṃ 
sīlaṃ, avītikkamasamodhānaṃ sīlaṃ, tathābhāve jātacetanā-
samodhānaṃ sīlaṃ.  
 

Pāṇātipātaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Adinnādānaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Kāmesu micchācāraṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Musāvādaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ.   
Pisunaṃ vācaṃ1 saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Pharusaṃ vācaṃ2 saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Samphappalāpaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Abhijjhaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ.  
Byāpādaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. 
Micchādiṭṭhiṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ.  
 

Nekkhammena kāmachandaṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, 
avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. Abyāpādena byāpādaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlaṃ, avītikkamaṭṭhena sīlaṃ. Ālokasaññāya thīnamiddhaṃ3 —pe— 
Avikkhepaṭṭhena uddhaccaṃ —pe— Dhammavavatthānena 
vicikicchaṃ —pe— Ñāneṇa avijjaṃ —pe— Pāmojjena4 aratiṃ —pe—  

 
1 pisunā vācaṃ - Vasi; pisuṇāvācaṃ - Syā, PTS. 
2 pharusā vācaṃ - Vasi; pharusavācaṃ - Syā, PTS. 
3 thinamiddhaṃ - Machasaṃ. 
4 pāmujjena - Vasi, Syā. 
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Các giới có hình thức như vậy là không bị sứt mẻ, không bị đổ vỡ, 
không có các vết lấm, không có các đốm nhơ, làm cho giải thoát, 
được các bậc trí ngợi khen, không bị tiêm nhiễm, đưa đến định, là 
các nền tảng cho sự không ăn năn, là các nền tảng cho sự hân hoan, 
là các nền tảng cho hỷ, là các nền tảng cho tịnh, là các nền tảng cho 
lạc, là các nền tảng cho định, là các nền tảng cho sự biết và thấy đúng 
theo thực thể, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, sự ly tham ái, sự diệt 
tận, sự an tịnh, thắng trí, sự giác ngộ hoàn toàn, Niết Bàn. Đây là giới 
không bị hạn chế ấy. 
 

Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Giới có nguồn sanh khởi là gì? 
Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? 

Giới là gì? Sự cố ý là giới, thuộc về tâm là giới, sự thu thúc là 
giới, sự không vi phạm là giới.  

Có bao nhiêu loại giới? Có ba loại giới: thiện giới, bất thiện 
giới, vô ký giới. 

Giới có nguồn sanh khởi là gì? Thiện giới có nguồn sanh 
khởi là các tâm thiện, bất thiện giới có nguồn sanh khởi là các tâm 
bất thiện, vô ký giới có nguồn sanh khởi là các tâm vô ký. 

Giới có sự liên kết với bao nhiêu pháp? Giới có sự liên kết 
với sự thu thúc, giới có sự liên kết với sự không vi phạm, giới có sự 
liên kết với sự cố ý đã sanh lên trong trường hợp như thế. 
 

Sự giết hại sanh mạng theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa 
không vi phạm là giới. Trộm cắp theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Hành động sai trái trong các dục theo ý 
nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói láo 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Nói 
đâm thọc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm 
là giới. Nói độc ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi 
phạm là giới. Nói nhảm nhí theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý 
nghĩa không vi phạm là giới. Tham ác theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Sân độc theo ý nghĩa thu thúc là 
giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Tà kiến theo ý nghĩa thu 
thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới.  
 

Do sự thoát ly, sự ước muốn trong các dục theo ý nghĩa thu thúc 
là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới. Do sự không sân độc, sự 
sân độc theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là 
giới. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ ...(như 
trên)... Do sự không tản mạn, sự phóng dật ...(như trên)... Do sự xác 
định pháp, sự hoài nghi ...(như trên)... Do trí, vô minh ...(như trên)... 
Do sự hân hoan, sự không hứng thú theo ý nghĩa thu thúc là giới, 
theo ý nghĩa không vi phạm là giới.  
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Paṭhamena jhānena1 nīvaraṇe2 —pe— Dutiyena jhānena 
vitakkavicāre —pe— Tatiyena jhānena pītiṃ —pe— Catutthena 
jhānena sukhadukkhaṃ —pe— Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā 
rūpasaññaṃ paṭighasaññaṃ nānattasaññaṃ —pe— Viññāṇañ-
cāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññaṃ —pe— Ākiñcañ-
ñāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññaṃ —pe— Nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññaṃ —pe—  

Aniccānupassanāya niccasaññaṃ —pe— Dukkhānupassanāya 
sukhasaññaṃ —pe— Anattānupassanāya attasaññaṃ —pe— Nib-
bidānupassanāya nandiṃ —pe— Virāgānupassanāya rāgaṃ —pe— 
Nirodhānupassanāya samudayaṃ —pe— Paṭinissaggānupassanāya 
ādānaṃ —pe— Khayānupassanāya ghanasaññaṃ3 —pe— Vayānu-
passanāya āyūhanaṃ4 —pe— Vipariṇāmānupassanāya dhuvasaññaṃ 
—pe— Animittānupassanāya nimittaṃ —pe— Appaṇihitānupas-
sanāya paṇidhiṃ —pe— Suññatānupassanāya abhinivesaṃ —pe— 
Adhipaññādhammavipassanāya sārādānābhinivesaṃ5 —pe— Yathā-
bhūtañāṇadassanena sammohābhinivesaṃ —pe— Ādīnavānupassa-
nāya ālayābhinivesaṃ —pe— Paṭisaṅkhānupassanāya appaṭi-
saṅkhaṃ —pe— Vivaṭṭānupassanāya saññogābhinivesaṃ —pe—  

Sotāpattimaggena diṭṭhekaṭṭhe kilese —pe— Sakadāgāmi-
maggena oḷārike kilese —pe— Anāgāmimaggena aṇusahagate kilese 
—pe— Arahattamaggena sabbakilese saṃvaraṭṭhena sīlaṃ, 
avītikkamaṭṭhena sīlaṃ.  

 

Pañca sīlāni: pāṇātipātassa pahānaṃ sīlaṃ, veramaṇī sīlaṃ, 
cetanā sīlaṃ, saṃvaro sīlaṃ, avītikkamo sīlaṃ, evarūpāni sīlāni 
cittassa avippaṭisārāya saṃvattanti, pāmojjāya6 saṃvattanti, pītiyā 
saṃvattanti, passaddhiyā saṃvattanti, somanassāya saṃvattanti, 
āsevanāya saṃvattanti, bhāvanāya saṃvattanti, bahulīkammāya 
saṃvattanti, alaṅkārāya saṃvattanti, parikkhārāya saṃvattanti, 
parivārāya saṃvattanti, pāripūriyā saṃvattanti, ekantanibbidāya 
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya 
saṃvattanti.  

Evarūpānaṃ sīlānaṃ saṃvarapārisuddhi adhisīlaṃ, saṃvara-
pārisuddhiyā ṭhitaṃ cittaṃ na vikkhepaṃ7 gacchati, avikkhepa-
pārisuddhi adhicittaṃ, saṃvarapārisuddhiṃ sammā passati, 
avikkhepapārisuddhiṃ sammā passati, dassanapārisuddhi 
adhipaññā, yo tattha saṃvaraṭṭho ayaṃ adhisīlasikkhā, yo tattha 
avikkhepaṭṭho ayaṃ adhicittasikkhā, yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ 
adhipaññāsikkhā.  

 
1 paṭhamajjhānena - Syā, PTS.  5 sārāgābhinivesaṃ - PTS. 
2 nīvaraṇaṃ - PTS.   6 pāmujjāya - Vasi, Syā. 
3 ghāṇasaññaṃ - Vasi.   7 avikkhepaṃ - Machasaṃ. 
4 āyuhanaṃ - Syā. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Do sơ thiền, các pháp ngăn che ...(như trên)... Do nhị thiền, tầm 
tứ ...(như trên)... Do tam thiền, hỷ ... Do tứ thiền, lạc và khổ ... Do sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất 
bình, nghĩ tưởng về sự khác biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, 
sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, 
sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ...(như trên)...  

Do quán xét về vô thường, sự nghĩ tưởng về thường còn ...(như 
trên)... Do quán xét về khổ, sự nghĩ tưởng về lạc ...(như trên)... Do 
quán xét về vô ngã, sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét về nhàm 
chán, sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, tham ái ... Do quán 
xét về diệt tận, nhân sanh khởi ... Do quán xét về từ bỏ, sự nắm giữ ... 
Do quán xét về đoạn tận, sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét 
về biến hoại, (nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, sự nghĩ 
tưởng về vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, hiện tướng ... Do 
quán xét về vô nguyện, sự nguyện ước ... Do quán xét về không tánh, 
sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự cố chấp trong 
việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham muốn là thường còn) ... Do 
quán xét về sự biết và thấy đúng theo thực thể, sự cố chấp vào sự lầm 
lẫn ... Do quán xét về tai hại, sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán 
xét về phân biệt rõ, sự không phân biệt rõ ...(như trên)... Do quán xét 
về ly khai, sự cố chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)...  

Do Đạo Nhập Lưu, các phiền não thuần về tà kiến ...(như trên)... 
Do Đạo Nhất Lai, các phiền não thô thiển ... Do Đạo Bất Lai, các 
phiền não có tính chất vi tế ... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não 
theo ý nghĩa thu thúc là giới, theo ý nghĩa không vi phạm là giới.  

Năm loại giới: Đối với việc giết hại mạng sống, sự dứt bỏ là 
giới, sự ngăn ngừa là giới, sự cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không 
vi phạm là giới. Các giới có hình thức như vậy đưa đến sự không ăn 
năn của tâm, đưa đến sự hân hoan, đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa 
đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến 
hành động được sung mãn, đưa đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa 
đến điều thiết yếu, đưa đến điều phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa 
đến sự nhàm chán toàn diện, đưa đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, 
đưa đến sự an tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn 
toàn, đưa đến Niết Bàn. 

Sự thanh tịnh do thu thúc đối với các giới có hình thức như vậy là 
thắng giới. Tâm trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không đi đến tản 
mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. (Hành giả) nhận 
thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, nhận thấy một 
cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản mạn, sự thanh tịnh trong 
sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở đây, việc nào có ý nghĩa thu thúc, việc 
ấy là sự học tập về thắng giới. Ở đây, việc nào có ý nghĩa không tản 
mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở đây, việc nào có ý nghĩa 
nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ.   
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Imā tisso sikkhāyo āvajjanto sikkhati, jānanto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittaṃ adhiṭṭhahanto sikkhati, 
saddhāya adhimuccanto sikkhati, viriyaṃ paggahanto sikkhati, 
satiṃ upaṭṭhapento sikkhati, cittaṃ samādahanto sikkhati, paññāya 
pajānanto sikkhati, abhiññeyyaṃ abhijānanto sikkhati, pariññeyyaṃ 
parijānanto sikkhati, pahātabbaṃ pajahanto sikkhati, bhāvetabbaṃ 
bhāvento sikkhati, sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkhati. [*] 
 

Pañca sīlāni: Adinnādānassa —pe— Kāmesu micchācārassa     
—pe— Musāvādassa —pe— Pisunāya vācāya —pe— Pharusāya vācāya 
—pe— Samphappalāpassa —pe— Abhijjhāya —pe— Vyāpādassa       
—pe— Micchādiṭṭhiyā —pe—  
 

Nekkhammena kāmachandassa —pe— Abyāpādena byāpādassa 
—pe— Ālokasaññāya thīnamiddhassa1 —pe— Avikkhepena 
uddhaccassa —pe— Dhammavavatthānena vicikicchāya —pe— 
Ñāṇena avijjāya —pe— Pāmojjena2 aratiyā —pe—  
 

Paṭhamena jhānena3 nīvaraṇānaṃ —pe— Dutiyena jhānena 
vitakkavicāranaṃ —pe— Tatiyena jhānena pītiyā —pe— Catutthena 
jhānena sukhadukkhānaṃ —pe— Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā 
rūpasaññāya paṭighasaññāya nānattasaññāya —pe— Viññāṇañ-
cāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññāya —pe— Ākiñcañ-
ñāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññāya —pe— Nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññāya —pe—  
 

Aniccānupassanāya niccasaññāya —pe— Dukkhānupassanāya 
sukhasaññāya —pe— Anattānupassanāya attasaññāya —pe— Nib-
bidānupassanāya nandiyā —pe— Virāgānupassanāya rāgassa —pe— 
Nirodhānupassanāya samudayassa —pe— Paṭinissaggānupassanāya 
ādānassa —pe— Khayānupassanāya ghanasaññāya4 —pe— 
Vayānupassanāya āyūhanassa5 —pe— Vipariṇāmānupassanāya 
dhuvasaññāya —pe— Animittānupassanāya nimittassa —pe— 
Appaṇihitānupassanāya paṇidhiyā —pe— Suññatānupassanāya 
abhinivesassa —pe— Adhipaññādhammavipassanāya sārādānābhi-
nivesassa6 —pe— Yathābhūtañāṇadassanena sammohābhinivesassa        
—pe— Ādīnavānupassanāya ālayābhinivesassa —pe— 
Paṭisaṅkhānupassanāya appaṭisaṅkhāya —pe— Vivaṭṭānupassanāya 
saññogābhinivesassa —pe—  

 
1 thinamiddhassa - Machasaṃ. 
2 pāmujjena - Syā, Vasi. 
3 paṭhamajjhānena (iccādi) - Syā, PTS. 
4 ghānasaññāya - Vasi. 
5 āyuhanassa - Syā.  
6 sārāgābhinivesassa  - PTS. 
[*] bhāvetabba-sacchikātabbapadāni Machasaṃ potthake viparītāni dissanti. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, vị ấy học tập. 
Trong khi quán xét lại, vị ấy học tập. Trong khi khẳng định tâm, vị ấy 
học tập. Trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập. Trong khi ra sức 
tinh tấn, vị ấy học tập. Trong khi thiết lập niệm, vị ấy học tập. Trong 
khi tập trung tâm, vị ấy học tập. Trong khi nhận biết bởi tuệ, vị ấy 
học tập. Trong khi biết rõ điều cần được biết rõ, vị ấy học tập. Trong 
khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện, vị ấy học tập. Trong 
khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. Trong khi tác chứng điều cần được tác 
chứng, vị ấy học tập. 

Năm loại giới: Đối với trộm cắp ...(nt)... Đối với hành động sai 
trái trong các dục ...(nt)... Đối với lời nói láo ... Đối với lời nói đâm 
thọc ... Đối với lời nói độc ác ... Đối với lời nói nhảm nhí ... Đối với 
tham ác ... Đối với sân độc ... Đối với tà kiến ...(như trên)...  

Do sự thoát ly, đối với ước muốn trong các dục ...(như trên)... Do 
sự không sân độc, đối với sân độc ... Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ ... Do sự không tản mạn, đối với sự phóng 
dật ... Do sự xác định pháp, đối với sự hoài nghi ... Do trí, đối với vô 
minh ... Do sự hân hoan, đối với sự không hứng thú ...(như trên)...  

Do sơ thiền, đối với các pháp ngăn che ...(như trên)... Do nhị 
thiền, đối với tầm tứ ...(như trên)... Do tam thiền, đối với hỷ ... Do tứ 
thiền, đối với lạc và khổ ... Do sự chứng đạt không vô biên xứ, đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về sự khác 
biệt ... Do sự chứng đạt thức vô biên xứ, đối với sự nghĩ tưởng về 
không vô biên xứ ... Do sự chứng đạt vô sở hữu xứ, đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, đối với sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ ...(như trên)...  

Do quán xét về vô thường, đối với sự nghĩ tưởng về thường còn 
...(như trên)... Do quán xét về khổ não, đối với sự nghĩ tưởng về lạc ... 
Do quán xét về vô ngã, đối với sự nghĩ tưởng về ngã ... Do quán xét 
về nhàm chán, đối với sự vui thích ... Do quán xét về ly tham ái, đối 
với tham ái ... Do quán xét về diệt tận, đối với nhân sanh khởi ... Do 
quán xét về từ bỏ, đối với sự nắm giữ ... Do quán xét về đoạn tận, đối 
với sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối ... Do quán xét về biến hoại, đối với 
(nghiệp) tích lũy ... Do quán xét về chuyển biến, đối với sự nghĩ 
tưởng về sự vững chắc ... Do quán xét về vô tướng, đối với hiện tướng 
... Do quán xét về vô nguyện, đối với sự nguyện ước ... Do quán xét về 
không tánh, đối với sự cố chấp ... Do minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, đối với sự cố chấp trong việc chấp giữ mãnh lực (của lòng ham 
muốn là thường còn) ... Do quán xét về sự biết và thấy đúng theo 
thực thể, đối với cố chấp vào sự lầm lẫn ... Do quán xét về tai hại, đối 
với sự cố chấp vào sự nương tựa ... Do quán xét về phân biệt rõ, đối 
với sự không phân biệt rõ ... Do quán xét về ly khai, đối với sự cố 
chấp vào sự ràng buộc ...(như trên)...   
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Sotāpattimaggena diṭṭhekaṭṭhānaṃ kilesānaṃ —pe— 
Sakadāgāmimaggena oḷārikānaṃ kilesānaṃ —pe— 
Anāgāmimaggena aṇusahagatānaṃ kilesānaṃ —pe— 
Arahattamaggena sabbakilesānaṃ pahānaṃ sīlaṃ, veramaṇī sīlaṃ, 
cetanā sīlaṃ, saṃvaro sīlaṃ, avītikkamo sīlaṃ. Evarūpāni sīlāni, 
cittassa avippaṭisārāya saṃvattanti, pāmojjāya saṃvattanti, pītiyā 
saṃvattanti, passaddhiyā saṃvattanti, somanassāya saṃvattanti, 
āsevanāya saṃvattanti, bhāvanāya saṃvattanti, bahulīkammāya 
saṃvattanti, alaṅkārāya saṃvattanti, parikkhārāya saṃvattanti, 
parivārāya saṃvattanti, pāripūriyā saṃvattanti, ekantanibbidāya 
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya 
saṃvattanti.  

Evarūpānaṃ sīlānaṃ saṃvarapārisuddhi adhisīlaṃ, 
saṃvarapārisuddhiyā ṭhitaṃ cittaṃ na vikkhepaṃ1 gacchati, 
avikkhepapārisuddhi adhicittaṃ, saṃvarapārisuddhiṃ sammā 
passati, avikkhepapārisuddhiṃ sammā passati, dassanapārisuddhi 
adhipaññā, yo tattha saṃvaraṭṭho ayaṃ adhisīlasikkhā, yo tattha 
avikkhepaṭṭho ayaṃ adhicittasikkhā, yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ 
adhipaññāsikkhā.  

Imā tisso sikkhāyo āvajjanto sikkhati, jānanto sikkhati, passanto 
sikkhati, paccavekkhanto sikkhati, cittaṃ adhiṭṭhahanto sikkhati, 
saddhāya adhimuccanto sikkhati, viriyaṃ2 paggaṇhanto sikkhati, 
satiṃ upaṭṭhapento sikkhati, cittaṃ samādahanto sikkhati, paññāya 
pajānanto sikkhati, abhiññeyyaṃ abhijānanto sikkhati, pariññeyyaṃ 
parijānanto sikkhati, pahātabbaṃ pajahanto sikkhati, bhāvetabbaṃ 
bhāvento sikkhati, sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkhati.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Sutvāna saṃvare paññā sīlamaye ñāṇaṃ.”  
 

Sīlamayañāṇaniddeso. 
   

3. Samādhibhāvanāmayañāṇaṃ 
 

Kathaṃ saṃvaritvā samādahane paññā sāmādhibhāvanāmaye 
ñāṇaṃ?  

Eko samādhi: cittassa ekaggatā.  

Dve samādhī: lokiyo samādhi, lokuttaro samādhi.  

Tayo samādhī: savitakkasavicāro samādhi, avitakkavicāramatto 
samādhi, avitakka-avicāro samādhi.  

 
1 avikkhepaṃ - Machasaṃ. 
2 vīriyaṃ - Machasaṃ. 
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Do đạo Nhập Lưu, đối với các phiền não thuần về tà kiến ...(nt)... 
Do Đạo Nhất Lai, đối với các phiền não thô thiển ...(nt)... Do Đạo Bất 
Lai, đối với các phiền não có tính chất vi tế ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, 
đối với toàn bộ phiền não sự dứt bỏ là giới, sự ngăn ngừa là giới, sự 
cố ý là giới, sự thu thúc là giới, sự không vi phạm là giới. Các giới có 
hình thức như vậy đưa đến sự không ăn năn, đưa đến sự hân hoan, 
đưa đến hỷ, đưa đến tịnh, đưa đến tâm vui mừng, đưa đến sự rèn 
luyện, đưa đến sự tu tập, đưa đến hành động được sung mãn, đưa 
đến việc thực hiện được đầy đủ, đưa đến điều thiết yếu, đưa đến điều 
phụ trợ, đưa đến sự vẹn toàn, đưa đến sự nhàm chán toàn diện, đưa 
đến ly tham ái, đưa đến sự diệt tận, đưa đến sự an tịnh, đưa đến 
thắng trí, đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn, đưa đến Niết Bàn.  

Đối với các giới có hình thức như vậy, sự thanh tịnh do thu thúc 
là thắng giới. Tâm đã được trụ vào sự thanh tịnh do thu thúc không 
đi đến tản mạn, sự thanh tịnh do không tản mạn là thắng tâm. 
(Hành giả) nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do thu thúc, 
nhận thấy một cách đúng đắn sự thanh tịnh do không tản mạn, sự 
thanh tịnh trong sự nhận thấy là thắng tuệ. Ở đây, việc nào có ý 
nghĩa thu thúc, việc ấy là sự học tập về thắng giới. Ở đây, việc nào có 
ý nghĩa không tản mạn, việc ấy là sự học tập về thắng tâm. Ở đây, 
việc nào có ý nghĩa nhận thấy, việc ấy là sự học tập về thắng tuệ.  

Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập. Trong 
khi nhận biết, vị ấy học tập. Trong khi nhận thấy, ... Trong khi quán 
xét lại, ... Trong khi khẳng định tâm, ... Trong khi hướng đến đức tin, 
... Trong khi ra sức tinh tấn, ... Trong khi thiết lập niệm, ... Trong khi 
tập trung tâm, ... Trong khi nhận biết bởi tuệ, ... Trong khi biết rõ 
điều cần được biết rõ, ... Trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện, ... Trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ, ... Trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng, vị ấy học tập. Trong khi tu tập điều 
cần được tu tập, vị ấy học tập. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã nghe, 
tuệ về sự thu thúc là trí về yếu tố tạo thành giới.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về yếu tố tạo thành giới.’  
 

3. Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định: 
 

Sau khi đã thu thúc, tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành 
việc tu tập định là (có ý nghĩa) thế nào? 

Một loại định: là trạng thái chuyên nhất của tâm.  

Hai loại định: là định thuộc thế gian và định vượt trên thế gian.  

Ba loại định: là định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, định 
không tầm không tứ.  
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Cattāro samādhī: hānabhāgiyo samādhi, ṭhitibhāgiyo samādhi, 
visesabhāgiyo samādhi, nibbedhabhāgiyo samādhi.  

 

Pañca samādhī: pītipharaṇatā, sukhapharaṇatā, upekkhā-
pharaṇatā, ālokapharaṇatā, paccavekkhanānimittaṃ.  

 

Cha samādhī: buddhānussativasena cittassekaggatā avikkhepo 
samādhi, dhammānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
saṅghānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
sīlānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
cāgānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi, 
devatānussativasena cittassekaggatā avikkhepo samādhi.  

 

Satta samādhī: samādhikusalatā, samādhissa samāpattikusalatā 
samādhissa ṭhitikusalatā, samādhissa vuṭṭhānakusalatā, samādhissa 
kallatākusalatā,1 samādhissa gocarakusalatā, samādhissa 
abhinīhārakusalatā.  

 

Aṭṭha samādhī: paṭhavīkasiṇa2vasena cittassekaggatā avikkhepo 
samādhi, āpokasiṇavasena —pe— tejokasiṇavasena —pe— 
vāyokasīṇavasena —pe— nīlakasiṇavasena —pe— pītakasiṇavasena 
—pe— lohitakasiṇavasena —pe— odātakasiṇavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samādhi.  

 

Nava samādhī: rūpāvacaro samādhi atthi hīno, atthi      
majjhimo, atthi paṇīto. Arūpāvacaro samādhi atthi hīno, atthi 
majjhimo atthi paṇīto. Suññato samādhi, animitto samādhi, 
appaṇihito samādhi.  

 

Dasa samādhī: uddhumātakasaññāvasena cittassekaggatā 
avikkhepo samādhi, vinīlakasaññāvasena —pe— 
vipubbakasaññāvasena —pe— vicchiddakasaññāvasena —pe— 
vikkhāyitakasaññāvasena —pe— vikkhittakasaññāvasena —pe— 
hatavikkhittakasaññāvasena —pe— lohitakasaññāvasena —pe— 
puḷavakasaññāvasena —pe— aṭṭhikasaññāvasena cittassekaggatā 
avikkhepo samādhi.  

Ime pañcapaññāsa samādhī.  

 
1 kalyatā kusalatā - PTS; kallitakusalatā - Syā; kallakusalatā - Vasi;  
2 pathavīkasiṇa - Machasaṃ. 
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Bốn loại định: là định đưa đến giảm thiểu, định đưa đến thoái 
hóa, định đưa đến bền vững, định đưa đến thù thắng, định đưa đến 
thấu triệt.  

Năm loại định: là trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng thái lan tỏa của 
lạc, trạng thái lan tỏa của xả, trạng thái lan tỏa của ánh sáng, hiện 
tướng của sự quán xét lại.  

Sáu loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) 
Phật, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của 
tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (ân đức) Pháp, định có sự 
không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của 
việc tưởng niệm đến (ân đức) Tăng, định có sự không tản mạn và có 
trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến 
(đức tính của) giới, định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính 
của) sự xả bỏ, định có sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất 
của tâm do năng lực của việc tưởng niệm đến (đức tính của) chư 
thiên.  

Bảy loại định: là thiện xảo trong định, thiện xảo trong việc thể 
nhập định, thiện xảo trong việc duy trì định, thiện xảo trong việc ra 
khỏi định, thiện xảo về thể chất của định, thiện xảo về hành xứ của 
định, thiện xảo về sự quả quyết của định.  

Tám loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của đề mục đất, ... do năng lực của 
đề mục nước, ... do năng lực của đề mục lửa, ... do năng lực của đề 
mục gió, ... do năng lực của đề mục xanh, ... do năng lực của đề mục 
vàng, ... do năng lực của đề mục đỏ, ... do năng lực của đề mục trắng.  

Chín loại định: là định sắc giới có hạng thấp kém, có hạng trung 
bình, có hạng cao quý, định vô sắc giới có hạng thấp kém, có hạng 
trung bình, có hạng cao quý, không tánh định, vô tướng định, vô 
nguyện định.  

Mười loại định: là định có sự không tản mạn và có trạng thái 
chuyên nhất của tâm do năng lực của tưởng về sự sình trương (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng về sự đổi màu xanh (của xác 
chết), ... do năng lực của tưởng về sự chảy nước vàng (của xác chết), 
... do năng lực của tưởng về sự nứt nẻ (của xác chết), ... do năng lực 
của tưởng về sự bị (thú) gặm nhắm (của xác chết), ... do năng lực của 
tưởng về sự bị hoại rã (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về sự 
bị cắt đứt lìa (của xác chết), ... do năng lực của tưởng về máu me (của 
xác chết), ... do năng lực của tưởng về giòi bọ (của xác chết), định có 
sự không tản mạn và có trạng thái chuyên nhất của tâm do năng lực 
của tưởng về bộ xương khô (của xác chết).  

Đây là năm mươi lăm loại định. 
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Api ca pañcavīsati samādhissa samādhiṭṭhā: pariggahaṭṭhena 
samādhi, parivāraṭṭhena samādhi, paripūraṭṭhena samādhi, 
ekaggaṭṭhena samādhi, avikkhepaṭṭhena samādhi, avisāraṭṭhena 
samādhi, anāvilaṭṭhena samādhi, aniñjanaṭṭhena samādhi, 
vimuttaṭṭhena samādhi, ekattupaṭṭhānavasena cittassa ṭhitattā 
samādhi, samaṃ esatīti samādhi, visamaṃ nesatīti samādhi, samaṃ 
esitattā samādhi, visamaṃ nesitattā samādhi, samaṃ ādiyatīti 
samādhi, visamaṃ anādiyatīti samādhi, samaṃ ādinnattā samādhi, 
visamaṃ anādinnattā samādhi, samaṃ paṭipajjatīti samādhi, 
visamaṃ nappaṭipajjatīti samādhi, samaṃ paṭipannattā samādhi, 
visamaṃ nappaṭipannattā samādhi, samaṃ jhāyatīti samādhi, 
visamaṃ jhāpetīti samādhi, samaṃ jhātattā samādhi, visamaṃ 
jhāpitattā samādhi, samo ca hito ca sukho cāti samādhi. Ime 
pañcavīsati samādhissa samādhiṭṭhā.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati; 
“Saṃvaritvā samādahane paññā samādhibhāvanāmaye ñāṇaṃ.”  

 
 

Samādhibhāvanāmayañāṇaniddeso. 
  

 
 

 
4. Dhammaṭṭhitiñāṇaṃ 

Kathaṃ paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ? 

 

Avijjā saṅkhārānaṃ uppādaṭṭhiti ca, pavattaṭṭhiti ca, 
nimittaṭṭhiti ca, āyūhanaṭṭhiti ca, saññogaṭṭhiti ca, paḷibodhaṭṭhiti 
ca, samudayaṭṭhiti ca, hetuṭṭhiti ca, paccayaṭṭhiti ca. Imehi 
navahākārehi avijjā paccayo, saṅkhārā paccayasamuppannā. 
Ubhopete dhammā paccayasamuppannā’ti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭṭhiti ñāṇaṃ.  

 

 

Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ avijjā saṅkhārānaṃ 
uppādaṭṭhiti ca, pavattaṭṭhiti ca, nimittaṭṭhiti ca, āyūhanaṭṭhiti ca, 
saññogaṭṭhiti ca, paḷibodhaṭṭhiti ca, samudayaṭṭhiti ca, hetuṭṭhiti ca, 
paccayaṭṭhiti ca. Imehi navahākārehi avijjā paccayo, saṅkhārā 
paccayasamuppannā. Ubhopete dhammā paccayasamuppannā’ti 
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  
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Hơn nữa, còn có hai mươi lăm ý nghĩa về định của định: định 
theo ý nghĩa gìn giữ, định theo ý nghĩa phụ trợ, định theo ý nghĩa 
hoàn bị, định theo ý nghĩa chuyên nhất, định theo ý nghĩa không tản 
mạn, định theo ý nghĩa ra sức, định theo ý nghĩa không tán loạn, 
định theo ý nghĩa không xao động, định theo ý nghĩa không loạn 
động, định theo ý nghĩa giải thoát, định có sự trụ vững của tâm do 
năng lực thiết lập tính nhất thể, ‘tầm cầu sự thuần chủng’ là định, 
‘không tầm cầu sự không thuần chủng’ là định, trạng thái đã tầm cầu 
sự thuần chủng là định, trạng thái đã không tầm cầu sự không thuần 
chủng là định, ‘nắm giữ sự thuần chủng’ là định, ‘không nắm giữ sự 
không thuần chủng’ là định, trạng thái đã nắm giữ sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã không nắm giữ sự không thuần chủng là định, 
‘thực hành sự thuần chủng’ là định, ‘không thực hành sự không 
thuần chủng’ là định, trạng thái đã thực hành sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã không thực hành sự không thuần chủng là định, 
‘tham thiền sự thuần chủng’ là định, ‘làm cho thiêu đốt sự không 
thuần chủng’ là định, trạng thái đã tham thiền sự thuần chủng là 
định, trạng thái đã làm cho thiêu đốt sự không thuần chủng là định. 
Đây là hai mươi lăm ý nghĩa về định của định.  

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã thu thúc, 
tuệ về sự tập trung là trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định.’  
 

4. Trí về sự hiện diện của các Pháp: 

Tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là 
(có ý nghĩa) thế nào?  

‘Đối với các hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự 
hiện diện của sự vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện 
diện của (nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự 
hiện diện của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự 
hiện diện của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện 
này, vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy.  

‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, đối với các 
hành, vô minh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự 
vận hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của 
(nghiệp) tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện 
của sự vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện 
của nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, vô 
minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp 
này được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự 
hiện diện của các pháp là vậy. 
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Saṅkhārā viññāṇassa —pe— viññāṇaṃ nāmarūpassa —pe— 
nāmarūpaṃ saḷāyatanassa —pe— saḷāyatanaṃ phassassa —pe— 
phasso vedanāya —pe— vedanā taṇhāya —pe— taṇhā upādanassa    
—pe— upādānaṃ bhavassa —pe— bhavo jātiyā —pe— jāti 
jarāmaraṇassa uppādaṭṭhiti ca, pavattaṭṭhiti ca, nimittaṭṭhiti ca, 
āyūhanaṭṭhiti ca, saññogaṭṭhiti ca, paḷibodhaṭṭhiti ca, samudayaṭṭhiti 
ca, hetuṭṭhiti ca, paccayaṭṭhiti ca, imehi navahākārehi jāti paccayo, 
jarāmaraṇaṃ paccayasamuppannaṃ, ubhopete dhammā 
paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhiti-
ñāṇaṃ.  

 

Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ jāti jarāmaraṇassa 
uppādaṭṭhiti ca, pavattaṭṭhiti ca, nimittaṭṭhiti ca, āyūhanaṭṭhiti ca, 
saññogaṭṭhiti ca, paḷibodhaṭṭhiti ca, samudayaṭṭhiti ca, hetuṭṭhiti ca, 
paccayaṭṭhiti ca, imehi navahākārehi jāti paccayo, jarāmaraṇaṃ 
paccayasamuppannaṃ, ubhopete dhammā paccayasamuppannā’ti 
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  

 

Avijjā hetu, saṅkhārā hetusamuppannā, ubhopete dhammā 
hetusamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhiti ñāṇaṃ. 
Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ avijjā hetu, saṅkhārā 
hetusamuppannā, ubhopete dhammā hetusamuppannāti paccaya-
pariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  

 

Saṅkhārā hetu, viññāṇaṃ hetusamuppannaṃ —pe— viññāṇaṃ 
hetu, nāmarūpaṃ hetusamuppannaṃ —pe— nāmarūpaṃ hetu, 
saḷāyatanaṃ hetusamuppannaṃ —pe— saḷāyatanaṃ hetu, phasso 
hetusamuppanno —pe— phasso hetu, vedanā hetusamuppannā —
pe— vedanā hetu, taṇhā hetusamuppannā —pe— taṇhā hetu, 
upādānaṃ hetusamuppannaṃ —pe— upādānaṃ hetu, bhavo 
hetusamuppanno —pe— bhavo hetu, jāti hetusamuppannā —pe— 
jāti hetu, jarāmaraṇaṃ hetusamuppannaṃ, ubhopete dhammā 
hetusamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ. 
Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ jāti hetu, jarāmaraṇaṃ 
hetusamuppannaṃ, ubhopete dhammā hetusamuppannāti paccaya-
pariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  

  

Avijjā paṭicca, saṅkhārā paṭiccasamuppannā, ubhopete dhammā 
paṭiccasamuppannāti paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ. 
Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ avijjā paṭicca, saṅkhārā 
paṭiccasamuppannā, ubhopete dhammā paṭiccasamuppannāti 
paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

‘Đối với thức, các hành ...(nt)... Đối với danh sắc, thức ...(nt)... 
Đối với sáu xứ, danh sắc ...(nt)... Đối với xúc, sáu xứ ...(nt)... Đối với 
thọ, xúc ...(nt)... Đối với ái, thọ ...(nt)... Đối với thủ, ái ...(nt)... Đối 
với hữu, thủ ...(nt)... Đối với sanh, hữu ...(nt)... Đối với lão tử, sanh là 
sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận hành, là sự 
hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) tích lũy, là sự 
hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự vướng bận, là sự 
hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của nhân, và là sự hiện 
diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là duyên, lão tử được 
sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên;’ 
tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong thời vị lai,  đối với các 
hành, sanh là sự hiện diện của sự sanh lên, là sự hiện diện của sự vận 
hành, là sự hiện diện của hiện tướng, là sự hiện diện của (nghiệp) 
tích lũy, là sự hiện diện của sự ràng buộc, là sự hiện diện của sự 
vướng bận, là sự hiện diện của sự sanh khởi, là sự hiện diện của 
nhân, và là sự hiện diện của duyên. Do chín biểu hiện này, sanh là 
duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này được 
sanh lên do duyên,’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện 
của các pháp là vậy. 

‘Vô minh là nhân, các hành được sanh lên do nhân, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do nhân;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về 
sự hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay 
cả trong thời vị lai, vô minh là nhân, các hành được sanh lên do 
nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân;’ tuệ về việc nắm 
giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

‘Các hành là nhân, thức được sanh lên do nhân, ... ‘Thức là nhân, 
danh sắc được sanh lên do nhân, ... ‘Danh sắc là nhân, sáu xứ được 
sanh lên do nhân, ... ‘Sáu xứ là nhân, xúc được sanh lên do nhân, ... 
‘Xúc là nhân, thọ được sanh lên do nhân, ... ‘Thọ là nhân, ái được 
sanh lên do nhân, ... ‘Ái là nhân, thủ được sanh lên do nhân, ... ‘Thủ 
là nhân, hữu được sanh lên do nhân, ... ‘Hữu là nhân, sanh được 
sanh lên do nhân, ... ‘Sanh là nhân, lão tử được sanh lên do nhân, 
luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân;’ tuệ về việc nắm giữ 
duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời 
quá khứ, ngay cả trong thời vị lai, sanh là nhân, lão tử được sanh lên 
do nhân, luôn cả hai pháp này được sanh lên do nhân;’ tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

‘Tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận sanh lên, luôn cả 
hai pháp này được tùy thuận sanh lên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là 
trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thời vị lai, tùy thuận vô minh, các hành được tùy thuận 
sanh lên, luôn cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên;’ tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 
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Saṅkhārā paṭicca, viññāṇaṃ paṭiccasamuppannaṃ, —pe— 
Viññāṇaṃ paṭicca, nāmarūpaṃ paṭiccasamuppannaṃ, —pe— 
Nāmarūpaṃ paṭicca, saḷāyatanaṃ paṭiccasamuppannaṃ, —pe— 
Saḷāyatanaṃ paṭicca, phasso paṭiccasamuppanno, —pe—          
Phasso paṭicca, vedanā paṭiccasamuppannā, —pe—                        
Vedanā paṭicca, taṇhā paṭiccasamuppannā, —pe—                       
Taṇhā paṭicca, upādānaṃ paṭiccasamuppannaṃ, —pe—         
Upādānaṃ paṭicca, bhavo paṭiccasamuppanno, —pe—                
Bhavo paṭicca, jāti paṭiccasamuppannā, —pe—                                   
Jāti paṭicca, jarāmaraṇaṃ paṭiccasamuppannaṃ,  ubhopete 
dhammā paṭiccasamuppannāti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ. Atītampi addhānaṃ anāgatampi        
addhānaṃ jāti paṭicca, jarāmaraṇaṃ paṭiccasamuppannaṃ, 
ubhopete dhammā paṭiccasamuppannāti paccayapariggahe       
paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  

Avijjā paccayo, saṅkhārā paccayasamuppannā, ubhopete 
dhammā paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭhitiñāṇaṃ. Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ 
avijjāya paccayo, saṅkhārā paccayasamuppannā, ubhopete   
dhammā paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭhitiñāṇaṃ.  

Saṅkhārā paccayo,1 viññāṇaṃ paccayasamuppannaṃ, —pe— 
Viññāṇaṃ paccayo, nāmarūpaṃ paccayasamuppannaṃ, —pe— 
Nāmarūpaṃ paccayo, saḷāyatanaṃ paccayasamuppannaṃ, —pe— 
Saḷāyatanaṃ paccayo, phasso paccayasamuppanno, —pe—       
Phasso paccayo, vedanā paccayasamuppannā,  —pe—               
Vedanā paccayo, taṇhā paccayasamuppannā, —pe—                    
Taṇhā paccayo, upādānaṃ paccayasamuppannaṃ, —pe— 
Upādānaṃ paccayo, bhavo paccayasamuppanno, —pe—             
Bhavo paccayo, jāti paccayasamuppannā, —pe—                                
Jāti paccayo, jarāmaraṇaṃ paccayasamuppannaṃ, ubhopete 
dhammā paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ. Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ 
jāti paccayo, jarāmaraṇaṃ paccayasamuppannaṃ, ubhopete 
dhammā paccayasamuppannāti paccayapariggahe paññā 
dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.  

Purimakammabhavasmiṃ moho avijjā, āyūhanā saṅkhārā, 
nikanti taṇhā, upagamanaṃ upādānaṃ, cetanā bhavo, ime pañca 
dhammā purimakammabhavasmiṃ idha paṭisandhiyā paccayā.  

Idha paṭisandhi viññāṇaṃ, okkanti nāmarūpaṃ, pasādo 
āyatanaṃ, phuṭṭho phasso, vedayitaṃ vedanā, ime pañca dhammā 
idhupapattibhavasmiṃ pure katassa kammassa paccayā.  

 
1 paccayā - Machasaṃ, Vasi.  2 āyuhanā - Syā, PTS. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

‘Tùy thuận các hành, thức được tùy thuận sanh lên ...(như trên)... 
‘Tùy thuận thức, danh sắc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
‘Tùy thuận danh sắc, sáu xứ được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)... 
‘Tùy thuận sáu xứ, xúc được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...     
‘Tùy thuận xúc, thọ được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...                   
‘Tùy thuận thọ, ái được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...                  
‘Tùy thuận ái, thủ được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...                  
‘Tùy thuận thủ, hữu được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...              
‘Tùy thuận hữu, sanh được tùy thuận sanh lên, ...(như trên)...       
‘Tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn cả hai pháp 
này được tùy thuận sanh lên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự 
hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả 
trong thời vị lai, tùy thuận sanh, lão tử được tùy thuận sanh lên, luôn 
cả hai pháp này được tùy thuận sanh lên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên 
là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

‘Vô minh là duyên, các hành được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời quá khứ, 
ngay cả trong thời vị lai, vô minh là duyên, các hành được sanh lên 
do duyên, luôn cả hai pháp này được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc 
nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

‘Các hành là duyên, thức được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
‘Thức là duyên, danh sắc được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
‘Danh sắc là duyên, sáu xứ được sanh lên do duyên. ...(như trên)... 
‘Sáu xứ là duyên, xúc được sanh lên do duyên. ...(như trên)...             
‘Xúc là duyên, thọ được sanh lên do duyên. ...(như trên)...                  
‘Thọ là duyên, ái được sanh lên do duyên. ...(như trên)...                        
‘Ái là duyên, thủ được sanh lên do duyên. ...(như trên)...                           
‘Thủ là duyên, hữu được sanh lên do duyên. ...(như trên)...                             
‘Hữu là duyên, sanh được sanh lên do duyên. ...(như trên)...                         
‘Sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai pháp này 
được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện 
diện của các pháp là vậy. ‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, sanh là duyên, lão tử được sanh lên do duyên, luôn cả hai 
pháp này được sanh lên do duyên;’ tuệ về việc nắm giữ duyên là trí 
về sự hiện diện của các pháp là vậy. 

Về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ, si là vô minh, (nghiệp) tích lũy 
là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; năm 
pháp này hiện diện ở nghiệp quá khứ (và) là duyên cho sự tái sanh ở 
thời hiện tại.  

Trong thời hiện tại, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời hiện tại (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong quá khứ.  
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Idha paripakkattā āyatanānaṃ moho avijjā, āyūhanā saṅkhārā, 
nikanti taṇhā, upagamanaṃ upādānaṃ, cetanā bhavo, ime pañca 
dhammā idha kammabhavasmiṃ āyatiṃ paṭisandhiyā paccayā.  

 

Āyatiṃ1 paṭisandhi viññāṇaṃ, okkanti nāmarūpaṃ, pasādo 
āyatanaṃ, phuṭṭho phasso, vedayitaṃ vedanā, ime pañca dhammā 
āyatiṃ upapattibhavasmiṃ idha katassa kammassa paccayā.  

 

Iti ime2 catusaṅkhepe tayo addhe vīsatiyā ākārehi tisandhiṃ 
paṭiccasamuppādaṃ jānāti, passati, aññāti, paṭivijjhati. Taṃ 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Paccayapariggahe paññā dhammaṭṭhitiñāṇaṃ.” 

 
Dhammaṭṭhitiñāṇaniddeso.  

  
    
 

 5. Sammasanañāṇaṃ 

Kathaṃ atītānāgatapaccuppannānaṃ dhammānaṃ saṅkhipitvā 
vavatthāne paññā sammasane ñāṇaṃ?  
 

Yaṃ kiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ 
dūre vā santike vā, sabbaṃ rūpaṃ aniccato vavattheti, ekaṃ 
sammasanaṃ. Dukkhato vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ. Anattato 
vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ.  
 
 

Yā kāci vedanā —pe— Yā kāci saññā —pe— Ye keci saṅkhārā —
pe— Yaṃ kiñci viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ 
dūre santike vā, sabbaṃ viññāṇaṃ aniccato vavattheti, ekaṃ 
sammasanaṃ. Dukkhato vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ. Anattato 
vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ.  
 
 

Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ 
aniccato vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ. Dukkhato vavattheti, ekaṃ 
sammasanaṃ. Anattato vavattheti, ekaṃ sammasanaṃ.  

 
1 āyati - Syā, Vasi. 
2 itime - Syā. 
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Do trạng thái chín muồi của các xứ trong thời hiện tại, si là vô 
minh, (nghiệp) tích lũy là các hành, sự ham thích là ái, sự đạt đến là 
thủ, sự cố ý là hữu; năm pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại (và) là 
duyên cho sự tái sanh ở thời vị lai.  

Trong thời vị lai, sự tái sanh là thức, sự hạ sanh là danh sắc, sự 
hiển hiện là xứ, (hiện tượng) được chạm đến là xúc, (hiện tượng) 
được cảm nhận là thọ; năm pháp này hiện hữu trong sự sanh lên ở 
thời vị lai (và) do duyên của nghiệp đã tạo trong hiện tại.  

Như thế (hành giả) biết, thấy, nhận biết, thấu triệt bốn phần tổng 
hợp này,1 2 ba thời kỳ,  ba sự tiếp nối[*] là tùy thuận sanh khởi theo 
hai mươi biểu hiện.[*] Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là 
trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
về việc nắm giữ duyên là trí về sự hiện diện của các pháp.”  

 
Phần giải thích ‘Trí về sự hiện diện của các pháp.’ 

 

 
5. Trí về sự thấu hiểu: 

Sau khi đã tổng hợp các pháp trong (ba thời) quá khứ hiện tại vị 
lai, tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu là (có ý nghĩa) thế nào? 
 

Bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, (hành 
giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; 
(hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu 
hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ sắc ấy là vô ngã, (đây là) một sự 
thấu hiểu.  

Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ tưỏng nào ...(như trên)... Bất 
cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện 
tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc 
cao quý, là ở xa hoặc gần, (hành giả) xác định toàn bộ thức ấy là vô 
thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ thức 
ấy là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác định toàn bộ 
thức ấy là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiểu. 

Mắt ...(như trên)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, 
(hành giả) xác định là vô thường, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành 
giả) xác định là khổ não, (đây là) một sự thấu hiểu; (hành giả) xác 
định là vô ngã, (đây là) một sự thấu hiểu. 

                                                   
1 Bốn phần tổng hợp (catusaṅkhepe): là nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, 
quả vị lai (PṭsA. 1, 243). 
2 Ba thời kỳ (tayo addhe): là quá khứ, hiện tại, vị lai (Sđd.) 
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Rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena, 
dukkhaṃ bhayaṭṭhena, anattā asārakaṭṭhenā’ti saṅkhipitvā 
vavatthāne paññā sammasane ñāṇaṃ. Vedanā —pe— Saññā —pe—  
Saṅkhārā —pe— Viññāṇaṃ —pe— Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ 
atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena, dukkhaṃ 
bhayaṭṭhena, anattā asārakaṭṭhenā’ti saṅkhipitvā vavatthāne paññā 
sammasane ñāṇaṃ. 

 

Rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ 
paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāga-
dhammaṃ nirodhadhamman’ti saṅkhipitvā vavatthāne paññā 
sammasane ñāṇaṃ. ‘Vedanā —pe— Saññā —pe— Saṅkhārā —pe— 
Viññāṇaṃ —pe— Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ atītānāgata-
paccuppannaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ 
khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodha-
dhamman’ti saṅkhipitvā vavatthāne paññā sammasane ñāṇaṃ.  

 
 

Jātipaccayā jarāmaraṇaṃ, asati jātiyā natthi jarāmaraṇan’ti 
saṅkhipitvā vavatthāne paññā sammasane ñāṇaṃ. Atītampi 
addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ, asati 
jātiyā natthi jarāmaraṇan’ti saṅkhipitvā vavatthāne paññā 
sammasane ñāṇaṃ.  

 

Bhavapaccayā jāti, asati —pe— Upādānapaccayā bhavo, asati —
pe— Taṇhāpaccayā upādānaṃ, asati —pe— Vedanāpaccayā taṇhā, 
asati —pe— Phassapaccayā vedanā, asati —pe— Saḷāyatanapaccayā 
phasso, asati —pe— Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ, asati —pe—  
Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, asati —pe— Saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṃ, asati saṅkhāresu —pe— Avijjāpaccayā saṅkhārā, asati 
avijjāya natthi saṅkhārā’ti saṅkhipitvā vavatthāne paññā sammasane 
ñāṇaṃ.  

 

‘Atītampi addhānaṃ anāgatampi addhānaṃ avijjāpaccayā 
saṅkhārā, asati avijjāya natthi saṅkhārā’ti saṅkhipitvā vavatthāne 
paññā sammasane ñāṇaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Atītānāgatapaccuppannānaṃ dhammānaṃ saṅkhipitvā vavatthāne 
paññā sammasane ñāṇaṃ.”  

 
Sammasanañāṇaniddeso. 
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Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô 
ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu 
hiểu. Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Thọ ...(như trên)... ‘Tưởng ...(như 
trên)... ‘Các hành ...(như trên)... ‘Thức ...(như trên)... ‘Mắt ...(như 
trên)... Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị 
lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh 
hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,’ tuệ về sự xác định là trí 
về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô 
thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự 
đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp 
của sự diệt tận,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. Sau khi đã 
tổng hợp rằng: ‘Thọ ...(như trên)... ‘Tưởng ...(như trên)... ‘Các hành 
...(như trên)... ‘Thức ...(như trên)... ‘Mắt ...(như trên)... Sau khi đã 
tổng hợp rằng: ‘Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là 
pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là 
pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt 
tận,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Lão tử do duyên là sanh, nếu không có 
sự sanh thì không có lão tử,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 
Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Ngay cả trong thời quá khứ, ngay cả trong 
thời vị lai, lão tử do duyên là sanh, nếu không có sự sanh thì không 
có lão tử,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu.  

Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Sanh do duyên là hữu, nếu không có 
...(như trên)... ‘Hữu do duyên là thủ, nếu không có ...(như trên)... 
‘Thủ do duyên là ái, nếu không có ...(nt)... ‘Ái do duyên là thọ, nếu 
không có ...(nt)... ‘Thọ do duyên là xúc, nếu không có ...(nt)... ‘Xúc do 
duyên là sáu xứ, nếu không có ...(nt)... ‘Sáu xứ do duyên là danh sắc, 
nếu không có ...(nt)... ‘Danh sắc do duyên là thức, nếu không có 
...(nt)... ‘Thức do duyên là các hành, nếu không có các hành ...(như 
trên)... ‘Các hành do duyên là vô minh, nếu không có vô minh thì 
không có các hành,’ tuệ về sự xác định là trí về sự thấu hiểu. 

Sau khi đã tổng hợp rằng: ‘Ngay cả trong thời quá khứ xa xăm, 
ngay cả trong thời vị lai xa xăm, các hành do duyên là vô minh, nếu 
không có vô minh thì không có các hành,’ tuệ về sự xác định là trí về 
sự thấu hiểu.  

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã tổng hợp 
các pháp trong quá khứ hiện tại vị lai, tuệ về sự xác định là trí về 
sự thấu hiểu.”  

 
Phần giải thích ‘Trí về sự thấu hiểu’ là phần thứ năm. 
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6. Udayabbayañāṇaṃ 

Kathaṃ paccuppannānaṃ dhammānaṃ vipariṇāmānupassane 
paññā udayabbayānupassane ñāṇaṃ? 

Jātaṃ rūpaṃ paccuppannaṃ, tassa nibbattilakkhaṇaṃ udayo, 
vipariṇāmalakkhaṇaṃ vayo, anupassanā ñāṇaṃ.  

Jātā vedanā —pe— Jātā saññā —pe— Jātā saṅkhārā —pe— Jātaṃ 
viññāṇaṃ —pe— Jātaṃ cakkhu —pe— Jāto bhavo paccuppanno, 
tassa nibbattilakkhaṇaṃ udayo, vipariṇāmalakkhaṇaṃ vayo, 
anupassanā ñāṇaṃ.  

Pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ passanto kati lakkhaṇāni 
passati, vayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passati, udayabbayaṃ 
passanto kati lakkhaṇāni passati?  

Pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ passanto pañcavīsati 
lakkhaṇāni passati, vayaṃ passanto pañcavīsati lakkhaṇāni passati, 
udayabbayaṃ passanto paññāsa lakkhaṇāni passati.  

 

Rūpakkhandhassa udayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passati, 
vayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passati, udayabbayaṃ passanto kati 
lakkhaṇāni passati? Vedanākkhandhassa —pe— Saññākkhandhā-
naṃ —pe— Saṅkhārakkhandhānaṃ —pe— Viññāṇakkhandhānaṃ 
udayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passati, vayaṃ passanto kati 
lakkhaṇāni passati, udayabbayaṃ passanto kati lakkhaṇāni passati? 

 

Rūpakkhandhassa udayaṃ passanto pañca lakkhaṇāni passati, 
vayaṃ passanto pañca lakkhaṇāni passati, udayabbayaṃ passanto 
dasa lakkhaṇāni passati. Vedanākkhandhassa —pe— 
Saññākkhandhassa —pe— Saṅkhārakkhandhassa —pe— Viññāṇak-
khandhassa udayaṃ passanto pañca lakkhaṇāni passati, vayaṃ 
passanto pañca lakkhaṇāni passati, udayabbayaṃ passanto dasa 
lakkhaṇāni passati.  

 

Rūpakkhandhassa udayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni 
passati? ‘Avijjāsamudayā rūpasamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
rūpakkhandhassa udayaṃ passati, ‘taṇhāsamudayā rūpasamudayo’ti 
paccayasamudayaṭṭhena rūpakkhandhassa udayaṃ passati, 
‘kammasamudayā rūpasamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
rūpakkhandhassa udayaṃ passati, ‘āhārasamudayā rūpasamudayo’ti 
paccayasamudayaṭṭhena rūpakkhandhassa udayaṃ passati, 
nibbattilakkhaṇaṃ passantopi rūpakkhandhassa udayaṃ passati. 
Rūpakkhandhassa udayaṃ passanto imāni pañca lakkhaṇāni 
passati.  
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6. Trí về sự sanh diệt: 

Tuệ về việc quán xét sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu 
là trí quán xét sự sanh diệt là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sắc được sanh lên là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp 
ấy là sự sanh, hiện tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí.  

Thọ được sanh lên ...(như trên)... Tưởng được sanh lên ...(như 
trên)... Các hành được sanh lên ...(như trên)... Thức được sanh lên 
...(như trên)... Mắt được sanh lên ...(như trên)... Hữu được sanh lên 
là đang hiện hữu, hiện tướng tái tạo của pháp ấy là sự sanh, hiện 
tướng chuyển biến là sự diệt, sự quán xét là trí.  

Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì 
nhận thấy bao nhiêu hiện tướng? 

Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt 
thì nhận thấy năm mươi hiện tướng. 

Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy 
bao nhiêu hiện tướng? Đối với thọ uẩn, ...(như trên)... Đối với tưởng 
uẩn, ...(như trên)... Đối với hành uẩn, ...(như trên)... Đối với thức 
uẩn, ...(như trên)...  

Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng, trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm 
hiện tướng, trong khi nhận thấy sự sanh diệt thì nhận thấy mười 
hiện tướng. Đối với thọ uẩn, ...(như trên)... Đối với tưởng uẩn, 
...(nt)... Đối với hành uẩn, ...(nt)... Đối với thức uẩn, ...(như trên)...  

Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi của 
ái, có sự sanh khởi của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự sanh của sắc 
uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi của 
nghiệp, có sự sanh khởi của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự sanh của 
sắc uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi 
của vật thực, có sự sanh khởi của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự sanh 
của sắc uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. 
Đối với sắc uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng này. 

 105



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 106

Vayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni passati? 
‘Avijjānirodhā rūpanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena rūpak-
khandhassa vayaṃ passati, ‘taṇhānirodhā rūpanirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena  rūpakkhandhassa vayaṃ passati, ‘kamma-
nirodhā rūpanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena rūpakkhandhassa 
vayaṃ passati, ‘āhāranirodhā rūpanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena 
rūpakkhandhassa vayaṃ passati, vipariṇāmalakkhaṇaṃ passantopi 
rūpakkhandhassa vayaṃ passati, rūpakkhandhassa vayaṃ passanto 
imāni pañca lakkhaṇāni passati. 

Udayabbayaṃ passanto imāni dasa lakkhaṇāni passati.  

 
Vedanākkhandhassa udayaṃ passanto katamāni pañca 

lakkhaṇāni passati? ‘Avijjāsamudayā vedanāsamudayo’ti paccaya-
samudayaṭṭhena vedanākkhandhassa udayaṃ passati, ‘taṇhā-
samudayā vedanāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena vedanāk-
khandhassa udayaṃ passati, ‘kammasamudayā vedanāsamudayo’ti 
paccayasamudayaṭṭhena vedanākkhandhassa udayaṃ passati, 
‘phassasamudayā vedanāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
vedanākkhandhassa udayaṃ passati, nibbattilakkhaṇaṃ passantopi 
vedanākkhandhassa udayaṃ passati. Vedanākkhandhassa udayaṃ 
passanto imāni pañca lakkhaṇāni passati.  

Vayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni passati? 
‘Avijjānirodhā vedanānirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena vedanāk-
khandhassa vayaṃ passati, ‘taṇhānirodhā vedanānirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena vedanākkhandhassa vayaṃ passati, 
‘kammanirodhā vedanānirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena  vedanāk-
khandhassa vayaṃ passati, ‘phassanirodhā vedanānirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena vedanākkhandhassa vayaṃ passati, 
vipariṇāmalakkhaṇaṃ passantopi vedanākkhandhassa vayaṃ 
passati. Vedanākkhandhassa vayaṃ passanto imāni pañca 
lakkhaṇāni passati.  

Udayabbayaṃ passanto imāni dasa lakkhaṇāni passati.  

 
Saññākkhandhassa —pe— Saṅkhārakkhandhassa —pe— 

Viññāṇakkhandhassa udayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni 
passati? ‘Avijjāsamudayā viññāṇasamudayo’ti paccayasamu-
dayaṭṭhena viññāṇakkhandhassa udayaṃ passati, ‘taṇhāsamudayā 
viññāṇasamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena viññāṇakkhandhassa 
udayaṃ passati, ‘kammasamudayā viññāṇasamudayo’ti 
paccayasamudayaṭṭhena viññāṇakkhandhassa udayaṃ passati, 
‘nāmarūpasamudayā viññāṇasamudayo’ti paccasamudayaṭṭhena 
viññāṇakkhandhassa udayaṃ passati, nibbattilakkhaṇaṃ passantopi 
viññāṇakkhandhassa udayaṃ passati. Viññāṇakkhandhassa udayaṃ 
passanto imāni pañca lakkhaṇāni passati.  
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(Đối với sắc uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo 
ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của ái, có sự diệt 
tận của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa 
của sự diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận 
của sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn theo ý nghĩa của sự 
diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của 
sắc,’ (hành giả) nhận thấy sự diệt của sắc uẩn ngay cả trong khi nhận 
thấy hiện tướng của sự chuyển biến. Đối với sắc uẩn, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này.  

(Đối với sắc uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 

Đối với thọ uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi của vô 
minh, có sự sanh khởi của thọ,’ ... ‘Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh 
khởi của thọ,’ ... ‘Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi của 
thọ,’ ... ‘Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của thọ,’ (hành giả) 
nhận thấy sự sanh của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện 
tướng của sự tái tạo. Đối với thọ uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy 
sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 

(Đối với thọ uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì nhận 
thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự diệt của thọ uẩn 
theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của vô minh, 
có sự diệt tận của thọ,’ ... ‘Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của 
thọ,’ ... ‘Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của thọ,’ ... ‘Do sự 
diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của thọ,’ (hành giả) nhận thấy sự 
diệt của thọ uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của sự 
chuyển biến. Đối với thọ uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy năm hiện tướng này.  

(Đối với thọ uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 

Đối với tưởng uẩn, ...(như trên)... Đối với hành uẩn, ...(như 
trên)... Đối với thức uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (Hành giả) nhận thấy sự sanh của 
thức uẩn theo ý nghĩa của sự sanh khởi là do duyên: ‘Do sự sanh khởi 
của vô minh, có sự sanh khởi của thức,’ ... ‘Do sự sanh khởi của ái, có 
sự sanh khởi của thức,’ ... ‘Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh 
khởi của thức,’ ... ‘Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi của 
thức,’ (hành giả) nhận thấy sự sanh của thức uẩn ngay cả trong khi 
nhận thấy hiện tướng của sự tái tạo. Đối với thức uẩn, (hành giả) 
trong khi nhận thấy sự sanh thì nhận thấy năm hiện tướng này. 
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Vayaṃ passanto katamāni pañca lakkhaṇāni passati? 
‘Avijjānirodhā viññāṇanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena viññāṇak-
khandhassa vayaṃ passati, ‘taṇhānirodhā viññāṇanirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena viññāṇakkhandhassa vayaṃ passati, ‘kamma-
nirodhā viññāṇanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena viññāṇakkhan-
dhassa vayaṃ passati, ‘nāmarūpanirodhā viññāṇanirodho’ti pacca-
yanirodhaṭṭhena viññāṇakkhandhassa vayaṃ passati, vipariṇāma-
lakkhaṇaṃ passantopi viññāṇakkhandhassa vayaṃ passati. Viññā-
ṇakkhandhassa vayaṃ passanto imāni pañca lakkhaṇāni passati.  

Udayabbayaṃ passanto imāni dasa lakkhaṇāni passati.  

Pañcannaṃ khandhānaṃ udayaṃ passanto imāni pañcavīsati 
lakkhaṇāni passati. Vayaṃ passanto imāni pañcavīsati lakkhaṇāni 
passati. Udayabbayaṃ passanto imāni paññāsa1 lakkhaṇāni passati.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Paccuppannānaṃ dhammānaṃ vipariṇāmānupassane paññā 
udayabbayānupassane ñāṇaṃ.” 

Rūpakkhandho āhārasamudayo,2 vedanā saññā saṅkhārā3 tayo 
khandhā phassasamudayā, viññāṇakkhandho nāmarūpasamudayo.4  
 

Udayabbayañāṇaniddeso. 
    

 
  
 

7. Bhaṅgānupassanāñāṇaṃ 

Kathaṃ ārammaṇaṃ paṭisaṅkhā bhaṅgānupassane paññā 
vipassane ñāṇaṃ? 

Rūpārammaṇatā cittaṃ uppajjitvā bhijjati, taṃ ārammaṇaṃ 
paṭisaṅkhā tassa cittassa bhaṅgaṃ anupassati.  

Anupassatīti kathaṃ anupassati? Aniccato anupassati, no 
niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no 
attato. Nibbindati, no nandati. Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no 
samudeti. Paṭinissajjati, no ādiyati.  

Aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato 
anupassanto sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto 
attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ 
pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ 
pajahati.  

 
1 paññāsaṃ - Syā 
2 rūpakkhandhā āhārasamudayā - Syā. 
3 ... saṅkhārāti sesā - Vasi, Syā. 
4 viññāṇakkhandhā nāmarūpasamudayā - Vasi, Syā. 
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(Đối với thức uẩn), (hành giả) trong khi nhận thấy sự diệt thì 
nhận thấy năm hiện tướng gì? (hành giả) nhận thấy sự diệt của thức 
uẩn theo ý nghĩa của sự diệt tận là do duyên: ‘Do sự diệt tận của vô 
minh, có sự diệt tận của thức,’ ... ‘Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận 
của thức,’ ... ‘Do sự diệt tận của nghiệp, có sự diệt tận của thức,’ ... 
‘Do sự diệt tận của vật thực, có sự diệt tận của thức,’ (hành giả) nhận 
thấy sự diệt của thức uẩn ngay cả trong khi nhận thấy hiện tướng của 
sự chuyển biến. Đối với thức uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự 
diệt thì nhận thấy năm hiện tướng này.  

(Đối với thức uẩn), trong khi nhận thấy sự sanh diệt, (hành giả) 
nhận thấy mười hiện tướng này. 

Đối với năm uẩn, (hành giả) trong khi nhận thấy sự sanh thì 
nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự diệt 
thì nhận thấy hai mươi lăm hiện tướng này, trong khi nhận thấy sự 
sanh diệt thì nhận thấy năm mươi hiện tướng này. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về việc quán xét 
sự chuyển biến của các pháp đang hiện hữu là trí quán xét sự sanh 
diệt.”  

Sắc uẩn có sự sanh khởi là vật thực. Ba uẩn thọ, tưởng, hành có 
sự sanh khởi là xúc. Thức uẩn có sự sanh khởi là danh sắc.  
 

Phần giải thích ‘Trí về sự sanh diệt.’  
 

7. Trí quán xét về sự tan rã: 

Sau khi đã phân biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã 
là trí về minh sát là (có ý nghĩa) thế nào? 

Với sắc là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã 
phân biệt rõ đối tượng ấy, (hành giả) quán xét về sự tan rã của tâm 
ấy.  

(Hành giả) quán xét: Quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ.  

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. 
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Vedanārammaṇatā —pe— Saññārammaṇatā —pe— 
Saṅkhārārammaṇatā —pe— Viññāṇārammaṇatā —pe— 
Cakkhārammaṇatā1 —pe— Jarāmaraṇārammaṇatā cittaṃ uppajjitvā 
bhijjati, taṃ ārammaṇaṃ paṭisaṅkhā tassa cittassa bhaṅgaṃ 
anupassati.  

Anupassatīti kathaṃ anupassati? Aniccato anupassati, no 
niccato. Dukkhato anupassati, no sukhato. Anattato anupassati, no 
attato. Nibbindati, nonandati. Virajjati, no rajjati. Nirodheti, no 
samudeti. Paṭinissajjati, no ādiyati.  

 

Aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato 
anupassanto sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto 
attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ 
pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ 
pajahati.  

 
 

1. Vatthusaṅkamanā ceva saññāya2 ca vivaṭṭanā 
āvajjanābalaṃ ceva paṭisaṅkhā vipassanā.  

 
2. Ārammaṇaṃ3 anvayena ubho ekavavatthanā              

nirodhe adhimuttatā4 vayalakkhaṇavipassanā.  
 
3. Ārammaṇañca paṭisaṅkhā bhaṅgañca anupassati      

suññato ca upaṭṭhānaṃ adhipaññāvipassanā.  
 
4. Kusalo tīsu anupassanāsu catasso ca5 vipassanāsu           

tayo upaṭṭhānakusalatā nānādiṭṭhisu na kampatī’ti.  
 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Ārammaṇaṃ paṭisaṅkhā bhaṅgānupassane paññā vipassane 
ñāṇaṃ.  

 
Bhaṅgānupassanāñāṇaniddeso. 

 

 
1 cakkhu, cakkhuṃ - sabbattha. 
2 paññāya - Machasaṃ, Vīmahe, PTS. 
3 ārammaṇā - Vasi, PTS; ārammaṇavasenāpi - Vimu. 
4 āvimuttatā - PTS. 
5 catusu ca - Syā; catūsu ca - PTS. 
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Với thọ là đối tượng, ...(như trên)... Với tưởng là đối tượng, 
...(như trên)... Với các hành là đối tượng, ...(như trên)... Với thức là 
đối tượng, ...(như trên)... Với mắt là đối tượng, ...(như trên)... Với lão 
tử là đối tượng, tâm sanh lên rồi bị phân hủy. Sau khi đã phân biệt rõ 
đối tượng ấy, (hành giả) quán xét sự tan rã của tâm ấy.  

(Hành giả) quán xét, quán xét là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét là vô thường, không phải là thường. Quán xét là khổ não, không 
phải là lạc. Quán xét là vô ngã, không phải là ngã. (Hành giả) nhàm 
chán, không vui thích. (Hành giả) ly tham ái, không tham ái. (Hành 
giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi. (Hành giả) từ bỏ, 
không nắm giữ.  

Trong khi quán xét là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi quán xét là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
quán xét là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. 
 

1.  Do tiếp cận sự việc,      → và ly khai bằng tưởng, 
với lực do hướng tâm,  phân rõ là minh sát. 

 

2.  Với sự tiếp nối cảnh,  xác định chung cả hai, 
quyết đoán về diệt tận,  minh sát tướng hoại diệt. 

 

3.  Do phân biệt rõ cảnh,  quán xét sự tan rã, 
và thiết lập không tánh,  thắng tuệ là minh sát. 

 
1 24.  Thiện xảo ba quán xét,   và về bốn minh sát,

3thiện xảo ba thiết lập,   không động vì tà kiến. 

 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sau khi đã phân 
biệt rõ đối tượng, tuệ về việc quán xét sự tan rã là trí về minh sát.”  

 
Phần giải thích ‘Trí quán xét về sự tan rã.’  

                                                   
1 Quán xét về vô thường, khổ não, và vô ngã (PṭsA. 1, 260). 
2 Minh sát về nhàm chán, ly tham ái, làm cho diệt tận, và từ bỏ (Sđd.). 
3 Thiện xảo về sự đoạn tận, sự biến hoại, và không tánh (Sđd.). 
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