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Paṭisambhidāmaggo I            Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 

Abbhā muttova candimāti yathā abbhā evaṃ kilesā, yathā 
cando evaṃ ariyañāṇaṃ, yathā candimā devaputto evaṃ bhikkhu, 
yathā cando abbhā mutto mahikā mutto1 2 dhūmarajā mutto  
rāhugahaṇā3 4 vippamutto bhāsate  ca tapate5 ca virocate6 ca, evameva 
bhikkhu sabbakilesehi vippamutto bhāsate ca tapate ca virocate ca. 
Tena vuccati ‘abbhā muttova candimā’ti. Imāni terasa vodāne 
ñāṇāni.  

 
Vodānañāṇaniddeso.  

 
 
 

5. Satokāriñāṇāni  
 

7Katamāni battiṃsa satokārissa  ñāṇāni?  

Idha bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññagāragato 
vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya  
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā, so satova assasati, sato passasati, 
dīghaṃ vā assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ vā 
passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto 
‘rassaṃ assasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto ‘rassaṃ 
passasāmī’ti pajānāti, ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati, ‘pītipaṭisaṃvedī 
assasissāmī’ti —pe— ‘sukhapaṭisaṃvedī  —pe— ‘cittasaṅkhāra 
paṭisaṃvedī —pe— ‘passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ —pe— 
‘cittapaṭisaṃvedī —pe— ‘abhippamodayaṃ cittaṃ —pe— 
‘samādahaṃ cittaṃ —pe— ‘vimocayaṃ cittaṃ —pe— ‘aniccānupassī 
—pe— ‘virāgānupassī —pe— nirodhānupassī —pe— 
‘paṭinissaggānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘paṭinissaggānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati.  

Idhāti imissā diṭṭhiyā, imissā khantiyā, imissā ruciyā, imasmiṃ 
ādāye, imasmiṃ dhamme, imasmiṃ vinaye, imasmiṃ 
dhammavinaye, imasmiṃ pāvacane, imasmiṃ brahmacariye, 
imasmiṃ satthusāsane. Tena vuccati ‘idhā’ti.  

Bhikkhūti puthujjanakalyāṇako vā hoti bhikkhu sekkho vā 
arahā vā akuppadhammo.  

Araññanti nikkhamitvā bahi indakhīlā, sabbametaṃ araññaṃ.  

                                                   
1 mahiyā mutto - Pu, PTS; mahiyā - Syā. 
2 5 dhūmarajamutto - Syā.     tapati - Syā, PTS.  
3 6 rāhupāṇā - Syā.     virocati - Syā, PTS. 
4 bhāsati - Syā, PTS.    7 satokārīsu - Syā, PTS. 
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Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thế nào, các phiền 
não là như thế. Mặt trăng như thế nào, trí của các bậc Thánh là như 
thế. Vị thiên tử có được mặt trăng như thế nào, vị tỳ khưu là như thế. 
Giống như mặt trăng được thoát ra khỏi đám mây, được thoát ra 
khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, được hoàn toàn ra khỏi 
hiện tượng nguyệt thực thời chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ, tương 
tợ y như thế vị tỳ khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiền não thời 
chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ; vì thế được nói rằng: “Tợ trăng 
thoát mây che.” Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc. 
 

Phần giải thích về trí trong việc thanh lọc. 
 

 

5. Các Trí về việc Thực Hành Niệm 
 

32 trí gì về việc thực hành niệm? 

Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi 
đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở vào, có 
niệm vị ấy thở ra. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi 
thở vào dài;’ hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra 
dài.’ Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở vào ngắn;’ 
hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra ngắn.’ ‘Cảm 
giác toàn thân,1 tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra’ vị ấy tập. ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở ra’ 
vị ấy tập. ‘Cảm giác hỷ, ...(như trên)... ‘Cảm giác lạc, ...(như trên)... 
‘Cảm giác sự tạo tác của tâm, ...(như trên)... ‘Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của tâm, ...(như trên)... ‘Cảm giác tâm, ...(như trên)... ‘Làm cho 
tâm được hân hoan, ...(như trên)... ‘Làm cho tâm được định tĩnh, 
...(như trên)... ‘Làm cho tâm được giải thoát, ...(như trên)... ‘Quán xét 
về vô thường, ...(như trên)... ‘Quán xét về ly tham, ...(như trên)... 
‘Quán xét về diệt tận, ...(như trên)... ‘Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  

Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rằng: ‘Ở đây.’ 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu 
Học, hoặc là A-la-hán có pháp không thể thay đổi.  

Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ 
khoảng (đất) ấy là khu rừng. 

                                                   
1 ‘Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phần đầu-giữa-cuối của 
toàn bộ hơi thở vào, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập (PṭsA. 2, 491). 
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Rukkhamūlanti yattha bhikkhuno āsanaṃ paññattaṃ              
hoti, mañco vā pīṭhaṃ vā bhisi vā taṭṭikā vā cammakhaṇḍo1              
vā tiṇasanthāro2 2 3 vā paṇṇasanthāro  vā palālasanthāro  vā            
tattha bhikkhu caṅkamati vā tiṭṭhati vā nisīdati vā seyyaṃ vā 
kappeti.  

Suññanti kenaci anākiṇṇaṃ hoti gahaṭṭhehi vā pabbajitehi vā.  
 

4Agāranti  vihāro aḍḍhayogo pāsādo hammiyaṃ guhā.  

 

Nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvāti nisinno hoti pallaṅkaṃ 
ābhujitvā.  

5Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāyāti ujuko hoti kāyo ṭhito  paṇihito.6  

 

Parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvāti: parīti pariggahaṭṭho, 
mukhanti niyyānaṭṭho, satīti upaṭṭhānaṭṭho. Tena vuccati 
‘parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā’ti.  

 
7 8Satova assasati sato passasatīti  battiṃsāya  ākārehi satokārī 

hoti:9 dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ  
pajānato sati10 upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena satokārī      
hoti, dīghaṃ passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena satokārī        
hoti, rassaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato 
sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena satokārī hoti,           
rassaṃ passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ           
pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena                 
satokārī hoti —pe— paṭinissaggānupassī assāsavasena —pe— 
paṭinissaggānupassī passāsavasena cittassa ekaggataṃ    
avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena 
satokārī hoti. 

Kathaṃ dīghaṃ assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ 
passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti? Dīghaṃ assāsaṃ 
addhānasaṅkhāte assasati, dīghaṃ passāsaṃ addhānasaṅkhāte 
passasati, dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi 
passasatipi, dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi 
passasatopi chando uppajjati.  

                                                   
1 vammakaṇḍo - Sī 1.   6 supaṇihito - Machasaṃ, PTS, Syā. 
2 santharo - Machasaṃ, Sa;   7 ‘sato passasati’ - tāyipotthake natthi. 
   saṇṭharo - Syā.    8 bāttiṃsāya - Machasaṃ.  
3 palāsasaṇṭharo - Syā.   9 ‘hoti’ - Syā potthake natthi. 
4 āgāranti - PTS, Syā.   10 satiṃ - Syā. 
5 panidhito - Syā.    
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Gốc cây: Ở nơi nào chỗ ngồi của vị tỳ khưu được sắp xếp, là 
giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc tấm đệm ngồi, hoặc mảnh da thú, 
hoặc thảm cỏ, hoặc thảm lá, hoặc thảm rơm, và vị tỳ khưu đi kinh 
hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm xuống ở tại nơi ấy. 

 

Thanh vắng: không bị lai vãng bởi bất cứ ai, bởi những người 
tại gia hoặc bởi các vị xuất gia. 

Nơi: là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 

 

Ngồi xuống, xếp chân thế kiết già: là vị đã ngồi xuống, đã 
xếp chân thế kiết già. 

Giữ thân thẳng: Thân được duy trì được bố trí ngay thẳng.  

 

Thiết lập niệm luôn hiện diện: ‘Luôn’ theo ý nghĩa nắm giữ, 
‘Hiện diện’ theo ý nghĩa dẫn xuất, ‘Niệm’ theo ý nghĩa thiết lập; vì 
thế được nói rằng: “Thiết lập niệm luôn hiện diện.” 

 

Có niệm vị ấy thở vào, có niệm vị ấy thở ra: là người thực 
hành có niệm theo 32 phương thức: Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành có 
niệm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy là người thực hành có niệm. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. ...(như trên)... Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở vào, ...(như trên)... có sự quán xét về từ bỏ nhờ tác động của hơi 
thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy là người thực hành 
có niệm. 

 

 

Trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở vào dài;’ hoặc 
trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra dài’ là (có ý nghĩa) 
thế nào? Vị ấy thở vào hơi thở vào dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở ra hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài 
trong thời gian được công nhận là lâu, đối với vị đang thở vào cũng 
như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài trong thời gian được công 
nhận là lâu, có ước muốn sanh lên.  
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Chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsaṃ addhāna-
saṅkhāte assasati, chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ 
passāsaṃ addhānasaṅkhāte passasati, chandavasena tato sukhuma-
taraṃ dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi 
passasatipi; chandavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ 
assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi passasatopi pāmojjaṃ 
uppajjati.  

 

Pāmojjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ assāsaṃ 
addhānasaṅkhāte assasati, pāmojjavasena tato sukhumataraṃ 
dīghaṃ passāsaṃ addhānasaṅkhāte passasati, pāmojjavasena tato 
sukhumataraṃ dīghaṃ assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatipi 
passasatipi, pāmojjavasena tato sukhumataraṃ dīghaṃ 
assāsapassāsaṃ addhānasaṅkhāte assasatopi passasatopi dīghaṃ 
assāsapassāsāpi cittaṃ vivaṭṭati1 upekkhā saṇṭhāti.  

 
 

Imehi navahākārehi dīghaṃ assāsapassāsā kāyo, upaṭṭhānaṃ 
sati, anupassanā ñāṇaṃ, kāyo upaṭṭhānaṃ, no sati, sati upaṭṭhānañ-
ceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassati. Tena 
vuccati ‘kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’ti.   

 

Anupassatīti kathaṃ taṃ kāyaṃ 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. Evaṃ taṃ 
kāyaṃ anupassati.  

 
 

Bhāvanāti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

 

Dīghaṃ assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānato viditā vedanā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti, viditā saññā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, 
viditā abbhatthaṃ gacchanti, viditā vitakkā uppajjanti, viditā 
upaṭṭhahanti, viditā abbhatthaṃ gacchanti.  

                                                   
1 vivattati - Machasaṃ, Syā. 
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Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của ước 
muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của ước muốn, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, có hân hoan sanh lên. 

Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào dài vi tế hơn 
trước trong thời gian được công nhận là lâu; do tác động của hân 
hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào cũng như 
thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong thời gian được 
công nhận là lâu; do tác động của hân hoan, đối với vị đang thở vào 
cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra dài vi tế hơn trước trong 
thời gian được công nhận là lâu, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra 
dài và trạng thái xả được thành lập. 

Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra dài là thân, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm về quán xét thân trên thân.” 

Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét về 
vô thường, không phải về thường; quán xét về khổ não, không phải 
về lạc; quán xét về vô ngã, không phải về ngã; nhàm chán, không vui 
thích; ly tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho 
sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ thường tưởng; trong khi quán xét về khổ não, (vị ấy) 
dứt bỏ lạc tưởng; trong khi quán xét về vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ ngã 
tưởng; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt 
bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ; quán xét 
thân ấy là (có ý nghĩa) như thế.  

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu tập các 
quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh 
tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, các thọ sanh lên được 
biết đến, (các thọ) thiết lập được biết đến, (các thọ) đi đến biến hoại 
được biết đến, các tưởng sanh lên được biết đến, (các tưởng) thiết lập 
được biết đến, (các tưởng) đi đến biến hoại được biết đến, các tầm 
sanh lên được biết đến, (các tầm) thiết lập được biết đến, (các tầm) 
đi đến biến hoại được biết đến.  
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Kathaṃ viditā vedanā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti? Kathaṃ vedanāya uppādo vidito hoti? 
‘Avijjāsamudayā vedanāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
vedanāya uppādo vidito hoti. ‘Taṇhāsamudayā vedanāsamudayo’ti  
—pe— ‘Kammasamudayā vedanāsamudayo’ti —pe— 
‘Phassasamudayā vedanāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
vedanāya uppādo vidito hoti. Nibbattilakkhaṇaṃ passatopi 
vedanāya uppādo vidito hoti. Evaṃ vedanāya uppādo vidito hoti. 

 
 

Kathaṃ vedanāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti? Aniccato manasi-
karoto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, dukkhato manasikaroto 
bhayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, anattato manasikaroto suññatu-
paṭṭhānaṃ viditaṃ hoti. Evaṃ vedanāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.  

 

Kathaṃ vedanāya atthaṅgamo vidito hoti? ‘Avijjānirodhā 
vedanānirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena vedanāya atthaṅgamo vidito 
hoti. ‘Taṇhānirodhā vedanānirodho’ti —pe— ‘Kammanirodhā 
vedanānirodho’ti —pe— ‘Phassanirodhā vedanānirodho’ti paccaya-
nirodhaṭṭhena vedanāya atthaṅgamo vidito hoti, vipariṇāma-
lakkhaṇaṃ passatopi vedanāya atthaṅgamo vidito hoti. Evaṃ 
vedanāya atthaṅgamo vidito hoti.  

 
 

Evaṃ viditā vedanā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti.  

 
 

Kathaṃ viditā saññā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti? Kathaṃ saññāya uppādo vidito hoti? 
‘Avijjāsamudayā saññāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena saññāya 
uppādo vidito hoti. ‘Taṇhāsamudayā saññāsamudayo’ti —pe— 
‘Kammasamudayā saññāsamudayo’ti —pe— ‘Phassasamudayā 
saññāsamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena saññāya uppādo vidito 
hoti, nibbattilakkhaṇaṃ passatopi saññāya uppādo vidito hoti. Evaṃ 
saññāya uppādo vidito hoti.  

 
 

Kathaṃ saññāya upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti? Aniccato 
manasikaroto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, dukkhato 
manasikaroto bhayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, anattato 
manasikaroto suññatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti. Evaṃ saññāya 
upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.  
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Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ 
được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của thọ được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của vô minh, 
có sự sanh khởi của thọ.’ Sự sanh lên của thọ được biết đến theo ý 
nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của ái, có sự sanh khởi 
của thọ,’ ...(như trên)... ‘Do sự sanh khởi của nghiệp, có sự sanh khởi 
của thọ,’ ...(như trên)... ‘Do sự sanh khởi của xúc, có sự sanh khởi 
của thọ;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, sự sanh lên 
của thọ được biết đến. Sự sanh lên của thọ được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với 
vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết đến; 
đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh được 
biết đến. Sự thiết lập của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự biến mất của thọ được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của thọ được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: ‘Do 
sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của thọ.’ Sự biến mất của thọ 
được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: ‘Do sự diệt tận của ái, 
có sự diệt tận của thọ,’ ...(như trên)... ‘Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự diệt tận của thọ,’ ...(như trên)... ‘Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt 
tận của thọ;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của thọ được biết đến. Sự biến mất của thọ được biết đến là 
(có ý nghĩa) như thế.  

Các thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của 
tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của tưởng 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tưởng.’ Sự sanh lên của tưởng được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tưởng,’ ...(như trên)... ‘Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tưởng,’ ...(như trên)... ‘Do sự sanh khởi của xúc, có 
sự sanh khởi của tưởng;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái 
tạo, sự sanh lên của tưởng được biết đến. Sự sanh lên của tưởng được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Đối 
với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được biết 
đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không tánh 
được biết đến. Sự thiết lập của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) 
như thế.  
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Kathaṃ saññāya atthaṅgamo vidito hoti? ‘Avijjānirodhā 
saññānirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena saññāya atthaṅgamo vidito 
hoti. ‘Taṇhānirodhā saññānirodho’ti —pe— ‘Kammanirodhā 
saññānirodho’ti —pe— ‘Phassanirodhā saññānirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena saññāya atthaṅgamo vidito hoti, 
vipariṇāmalakkhaṇaṃ passatopi saññāya atthaṅgamo vidito hoti. 
Evaṃ saññāya atthaṅgamo vidito hoti.  

 

Evaṃ viditā saññā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti.  

 

Kathaṃ viditā vitakkā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti? Kathaṃ vitakkānaṃ uppādo vidito hoti? 
‘Avijjāsamudayā vitakkasamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
vitakkānaṃ uppādo vidito hoti, ‘Taṇhāsamudayā vitakkasamudayo’ti 
—pe— ‘Kammasamudayā vitakkasamudayo’ti —pe— 
‘Saññāsamudayā vitakkasamudayo’ti paccayasamudayaṭṭhena 
vitakkānaṃ uppādo vidito hoti, nibbattilakkhaṇa passatopi 
vitakkānaṃ uppādo vidito hoti. Evaṃ vitakkānaṃ uppādo vidito 
hoti.  

 
 

Kathaṃ vitakkānaṃ upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti? Aniccato 
manasikaroto khayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, dukkhato 
manasikaroto bhayatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti, anattato 
manasikaroto suññatupaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti. Evaṃ vitakkānaṃ 
upaṭṭhānaṃ viditaṃ hoti.  

 

Kathaṃ vitakkānaṃ atthaṅgamo vidito hoti? ‘Avijjānirodhā 
vitakkanirodho’ti paccayanirodhaṭṭhena vitakkānaṃ atthaṅgamo 
vidito hoti. ‘Taṇhānirodhā vitakkanirodho’ti —pe— ‘Kammanirodhā 
vitakkanirodho’ti —pe— ‘Saññānirodhā vitakkanirodho’ti 
paccayanirodhaṭṭhena vitakkānaṃ atthaṅgamo vidito hoti, 
vipariṇāmalakkhaṇaṃ passatopi vitakkānaṃ atthaṅgamo vidito 
hoti. Evaṃ vitakkānaṃ atthaṅgamo vidito hoti.  

 

Evaṃ viditā vitakkā uppajjanti, viditā upaṭṭhahanti, viditā 
abbhatthaṃ gacchanti.  

 

Dīghaṃ assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānanto indriyāni samodhāneti, gocarañca pajānāti,     
samatthañca paṭivijjhati. [balāni —pe— bojjhaṅge —pe— maggaṃ] 
—pe— dhamme samodhāneti, gocarañca pajānāti, samatthañca 
paṭivijjhati.  
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Sự biến mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
‘Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tưởng.’ Sự biến mất 
của tưởng được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: ‘Do sự diệt 
tận của ái, có sự diệt tận của tưởng,’ ...(như trên)... ‘Do sự diệt tận 
của nghiệp, có sự diệt tận của tưởng,’ ...(như trên)... ‘Do sự diệt tận 
của xúc, có sự diệt tận của tưởng;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng 
của sự chuyển biến, sự biến mất của tưởng được biết đến. Sự biến 
mất của tưởng được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Các tưởng sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các 
tầm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự sanh lên của các tầm 
được biết đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của 
vô minh, có sự sanh khởi của tầm.’ Sự sanh lên của các tầm được biết 
đến theo ý nghĩa sanh khởi do duyên: ‘Do sự sanh khởi của ái, có sự 
sanh khởi của tầm,’ ...(như trên)...  ‘Do sự sanh khởi của nghiệp, có 
sự sanh khởi của tầm,’ ...(như trên)...  ‘Do sự sanh khởi của tưởng, có 
sự sanh khởi của tầm;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự tái tạo, 
sự sanh lên của các tầm được biết đến. Sự sanh lên của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự thiết lập của các tầm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? 
Đối với vị đang tác ý về vô thường, sự thiết lập của đoạn tận được 
biết đến; đối với vị đang tác ý về khổ não, sự thiết lập của kinh hãi 
được biết đến; đối với vị đang tác ý về vô ngã, sự thiết lập của không 
tánh được biết đến. Sự thiết lập của các tầm được biết đến là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Sự biến mất của các tầm được biết đến là (có ý nghĩa) thế nào? Sự 
biến mất của các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: 
‘Do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của tầm.’ Sự biến mất của 
các tầm được biết đến theo ý nghĩa diệt tận do duyên: ‘Do sự diệt tận 
của ái, có sự diệt tận của tầm,’ ...(nt)...  ‘Do sự diệt tận của nghiệp, có 
sự diệt tận của tầm,’ ...(nt)...  ‘Do sự diệt tận của xúc, có sự diệt tận 
của tầm;’ đối với vị nhìn thấy tướng trạng của sự chuyển biến, sự 
biến mất của các tầm được biết đến. Sự biến mất của các tầm được 
biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Các tầm sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, đi đến 
biến hoại được biết đến là (có ý nghĩa) như thế. 

Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ 
tác động của hơi thở vào hơi thở ra dài, (vị ấy) liên kết các quyền, 
nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ...(nt)... (vị 
ấy) liên kết các lực, ...(nt)... các giác chi ...(nt)... Đạo ...(nt)... các 
pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.  
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Indriyāni samodhentīti kathaṃ indriyāni samodhenti? 
Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ samodhāneti, paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ samodhāneti, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
samodhāneti, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ samodhāneti, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ samodhāneti. Ayaṃ puggalo imāni 
indriyāni imasmiṃ ārammaṇe samodhāneti. Tena vuccati ‘indriyāni 
samodhānetī’ti.  

 

Gocarañca pajānātīti yaṃ tassa ārammaṇaṃ, taṃ tassa 
gocaraṃ; yaṃ tassa gocaraṃ, taṃ tassa ārammaṇaṃ. Pajānātīti 
puggalo, pajānatā paññā.  

 
Samanti ārammaṇassa upaṭṭhānaṃ samaṃ, cittassa avikkhepo 

samaṃ, cittassa adhiṭṭhānaṃ samaṃ, cittassa vodānaṃ samaṃ. 
Atthoti anavajjaṭṭho nikkilesaṭṭho vodānaṭṭho paramaṭṭho.  

 
 

Paṭivijjhatīti ārammaṇassa upaṭṭhānaṭṭhaṃ paṭivijjhati, 
cittassa avikkhepaṭṭhaṃ paṭivijjhati, cittassa adhiṭṭhānaṭṭhaṃ 
paṭivijjhati, cittassa vodānaṭṭhaṃ paṭivijjhati. Tena vuccati 
‘samatthañca paṭivijjhatī’ti.  

 

Balāni samodhānetīti kathaṃ balāni samodhāneti?        
Assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ samodhāneti, kosajje 
akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ samodhāneti, pamāde   
akampiyaṭṭhena satibalaṃ samodhāneti, uddhacce    
akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ samodhāneti, avijjāya 
akampiyaṭṭhena paññābalaṃ samodhāneti. Ayaṃ puggalo imāni 
balāni imasmiṃ ārammaṇe samodhāneti. Tena vuccati ‘balāni 
samodhānetī’ti. Gocarañca pajānātīti —pe— Tena vuccati 
‘samatthañca paṭivijjhatī’ti.  

 

Bojjhaṅge samodhānetīti kathaṃ bojjhaṅge samodhāneti? 
upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgaṃ samodhāneti, pavicayaṭṭhena 
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ samodhāneti, paggahaṭṭhena 
viriyasambojjhaṅgaṃ samodhāneti, pharaṇaṭṭhena 
pītisambojjhagaṃ samodhāneti, upasamaṭṭhena 
passaddhisambojjhaṅgaṃ samodhāneti, avikkhepaṭṭhena 
samādhisambojjhaṅgaṃ samodhāneti paṭisaṅkhānaṭṭhena 
upekkhāsambojjhaṅgaṃ samodhāneti, ayaṃ puggalo ime bojjhaṅge 
imasmiṃ ārammaṇe samodhāneti. Tena vuccati ‘bojjhaṅge 
samodhānetī’ti. Gocarañca pajānātīti —pe— Tena vuccati 
‘samatthañca paṭivijjhatī’ti.  
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Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, liên kết tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức, liên kết niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
định quyền theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết tuệ quyền theo ý 
nghĩa nhận thức; vì thế được nói rằng: “Liên kết các quyền.” 

 
 
 

Nhận biết hành xứ: Điều nào là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều nào là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ. 

 

Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tịnh, sự khẳng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. 

 

Thấu triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý 
nghĩa không tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của 
tâm, thấu triệt ý nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” 

 

Liên kết các lực: Liên kết các lực là (có ý nghĩa) thế nào? Liên 
kết tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, liên 
kết tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, liên kết 
niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông lung, liên kết định 
lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, liên kết tuệ lực theo 
ý nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt. Người này liên kết các 
lực này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các lực.” 
Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” 

 

 

Liên kết các giác chi: Liên kết các giác chi là (có ý nghĩa) thế 
nào? Liên kết niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, liên kết trạch pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét, liên kết cần giác chi theo ý nghĩa ra sức, 
liên kết hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, liên kết tịnh giác chi theo ý 
nghĩa an tịnh, liên kết định giác chi theo ý nghĩa không tản mạn, liên 
kết xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ. Người này liên kết các giác 
chi này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các giác 
chi.” Nhận biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và 
thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.”  
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Maggaṃ samodhānetīti kathaṃ maggaṃ samodhāneti? 
Dassanaṭṭhena sammādiṭṭhiṃ samodhāneti, abhiniropanaṭṭhena 
sammāsaṅkappaṃ samodhāneti, pariggahaṭṭhena sammāvācaṃ 
samodhāneti, samuṭṭhānaṭṭhena sammākammantaṃ samodhāneti, 
vodānaṭṭhena sammā-ājīvaṃ samodhāneti, paggahaṭṭhena 
sammāvāyāmaṃ samodhāneti, upaṭṭhānaṭṭhena sammāsatiṃ 
samodhāneti, avikkhepaṭṭhena sammāsamādhiṃ samodhāneti. 
Ayaṃ puggalo imaṃ maggaṃ imasmiṃ ārammaṇe samodhāneti. 
Tena vuccati ‘maggaṃ samodhānetī’ti. Gocarañca pajānātīti        
—pe— Tena vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti.  

Dhamme samodhānetīti kathaṃ dhamme samodhāneti? 
Ādhipateyyaṭṭhena1 indriyāni samodhāneti, akampiyaṭṭhena balāni 
samodhāneti, niyyānaṭṭhena bojjhaṅge samodhāneti, hetuṭṭhena 
maggaṃ samodhāneti, upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānaṃ 
samodhāneti, padahanaṭṭhena sammappadhānaṃ samodhāneti, 
ijjhanaṭṭhena iddhipādaṃ samodhāneti, tathaṭṭhena saccaṃ 
samodhāneti, avikkhepaṭṭhena samathaṃ samodhāneti, 
anupassanaṭṭhena vipassanaṃ samodhāneti, ekarasaṭṭhena 
samathavipassanaṃ samodhāneti, anativattanaṭṭhena 
yuganaddhaṃ2 samodhāneti, saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhiṃ 
samodhāneti, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhiṃ samodhāneti, 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhiṃ samodhāneti, vimuttaṭṭhena3 
vimokkhaṃ samodhāneti, paṭivedhaṭṭhena vijjaṃ samodhāneti, 
pariccāgaṭṭhena vimuttiṃ samodhāneti, samucchedaṭṭhena khaye 
ñāṇaṃ samodhāneti, paṭippassaddhaṭṭhena4 anuppāde ñāṇaṃ 
samodhāneti, chandaṃ mūlaṭṭhena samodhāneti, manasikāraṃ 
samuṭṭhānaṭṭhena samodhāneti, phassaṃ samodhānaṭṭhena 
samodhāneti, vedanaṃ samosaraṇaṭṭhena samodhāneti, samādhiṃ 
pamukhaṭṭhena samodhāneti, satiṃ ādhipateyyaṭṭhena1 
samodhāneti, paññaṃ5 tatuttaraṭṭhena samodhāneti, vimuttiṃ 
sāraṭṭhena samodhāneti, amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena 
samodhāneti. Ayaṃ puggalo ime dhamme imasmiṃ ārammaṇe 
samodhāneti. Tena vuccati ‘dhamme samodhānetī’ti.  

Gocarañca pajānātīti yaṃ tassa ārammaṇaṃ, taṃ tassa 
gocaraṃ; yaṃ tassa gocaraṃ, taṃ tassa ārammaṇaṃ. Pajānātīti 
puggalo, pajānatā paññā.  

Samanti ārammaṇassa upaṭṭhānaṃ samaṃ, cittassa avikkhepo 
samaṃ, cittassa adhiṭṭhānaṃ samaṃ, cittassa vodānaṃ samaṃ. 
Atthoti anavajjaṭṭho nikkilesaṭṭho vodānaṭṭho paramaṭṭho. 
Paṭivijjhatīti ārammaṇassa upaṭṭhānaṭṭhaṃ paṭivijjhati, cittassa 
avikkhepaṭṭhaṃ paṭivijjhati, cittassa adhiṭṭhānaṭṭhaṃ paṭivijjhati, 
cittassa vodānaṭṭhaṃ paṭivijjhati. Tena vuccati ‘samatthañca 
paṭivijjhatī’ti. (1)  

                                                   
1 adhipateyyaṭṭhena - PTS.  3 muttaṭṭhena - Syā.  4 paṭipassaddhaṭṭhena - PTS. 
2 yuganandhaṃ - katthaci.    5 satisampajaññaṃ - Syā. 
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Liên kết Đạo: Liên kết Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Liên kết 
chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, liên kết chánh tư duy theo ý 
nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), liên kết chánh ngữ theo ý nghĩa gìn 
giữ, liên kết chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, liên kết 
chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch, liên kết chánh tinh tấn theo ý 
nghĩa ra sức, liên kết chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn; người này liên kết Đạo này 
trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết Đạo.” Nhận 
biết hành xứ: ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” 

Liên kết các pháp: Liên kết các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, liên kết các lực theo ý 
nghĩa không dao động, liên kết các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra 
khỏi luân hồi), liên kết Đạo theo ý nghĩa chủng tử, liên kết sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập, liên kết chánh cần theo ý nghĩa nỗ 
lực, liên kết nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, liên kết 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể, liên kết chỉ tịnh theo ý nghĩa 
không tản mạn, liên kết minh sát theo ý nghĩa quán xét, liên kết chỉ 
tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, liên kết sự kết hợp chung theo 
ý nghĩa không vượt trội, liên kết giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc, liên kết tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, liên kết 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức, liên kết sự phóng thích theo 
ý nghĩa được giải thoát, liên kết minh theo ý nghĩa thấu triệt, liên kết 
sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ, liên kết trí về sự đoạn tận theo ý 
nghĩa đoạn trừ, liên kết trí về vô sanh theo ý nghĩa tỉnh lặng, liên kết 
ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội, liên kết tác ý theo ý nghĩa nguồn 
sanh khởi, liên kết xúc theo ý nghĩa liên kết, liên kết thọ theo ý nghĩa 
hội tụ, liên kết định theo ý nghĩa dẫn đầu, liên kết niệm theo ý nghĩa 
pháp chủ đạo, liên kết tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp 
thiện, liên kết sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi, liên kết Niết Bàn liên 
quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc; người này liên kết các pháp 
này trong đối tượng này; vì thế được nói rằng: “Liên kết các pháp.”  
 

Nhận biết hành xứ: Điều gì là đối tượng của vị ấy, điều ấy là 
hành xứ của vị ấy; điều gì là hành xứ của vị ấy, điều ấy là đối tượng 
của vị ấy. Nhận biết: là người (nhận biết); sự nhận biết là tuệ.  

 

Thanh tịnh: Sự thiết lập đối tượng là thanh tịnh, sự không tản 
mạn của tâm là thanh tịnh, sự khẳng định của tâm là thanh tịnh, sự 
thanh lọc của tâm là thanh tịnh. Ý nghĩa: Ý nghĩa không sai trái, ý 
nghĩa xa lìa phiền não, ý nghĩa thanh lọc, ý nghĩa tối thắng. Thấu 
triệt: thấu triệt ý nghĩa thiết lập đối tượng, thấu triệt ý nghĩa không 
tản mạn của tâm, thấu triệt ý nghĩa khẳng định của tâm, thấu triệt ý 
nghĩa thanh lọc của tâm; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh.” (1) 
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Kathaṃ rassaṃ assasanto ‘rassaṃ assasāmī’ti pajānāti, rassaṃ 
passasanto ‘rassaṃ passasāmī’ti pajānāti?  

 

Rassaṃ assāsaṃ ittarasaṅkhāte assasati, rassaṃ              
passāsaṃ ittarasaṅkhāte passasati, rassaṃ assāsapassāsaṃ 
ittarasaṅkhāte assasatipi passasatipi, rassaṃ assāsapassāsaṃ 
ittarasaṅkhāte assasatopi passasatopi chando uppajjati.  

 

 

Chandavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ assāsaṃ 
ittarasaṅkhāte assasati, chandavasena tato sukhumutaraṃ rassaṃ 
passāsaṃ ittarasaṅkhāte passasati, chandavasena tato 
sukhumataraṃ rassaṃ assāsapassāsaṃ ittarasaṅkhāte assasatipi 
passasatipi chandavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ 
assāsapassāsaṃ ittarasaṅkhāte assasatopi passasatopi pāmojjaṃ 
uppajjati.  

 
 

Pāmojjavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ assāsaṃ 
ittarasaṅkhāte assasati, pāmojjavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ 
passāsaṃ ittarasaṅkhāte passasati, pāmojjavasena tato 
sukhumataraṃ rassaṃ assāsapassāsaṃ ittarasaṅkhāte assasatipi 
passasatipi. Pāmojjavasena tato sukhumataraṃ rassaṃ 
assāsapassāsaṃ ittarasaṅkhāte assasatopi passasatopi rassā 
assāsapassāsā cittaṃ vivaṭṭati, upekkhā saṇṭhāti.  

 
 

Imehi navahākārehi rassā assāsapassāsā kāyo,             
upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ, kāyo upaṭṭhānaṃ no             
sati, sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena                 
taṃ kāyaṃ anupassati. Tena vuccati ‘kāye kāyānupassanā 
satipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

 

 

Anupassatīti kathaṃ taṃ kāyaṃ anupassati? —pe— Evaṃ taṃ 
kāyaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā: —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā. Rassaṃ assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato viditā vedanā uppajjanti, —pe— 
Rassaṃ assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānanto indriyāni samodhāneti —pe— Tena vuccati ‘samatthañca 
paṭivijjhatī’ti. (2)  
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Trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở vào ngắn;’ trong 
khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra ngắn’ là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

Vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn trong thời gian được công nhận là 
ngắn ngủi. Vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn trong thời gian được công 
nhận là ngắn ngủi. Vị ấy thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở 
ra ngắn trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi. Đối với vị đang 
thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi, có ước muốn sanh lên. 
 

Do tác động của ước muốn, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của ước muốn, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước muốn, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của ước 
muốn, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi, có hân hoan sanh lên. 
 

Do tác động của hân hoan, vị ấy thở vào hơi thở vào ngắn vi tế 
hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động 
của hân hoan, vị ấy thở ra hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời 
gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân hoan, vị ấy 
thở vào cũng như thở ra hơi thở vào hơi thở ra ngắn vi tế hơn trước 
trong thời gian được công nhận là ngắn ngủi; do tác động của hân 
hoan, đối với vị đang thở vào cũng như đang thở ra hơi thở vào hơi 
thở ra ngắn vi tế hơn trước trong thời gian được công nhận là ngắn 
ngủi, tâm ly khai hơi thở vào hơi thở ra ngắn, có trạng thái xả được 
thành lập. 
 

Theo chín phương thức này, hơi thở vào hơi thở ra ngắn là thân, 
sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải 
là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, 
vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm về quán xét thân trên thân.” 
 

Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, các thọ sanh lên được biết đến, 
...(như trên)... Trong khi nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra ngắn, (vị ấy) liên kết 
các quyền, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 
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Kathaṃ ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati?  

 

 

Kāyoti dve kāyā: nāmakāyo ca rūpakāyo ca. Katamo nāma kāyo? 
vedanā saññā cetanā phasso manasikāro, nāmañca nāmakāyo ca, ye 
ca vuccanti cittasaṅkhārā, ayaṃ nāmakāyo. Katamo rūpakāyo? 
Cattāro ca mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ 
assāso ca passāso ca nimittañca upanibandhanā, ye ca vuccanti 
kāyasaṅkhārā, ayaṃ rūpakāyo.  

 

 

Kathaṃ te kāyā paṭividitā honti? Dīghaṃ assāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te kāyā paṭividitā honti, dīghaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te kāyā paṭividitā honti, rassaṃ assāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te kāyā paṭividitā honti, rassaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te kāyā paṭividitā honti.  

 

 
Āvajjato te kāyā paṭividitā honti, pajānato te kāyā             

paṭividitā honti, passato te kāyā paṭividitā honti,           
paccavekkhato te kāyā paṭividitā honti, cittaṃ adhiṭṭhahato               
te kāyā paṭividitā honti, saddhāya adhimuccato te kāyā paṭividitā 
honti, viriyaṃ paggaṇhato te kāyā paṭividitā honti, satiṃ 
upaṭṭhāpayato te kāyā paṭividitā honti, cittaṃ samādahato te kāyā 
paṭividitā honti, paññāya pajānato te kāyā paṭividitā honti, 
abhiññeyyaṃ abhijānato te kāyā paṭividitā honti, pariññeyyaṃ 
parijānato te kāyā paṭividitā honti, pahātabbaṃ pajahato te kāyā 
paṭividitā honti, bhāvetabbaṃ bhāvayato te kāyā paṭividitā honti, 
sacchikātabbaṃ sacchikaroto te kāyā paṭividitā honti, evaṃ te kāyā 
paṭividitā honti.  

 

 
Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāso kāyo, upaṭṭhānaṃ sati, 

anupassanā ñāṇaṃ, kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, upaṭṭhānañceva sati 
ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassati. Tena vuccati 
‘kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

 346



Phân Tích Đạo - Tập I                  Phẩm Chính Yếu - Giảng về Niệm Hơi Thở 

‘Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác toàn thân 
tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

 

Thân: Có hai loại thân: thân của danh và thân của sắc. Thân của 
danh là gì? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, danh và thân của danh, và 
những gì được gọi là các sự tạo tác của tâm; đây là thân của danh. 
Thân của sắc là gì? Tứ đại *[ ] và sắc nương vào tứ đại, hơi thở vào hơi 
thở ra và hiện tướng do sự gắn liền (của niệm), và những gì được gọi 
là các sự tạo tác của thân; đây là thân của sắc. 
 

Các thân ấy được cảm nhận là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được 
thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào ngắn, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, các thân ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên 
nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, niệm 
được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các thân ấy được cảm nhận. 
 

Đối với vị đang hướng tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang nhận biết, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nhận 
thức, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang quán xét lại, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang khẳng định tâm, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang có khuynh hướng về đức tin, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang nắm giữ tinh tấn, các thân ấy 
được cảm nhận; đối với vị đang thiết lập niệm, các thân ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang tập trung tâm, các thân ấy được cảm nhận; đối 
với vị đang nhận biết bằng tuệ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị 
đang biết rõ các pháp cần được biết rõ, các thân ấy được cảm nhận; 
đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, các 
thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được 
dứt bỏ, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tu tập các pháp 
cần được tu tập, các thân ấy được cảm nhận; đối với vị đang tác 
chứng các pháp cần được tác chứng, các thân ấy được cảm nhận; các 
thân ấy được cảm nhận là như vậy.  
 

Cảm giác toàn thân, hơi thở vào hơi thở ra là thân, sự thiết lập là 
niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập không phải là niệm, niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét 
thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán 
xét thân trên thân.”  
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Anupassatīti kathaṃ taṃ kāyaṃ anupassati? —pe— Evaṃ        
taṃ kāyaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā. Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ 
saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi, 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi, 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, viriyaṃ 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.  

 

 

 

Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato viditā vedanā uppajjanti —pe— 
Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānanto indriyāni samodhāneti —pe— Tena vuccati 
‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (3)  

 

 

 

Kathaṃ ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, 
‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati? 

 

 

 
Katamo kāyasaṅkhāro? Dīghaṃ assāsā kāyikā, ete              

dhammā kāyapaṭibaddhā kāyasaṅkhārā, te kāyasaṅkhāre 
passambhento nirodhento vūpasamento sikkhati. Dīghaṃ       
passāsā kāyikā, ete dhammā kāyapaṭibaddhā kāyasaṅkhārā,              
te kāyasaṅkhāre passambhento nirodhento vūpasamento       
sikkhati. Rassaṃ assāsā —pe— Rassaṃ passāsā —pe— 
Sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsā —pe— Sabbakāyapaṭisaṃvedī    
passāsā kāyikā, ete dhammā kāyapaṭibaddhā                  
kāyasaṅkhārā, te kāyasaṅkhāre passambhento nirodhento 
vūpasamento sikkhati.  
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Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Cảm giác 
toàn thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, là 
kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa 
thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa 
không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này vị ấy tập, trong khi nhận biết vị ấy tập, trong khi 
nhận thức vị ấy tập, trong khi quán xét lại vị ấy tập, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy tập, trong khi có khuynh hướng về đức tin vị ấy tập, 
trong khi nắm giữ tinh tấn vị ấy tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy 
tập, trong khi tập trung tâm vị ấy tập, trong khi nhận biết bằng tuệ vị 
ấy tập, trong khi biết rõ các pháp cần được biết rõ vị ấy tập, trong khi 
biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện vị ấy tập, trong khi 
dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ vị ấy tập, trong khi tu tập các pháp 
cần được tu tập vị ấy tập, trong khi tác chứng các pháp cần được tác 
chứng vị ấy tập.  

 

Cảm giác toàn thân, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các thọ 
sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Cảm giác toàn thân, trong khi 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, ...(như trên)...; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 
 

 

‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘làm 
cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập, là (có ý nghĩa) 
thế nào? Sự tạo tác của thân là (có ý nghĩa) thế nào? 

 
 

Các hơi thở vào dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó 
với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm 
cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. 
Các hơi thở ra dài là thuộc về thân, các pháp này được gắn bó với 
thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm cho an tịnh, làm cho 
diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của thân ấy, vị ấy tập. Các 
hơi thở vào ngắn ...(như trên)... Các hơi thở vào dài ...(như trên)... 
Cảm giác toàn thân, các hơi thở vào là thuộc về thân ... Cảm giác 
toàn thân, các hơi thở ra là thuộc về thân ...(như trên)... các pháp 
này được gắn bó với thân, là các sự tạo tác của thân; trong khi làm 
cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự tạo tác của 
thân ấy, vị ấy tập.  
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Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi yā kāyāssa anāmanā vinamanā 
sannamanā panamanā iñjanā phandanā calanā pakampanā,1 
‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, 
‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati. 
Yathārūpehi kāyasaṅkhārehi yā kāyassa na ānamanā na vinamanā 
na sannamanā na panamanā,2 aniñjanā aphandanā acalanā 
akampanā, santaṃ sukhumaṃ ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
passasissāmī’ti sikkhati. Iti kira passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
passasissāmī’ti sikkhati. Evaṃ sante vātūpaladdhiyā3 ca pabhāvanā 
na hoti, assāsapassāsānañca pabhāvanā na hoti, ānāpānasatiyā ca 
pabhāvanā na hoti, ānāpānasatisamādhissa ca pabhāvanā na hoti, na 
ca naṃ taṃ4 samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi. Iti 
kira ‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, 
‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati. Evaṃ 
sante vātūpaladdhiyā3 ca pabhāvanā hoti, assāsapassānañca 
pabhāvanā hoti, ānāpānasatiyā ca pabhāvanā hoti, 
ānāpānasatisamādhissa ca pabhāvanā hoti, tañca naṃ samāpattiṃ 
paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi.  
 

Yathā kathaṃ viya? Seyyathāpi kaṃse ākoṭite paṭhamaṃ oḷārikā 
saddā pavattanti, oḷārikānaṃ saddānaṃ nimittaṃ suggahitattā 
sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi oḷārike sadde atha 
pacchā sukhumakā saddā pavattanti, sukhumakānaṃ saddānaṃ 
nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā sūpadhāritattā niruddhepi 
sukhumake sadde atha pacchā 
sukhumasadda0nimittārammaṇakāpi5 cittaṃ pavattati. Evameva 
paṭhamaṃ oḷārikā assāsapassāsā pavattanti oḷārikānaṃ 
assāsapassāsānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā 
sūpadhāritattā niruddhepi oḷārike assāsapassāse atha pacchā 
sukhumakā assāsapassāsā pavattanti, sukhumakānaṃ 
assāsapassāsānaṃ nimittaṃ suggahitattā sumanasikatattā 
sūpadhāritattā niruddhepi sukhumake assāsapassāse atha pacchā 
sukhumaka-assāsapassāsānaṃ nimittārammaṇakāpi6 cittaṃ na 
vikkhepaṃ gacchati.  
 

Evaṃ sante vātūpaladdhiyā ca pabhāvanā hoti, 
assāsapassāsānañca pabhāvanā hoti, ānāpānasatiyā ca pabhāvanā 
hoti, ānāpānasatisamādhissa ca pabhāvanā hoti, tañca naṃ 
samāpattiṃ paṇḍitā samāpajjantipi vuṭṭhahantipi.  

                                                   
1 6 kampanā - Syā, PTS.    nimittārammaṇattāpi - Syā, PTS. 
2 nappaṇamanā - Syā 
3 vātupaladdhiyā - Syā. 
4 na ca taṃ - Syā; tañ ca naṃ PTS. 
5 sukhumanimittārammaṇatopi - Syā; sukhumasaddanimittārammaṇattāpi - PTS. 
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Với các sự tạo tác của thân có hình thức như là sự ngã lui, sự 
nghiêng hai bên, sự nghiêng ngã, sự ngã tới, sự loạn động, sự rúng 
động, sự chao động, sự chuyển động của thân, vị ấy tập như vầy: 
‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập như 
vầy: ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra.’ Với các sự 
tạo tác của thân có hình thức như là không có sự ngã lui, không có sự 
nghiêng hai bên, không có sự nghiêng ngã, không có sự ngã tới, sự 
không loạn động, sự không rúng động, sự không chao động, sự 
không chuyển động, sự an tịnh, sự nhu thuận của thân, vị ấy tập như 
vầy: ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập 
như vầy: ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra.’ Như vậy 
là nói rằng: ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vị ấy 
tập, ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Khi 
an tịnh như thế, không có sự tạo ra việc nhận biết làn hơi gió, không 
có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra niệm về hơi 
thở vào hơi thở ra, không có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở 
ra, và các bậc trí cũng không nhập vào và cũng không xuất ra khỏi 
chính sự chứng đạt ấy. Như vậy là nói rằng: ‘Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của thân, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
thân, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc 
tiếp cận làn hơi gió, có sự tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra 
niệm về hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi 
thở ra, và các bậc trí cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự 
chứng đạt ấy. 

Như thế là (có ý nghĩa) thế nào? Cũng giống như khi tiếng cồng 
được đánh lên, trước tiên có các âm thanh thô tháo vận hành; hiện 
tướng của các âm thanh thô tháo là có tình trạng được thâu nhận rõ 
ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình trạng được lưu lại rõ 
rệt. Khi âm thanh thô tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các âm thanh 
êm dịu vận hành; hiện tướng của các âm thanh êm dịu có tình trạng 
được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có tình 
trạng được lưu lại rõ rệt. Khi âm thanh êm dịu chấm dứt, tiếp theo 
đó có tâm vận hành do có hiện tướng của âm thanh êm dịu là đối 
tượng. Tương tợ như thế, trước tiên có các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo vận hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra thô tháo là 
có tình trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu 
ý, có tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra thô 
tháo chấm dứt, tiếp theo đó có các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu vận 
hành; hiện tướng của các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là có tình 
trạng được thâu nhận rõ ràng, có tình trạng được đặc biệt lưu ý, có 
tình trạng được lưu lại rõ rệt. Khi các hơi thở vào hơi thở ra êm dịu 
chấm dứt, tiếp theo đó tâm không đi đến tản mạn do có hiện tướng 
hơi thở vào hơi thở ra êm dịu là đối tượng.  

Khi an tịnh như vậy, có sự tạo ra việc tiếp cận làn hơi gió, có sự 
tạo ra hơi thở vào hơi thở ra, có sự tạo thành niệm về hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự tạo ra định của hơi thở vào hơi thở ra, và các bậc trí 
cũng thể nhập vào và cũng xuất ra khỏi chính sự chứng đạt ấy.  
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Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assāsapassāsā kāyo, upaṭṭhānaṃ 
sati, anupassanā ñāṇaṃ, kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhā-
nañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ anupassati. Tena 
vuccati ‘kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

 

Anupassatīti kathaṃ taṃ kāyaṃ anupassati? —pe— Evaṃ taṃ 
kāyaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā. Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
assāsapassāsānaṃ1 saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi, yo tattha saṃvaraṭṭho, 
ayaṃ adhisīlasikkhā yo tattha avikkhepaṭṭho ayaṃ adhicittasikkhā, 
yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ adhipaññāsikkhā. Imā tisso sikkhāyo 
āvajjanto sikkhati —pe— sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkhati. 

 

Passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato viditā vedanā uppajjanti —pe— 
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ, pajānanto indriyāni samodhāneti —pe— 
Tena vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (4)  

 
2 3Aṭṭha anupassane  ñāṇāni, aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo,  cattāri 

suttantikavatthūni kāye kāyānupassanāya.  
 

Paṭhamacatukkaṃ.  
 

Kathaṃ ‘pītipaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, ‘pīṭipaṭisaṃvedī 
passasissāmī’ti sikkhati?  

Katamā pīti? Dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato uppajjati pīti pāmojjaṃ, yā pīti pāmojjaṃ 
āmodanā pamodanā hāso pahāso vitti4 5 odagyaṃ  attamanatā 
cittassa dīghaṃ passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānato uppajjati pīti pāmojjaṃ —pe— rassaṃ assāsavasena —pe— 
rassaṃ passāsavasena —pe— sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsavasena —
pe— sabbakāyapaṭisaṃvedī passāsavasena —pe— passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ assāsavasena —pe— passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato uppajjati 
pīti pāmojjaṃ, yā pīti pāmojjaṃ āmodanā pamodanā hāso pahāso 
vitti4 odagyaṃ5 attamanatā cittassa ayaṃ pīti.  

                                                   
1 assāsapassāsa - Syā. 
2 anupassanā - Machasaṃ. 
3 aṭṭha cupaṭṭhānānussatiyo - Pu. 
4 cittassa - Syā. 
5 odaggaṃ - Sa. 
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Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, các hơi thở vào hơi thở ra là 
thân, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thân là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thân ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập 
sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 

Quán xét: Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét thân ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Làm cho 
an tịnh sự tạo tác của thân đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức. Trong trường hợp ấy ý nghĩa thu thúc là sự học tập về 
thắng giới, trong trường hợp ấy ý nghĩa không tản mạn là sự học tập 
về thắng tâm, trong trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về 
thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập, 
...(như trên)...; trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy 
tập.  

Làm cho an tịnh sự tạo tác của thân, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, thọ sanh lên được biết đến, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của thân, trong khi nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra (vị ấy) liên 
kết các quyền, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thân trên thân. 
 

Nhóm bốn thứ nhất. 
 

‘Cảm giác hỷ, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác hỷ, tôi sẽ thở ra’ 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  

 

Hỷ là gì? Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào dài, hỷ và hân hoan sanh 
lên. Hỷ là sự hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, 
là sự mừng rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm. Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở ra dài, ...(như trên)... nhờ tác động của hơi thở vào ngắn, 
...(như trên)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn, ...(như trên)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra, hỷ và hân hoan sanh lên. Hỷ là sự 
hân hoan, là sự hoan hỷ, là sự thích thú, là sự vui mừng, là sự mừng 
rỡ, là sự phấn khởi, là sự thỏa thích của tâm, điều này là hỷ.  
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1 2Kathaṃ sā pīti  paṭividitā hoti? Dīghaṃ assāsavasena  cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena sā pīti paṭividitā hoti. Dīghaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena sā pīti paṭividitā hoti. Rassaṃ assāsavasena —pe— rassaṃ 
passāsavasena —pe— sabbakāyapaṭisaṃvedī assāsavasena —pe— 
sabbakāyapaṭisaṃvedī passāsavasena —pe— passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ assāsavasena —pe— passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ 
passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati 
upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena sā pīti paṭividitā hoti, āvajjato 
sā pīti paṭividitā hoti, jānato —pe— passato —pe— paccavekkhato    
—pe— cittaṃ adhiṭṭhahato —pe— saddhāya adhimuccato —pe— 
viriyaṃ paggaṇhato —pe— satiṃ upaṭṭhāpayato —pe— cittaṃ 
samādahato —pe— paññāya pajānato —pe— abhiññeyyaṃ 
abhijānato —pe— pariññeyyaṃ parijānato —pe— pahātabbaṃ 
pajahato —pe— bhāvetabbaṃ bhāvayato —pe— sacchikātabbaṃ 
sacchikaroto sā pīti paṭividitā hoti. Evaṃ sā pīti paṭividitā hoti.  

Pītipaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena vedanā, upaṭṭhānaṃ sati, 
anupassanā ñāṇaṃ, vedanā upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhānañceva 
sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ anupassati. Tena 
vuccati ‘vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evaṃ taṃ vedanaṃ anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

3Pītipaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ  saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi 
—pe— pītipaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena 
vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (1) 

4Kathaṃ ‘sukhapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati,  
‘sukhapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati?  

Sukhanti dve sukhāni: kāyikañca sukhaṃ, cetasikañca sukhaṃ. 
Katamaṃ kāyikaṃ sukhaṃ? Yaṃ kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ 
kāyasamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ5 vedayitaṃ kāyasamphassajā sātā 
sukhā vedanā, idaṃ kāyikaṃ sukhaṃ. Katamaṃ cetasikaṃ sukhaṃ? 
Yaṃ cetasikaṃ sātaṃ6 cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ sātaṃ 
sukhaṃ vedayitaṃ, cetosamphassajā sātā sukhā vedanā, idaṃ 
cetasikaṃ sukhaṃ.  

                                                   
1 ‘kathaṃ sā pīti’ tāyi potthake na dissati. 
2 assāsapassāsavasena - Machasaṃ. 
3 assāsapassāsā - Syā; assāsapassāsasaṃvaraṭṭhena - Sī - 1. 
4 ‘sukha —pe— sikkhati’ tāyi potthake natthi. 
5 kāyasamphassajaṃ sātaṃ sukhaṃ’ tāyi pottake natthi. 
6 cetasikaṃ sukhaṃ’ tāyi potthake natthi. 
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Hỷ ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, hỷ ấy được cảm nhận. 
Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở ra dài ...(như trên)... nhờ tác động của hơi 
thở vào ngắn ...(nt)... nhờ tác động của hơi thở ra ngắn ...(nt)... Cảm 
giác toàn thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn 
thân nhờ tác động của hơi thở ra ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác 
của thân nhờ tác động của hơi thở vào ...(nt)... Cảm giác toàn thân 
nhờ tác động của hơi thở ra, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí 
ấy, hỷ ấy được cảm nhận. Đối với vị đang hướng tâm, hỷ ấy được cảm 
nhận; đối với vị đang nhận biết ...(nt)... đối với vị đang nhận thức 
...(nt)... đối với vị đang quán xét lại ...(nt)... đối với vị đang khẳng 
định tâm ...(nt)... đối với vị đang có khuynh hướng về đức tin ...(nt)... 
đối với vị đang nắm giữ tinh tấn ...(nt)... đối với vị đang thiết lập 
niệm ...(nt)... đối với vị đang tập trung tâm ...(nt)... đối với vị đang 
nhận biết bằng tuệ ...(nt)... đối với vị đang biết rõ các pháp cần được 
biết rõ ...(nt)... đối với vị đang biết toàn diện các pháp cần được biết 
toàn diện ...(nt)... đối với vị đang dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ 
...(nt)... đối với vị đang tu tập các pháp cần được tu tập ...(như 
trên)... đối với vị đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, hỷ ấy 
được cảm nhận. Hỷ ấy được cảm nhận là như vậy. 

Cảm giác hỷ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 

Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn sự 
tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Cảm giác hỷ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác hỷ, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

‘Cảm giác lạc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác lạc, tôi sẽ thở ra’ 
vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  

Lạc: Có hai loại lạc: lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. Lạc gì thuộc 
thân? Điều gì thoải mái thuộc thân là lạc thuộc thân, sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc được cảm thọ, do sự thoải mái 
sanh ra từ xúc chạm của thân là lạc thọ; điều này là lạc thuộc thân. 
Lạc gì thuộc tâm? Điều gì thoải mái thuộc tâm là lạc thuộc tâm, sự 
thoải mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc được cảm thọ, do sự thoải 
mái sanh ra từ xúc chạm của ý là lạc thọ; điều này là lạc thuộc tâm.  
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Kathaṃ te sukhe paṭividitā honti? Dīghaṃ assāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te sukhe paṭividitā honti, dīghaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena 
ñāṇena te sukhe paṭividitā honti —pe— sacchikātabbaṃ sacchi-
karoto te sukhe paṭividitā honti, evaṃ te sukhe paṭividitā honti.  

 
 

Sukhapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena vedanā, upaṭṭhānaṃ 
sati, anupassanā ñāṇaṃ. Vedanā upaṭṭhānaṃ no sati, sati-
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ 
anupassati. Tena vuccati ‘vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhāna-
bhāvanā’ti.  

 

Anupassatīti kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evaṃ taṃ vedanaṃ anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

 

Sukhapaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi —pe— sukhapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni 
samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (2)  

 

Kathaṃ ‘cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati? 

 
 
Katamo cittasaṅkhāro? Dīghaṃ assāsavasena saññā ca vedanā ca 

cetasikā, ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā; dīghaṃ 
passāsavasena saññā ca vedanā ca cetasikā, ete dhammā 
cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā —pe— sukhapaṭisaṃvedī assāsa-
vasena —pe— sukhapaṭisaṃvedī passāsavasena saññā ca vedanā ca 
cetasikā, ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā. Ayaṃ 
cittasaṅkhāro.  

 

Kathaṃ te cittasaṅkhārā paṭividitā honti? Dīghaṃ      
assāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato                    
sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena te cittasaṅkhārā 
paṭividitā honti; dīghaṃ passāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena te 
cittasaṅkhārā paṭividitā honti. —pe— sacchikātabbaṃ sacchikaroto 
te cittasaṅkhārā paṭividitā honti. Evaṃ te cittasaṅkhārā paṭividitā 
honti. 
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Các lạc ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, các lạc ấy được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị 
đang tác chứng các pháp cần được tác chứng, các lạc ấy được cảm 
nhận. Các lạc ấy được cảm nhận là như vậy. 

Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là thọ, sự 
thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập không phải là 
niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị 
ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự thiết lập 
niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 

Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(như trên)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự 
tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện.  

Cảm giác lạc đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác lạc, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (2) 
 

‘Cảm giác sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác sự 
tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  
 

Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự 
tạo tác của tâm. Nhờ tác động của hơi thở ra dài, (có) tưởng và thọ 
thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của 
tâm. ...(như trên).... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở vào 
...(như trên)... Cảm giác lạc nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và 
thọ thuộc tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác 
của tâm. Đây là sự tạo tác của tâm. 
 

Các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị 
đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động 
của hơi thở vào dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các 
sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, 
niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, các sự tạo tác của tâm ấy 
được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang tác chứng các pháp 
cần được tác chứng, các sự tạo tác của tâm ấy được cảm nhận. Các sự 
tạo tác của tâm ấy được cảm nhận là như vậy.  
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Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena vedanā, 
upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ, vedanā upaṭṭhānaṃ no sati, 
sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ 
anupassati. Tena vuccati ‘vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhāna-
bhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati? Aniccato 
anupassati, —pe— evaṃ taṃ vedanaṃ anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi —pe— cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assāsapassāsa-   
vasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato —pe—       
pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca            
paṭivijjhatī’ti. (3)  

 

Kathaṃ passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, 
‘passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati?  

Katamo cittasaṅkhāro? Dīghaṃ assāsavasena saññā ca vedanā    
ca cetasikā, ete dhammā cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā. Te 
cittasaṅkhāre passambhento nirodhento vūpasamento sikkhati, 
dīghaṃ passāsavasena saññā ca vedanā ca cetasikā, ete dhammā 
cittapaṭibaddhā cittasaṅkhārā, te cittasaṅkāre passambhento 
nirodhento vūpasamento sikkhati, cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī 
assāsavasena —pe— cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passāsavasena   
saññā ca vedanā ca cetasikā, ete dhammā cittapaṭibaddhā 
cittasaṅkhārā, te cittasaṅkhāre passambhento nirodhento 
vūpasamento sikkhati.  

Passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assāsapassāsavasena vedanā, 
upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ, vedanā upaṭṭhānaṃ no sati, 
sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ vedanaṃ 
anupassati. Tena vuccati ‘vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhāna-
bhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ vedanaṃ anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evaṃ taṃ vedanaṃ anupassati. Bhāvanāti 
catasso bhāvanā —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assāsapassāsānaṃ 
saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi —pe— passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ 
assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato         
—pe— pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca 
paṭivijjhatī’ti. (4)  

 

Aṭṭha anupassane ñāṇāni, aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo, cattāri 
suttantikavatthūni vedanāsu vedanānupassanāya.  
 

Dutiyacatukkaṃ.  
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Cảm giác sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở 
ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự thiết lập 
không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với niệm ấy 
với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc tu tập sự 
thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 

Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Cảm giác sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Cảm giác sự tạo tác 
của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 

‘Làm an tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘làm an 
tịnh sự tạo tác của tâm, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  

Sự tạo tác của tâm là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, (có) 
tưởng và thọ thuộc tâm, ...(như trên)... Nhờ tác động của hơi thở ra 
dài, (có) tưởng và thọ thuộc tâm, các pháp này được gắn bó với tâm, 
là các sự tạo tác của tâm; trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, 
làm cho bình lặng các sự tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập. Cảm giác sự 
tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... Cảm giác 
sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở ra là tưởng và thọ thuộc 
tâm; các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm; 
trong khi làm cho an tịnh, làm cho diệt tận, làm cho bình lặng các sự 
tạo tác của tâm ấy, vị ấy tập.  

Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra là thọ, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, thọ là sự 
thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét thọ ấy; vì thế được nói rằng: “Việc 
tu tập sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.” 

Quán xét: Quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán xét là 
vô thường ...(nt)... quán xét thọ ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu 
tập: Có bốn sự tu tập: ...(nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra 
là giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho an 
tịnh sự tạo tác của tâm, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không 
tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như 
trên)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói 
rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét thọ trên các thọ.  
 

Nhóm bốn thứ nhì. 
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Kathaṃ ‘cittapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, citta-
paṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati?  

1Katamaṃ taṃ cittaṃ? Dīghaṃ assāsavasena viññānaṃ cittaṃ,  
yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano2 
manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ viññāṇakkhandho tajjā 
mano3 4viññāṇadhātu.  Dīghaṃ passāsavasena —pe— passambhayaṃ 
cittasaṅkhāraṃ assāsavasena —pe— passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ 
passāsavasena viññāṇaṃ cittaṃ1 yaṃ cittaṃ mano mānasaṃ 
hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ manindriyaṃ viññāṇaṃ 
viññāṇakkhandho tajjā mano3 4viññāṇadhātu  idaṃ cittaṃ.  

Kathaṃ taṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti? Dīghaṃ assāsavasena 
cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati upaṭṭhitā hoti, tāya 
satiyā tena ñāṇena taṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti, dīghaṃ 
passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato sati 
upaṭṭhitā hoti, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti  
—pe— sacchikātabbaṃ sacchikaroto taṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti, 
evaṃ taṃ cittaṃ paṭividitaṃ hoti.  

Cittapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena viññānaṃ cittaṃ1 upaṭ-
ṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ, cittaṃ upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ cittaṃ anu-
passati. Tena vuccati ‘citte cittānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati? Aniccato 
anupassati —pe— evaṃ taṃ cittaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso 
bhāvanā —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Cittapaṭisaṃvedī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi. 
—pe— cittapaṭisaṃvedī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena 
vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (1)  
 

Kathaṃ ‘abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmī’ti sikkhati, 
‘abhippamodayaṃ cittaṃ passasissāmī’ti sikkhati?  

Katamo5 cittassa abhippamodo? Dīghaṃ assāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato uppajjati cittassa abhippamodo. Yā 
cittassa āmodanā pamodanā hāso pahāso vitti6 odagyaṃ attamanatā 
cittassa. Dīghaṃ passāsavasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ 
pajānato uppajjati cittassa abhippamodo, yā cittassa āmodanā 
pamodanā hāso pahāso vitti odagyaṃ attamanatā cittassa —pe— 
cittapaṭisaṃvedī assāsavasena —pe— cittapaṭisaṃvedī passāsa-
vasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato uppajjati cittassa 
abhippamodo, yā cittassa āmodanā pamodanā hāso pahāso vitti 
odagyaṃ attamanatā cittassa, ayaṃ cittassa abhippamodo.  

                                                   
1 3 5 viññāṇacittaṃ - Syā, PTS.  tajjamāno - PTS.   katamo ca - Syā.  
2 4 6 ‘mano’ tāyi potthake natthi.   viññāṇadhātu - PTS.  cittassa - Syā. 
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‘Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác tâm, tôi sẽ thở 
ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tâm ấy là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài, có sự nhận thức 
là tâm. Tâm tức là ý, là tinh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý 
quyền, là thức, là thức uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy. Nhờ tác 
động của hơi thở ra dài, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào, ...(nt)... Làm cho an tịnh sự tạo tác của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra có sự nhận thức là tâm. Tâm tức là 
ý, là tinh thần, là tim, là sắc trắng, là ý xứ, là ý quyền, là thức, là thức 
uẩn, là ý thức giới sanh ra từ điều ấy; điều này là tâm. 

Tâm ấy được cảm nhận thế nào? Đối với vị đang nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
dài, niệm được thiết lập; với niệm ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm 
nhận. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, niệm được thiết lập; với niệm 
ấy với trí ấy, tâm ấy được cảm nhận. ...(như trên)...; đối với vị đang 
tác chứng các pháp cần được tác chứng, tâm ấy được cảm nhận. Tâm 
ấy được cảm nhận là như vậy.  

Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự 
nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, ...(nt)...; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.” 

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Cảm giác tâm đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, ...(nt)... Cảm giác tâm, đối với vị nhận biết sự 
chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, ...(nt)... trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì 
thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

‘Làm cho tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Làm cho 
tâm được hân hoan, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  

Sự hân hoan của tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang 
nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của 
hơi thở vào dài, sự hân hoan của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan 
hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là 
sự thỏa thích của tâm. Đối với vị đang nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở ra dài, sự hân hoan 
của tâm sanh lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, 
sự mừng rỡ, sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm. ...(như 
trên)... Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở vào ...(như trên)... 
Cảm giác tâm nhờ tác động của hơi thở ra, sự hân hoan của tâm sanh 
lên; điều nào là sự hoan hỷ, sự thích thú, sự vui mừng, sự mừng rỡ, 
sự phấn khởi của tâm là sự thỏa thích của tâm; điều này là sự hân 
hoan của tâm.  
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Abhippamodayaṃ cittaṃ assāsapassāsavasena viññāṇaṃ cittaṃ, 
upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ. Cittaṃ upaṭṭhānaṃ no sati, 
sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ cittaṃ 
anupassati. Tena vuccati ‘citte cittānupassanāsatipaṭṭhāna- 
bhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati? —pe— Evaṃ taṃ 
cittaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Abhippamodayaṃ cittaṃ assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi —pe— abhippamodayaṃ cittaṃ assāsapassāsa-     
vasena cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato —pe—       
pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca 
paṭivijjhatī’ti. (2)  

 
 

Kathaṃ ‘samādahaṃ cittaṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘samādahaṃ 
cittaṃ passasissāmī’ti sikkhati?  

1Katamo samādhi?  Dīghaṃ assāsavasena cittassa                   
ekaggatā avikkhepo samādhi, yā cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti2 
avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā3 samatho samādhindriyaṃ 
samādhibalaṃ sammāsamādhi. Dīghaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi —pe— samādahaṃ cittaṃ 
assāsavasena —pe— samādahaṃ cittaṃ passāsavasena cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi, yā cittassa   ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti 
avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho samādhindriyaṃ 
samādhibalaṃ sammāsamādhi, ayaṃ samādhi.  

Samādahaṃ cittaṃ assāsapassāsavasena viññāṇaṃ cittaṃ, 
upaṭṭhānaṃ sati, anupassanā ñāṇaṃ, cittaṃ upaṭṭhānaṃ no sati, 
sati upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ             
cittaṃ anupassati. Tena vuccati ‘citte cittānupassanāsatipaṭṭhāna-
bhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati? —pe— evaṃ taṃ 
cittaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Samādahaṃ cittaṃ assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi —pe— samādahaṃ cittaṃ assāsapassāsavasena   
cittassa ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto   
indriyāni samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca            
paṭivijjhatī’ti. (3)  

                                                   
1 katamañca samādhindriyaṃ - Syā. 
2 adhiṭṭhiti —pe— Syā. 
3 avisāhatamānasatā - Syā. 
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Làm cho tâm được hân hoan nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.”  

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Làm cho tâm được hân hoan đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được hân hoan, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (2) 

 

‘Làm cho tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở vào’vị ấy tập, ‘Làm cho 
tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào?  

Định là gì? Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, 
sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng 
thái của ý không bị tán loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh 
định. Nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác 
động của hơi thở vào ...(như trên)... Làm cho tâm được định tĩnh, 
nhờ tác động của hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
là định; điều nào là sự đứng vững, sự an trụ, sự vững vàng, sự không 
tán loạn, sự không tản mạn của tâm, trạng thái của ý không bị tán 
loạn, sự chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định; điều ấy là định. 
 

Làm cho tâm được định tĩnh nhờ tác động của hơi thở vào hơi 
thở ra, sự nhận thức là tâm, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, 
tâm là sự thiết lập không phải là niệm; niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm; với niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét tâm ấy; vì thế được nói 
rằng: “Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.” 
 

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Làm cho tâm được định tĩnh của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
định tĩnh, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của 
tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (3) 
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Kathaṃ ‘vimocayaṃ cittaṃ assasissāmī’ti sikkhati, vimocayaṃ 
cittaṃ passasissāmī’ti sikkhati?  

‘Rāgato vimocayaṃ cittaṃ assasissāmī’ti, sikkhati, ‘rāgato 
vimocayaṃ cittaṃ passasissāmī’ti sikkhati, ‘dosato vimocayaṃ 
cittaṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘dosato vimocayaṃ cittaṃ 
passasissāmī’ti sikkhati, ‘mohato vimocayaṃ cittaṃ assasissāmī’ti 
sikkhati, —pe— mānato vimocayaṃ cittaṃ —pe— diṭṭhiyā 
vimocayaṃ cittaṃ —pe— vicikicchāya vimocayaṃ cittaṃ —pe— 
thīnato1 vimocayaṃ cittaṃ —pe— uddhaccato vimocayaṃ cittaṃ   —
pe— ahirikato vimocayaṃ cittaṃ —pe— ’anottappato vimocayaṃ 
cittaṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘anottappato vimocayaṃ cittaṃ 
passasissāmī’ti sikkhati, vimocayaṃ cittaṃ assāsapassāsavasena 
viññāṇaṃ cittaṃ, upaṭṭhānaṃ sati —pe—  

Anupassatīti kathaṃ taṃ cittaṃ anupassati. —pe— evaṃ taṃ 
cittaṃ anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Vimocayaṃ cittaṃ assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi —pe— vimocayaṃ cittaṃ assāsapassāsavasena cittassa 
ekaggataṃ avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni 
samodhāneti. Tena vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (4)  

Aṭṭha anupassane ñāṇāni, aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo, cattāri 
suttantikavatthūni citte cittānupassanāya.  
 

Tatiyacatukkaṃ.  

Kathaṃ ‘aniccānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘aniccānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati? Aniccanti kiṃ aniccaṃ? Pañcakkhandhā 
aniccā. Kenaṭṭhena aniccā? Uppādavayaṭṭhena aniccā. 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, pañcannaṃ khandhānaṃ udayabbayaṃ 
passanto imāni paññāsa lakkhaṇāni passati.  

‘Rūpe aniccānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘rūpe aniccānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati, vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu 
—pe— viññāṇe —pe— cakkhusmiṃ —pe— ‘jarāmaraṇe 
aniccānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘jarāmaraṇe aniccānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati.  

Aniccānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upaṭṭhānaṃ sati, 
anupassanā ñāṇaṃ, dhammā upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhānañ-
ceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena te dhamme anupassati. Tena 
vuccati ‘dhammesu dhammānupassanāsatipaṭṭhānabhāvanā’ti.  
                                                   
1 thinato - Machasaṃ; thīnamiddhato - Syā, PTS. 
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‘Làm cho tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Làm cho 
tâm được giải thoát, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở vào’ vị ấy 
tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi tham ái, tôi sẽ thở ra’ vị ấy 
tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở vào’ vị ấy 
tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi sân hận, tôi sẽ thở ra’ vị ấy 
tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi si mê ... khỏi ngã mạn ... khỏi 
kiến ... khỏi hoài nghi ... khỏi sự lờ đờ ... khỏi sự phóng dật ... khỏi sự 
hổ thẹn (tội lỗi) ... ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi sự ghê sợ (tội 
lỗi), tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập; ‘Làm cho tâm được giải thoát khỏi sự 
ghê sợ (tội lỗi), tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Làm cho tâm được giải thoát 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, có sự nhận thức là tâm, sự 
thiết lập là niệm, ...(như trên)...  

Quán xét: Quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét tâm ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Làm cho tâm được giải thoát đối với các hơi thở vào hơi thở ra là 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Làm cho tâm 
được giải thoát, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... 
trong khi nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: 
“Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét tâm trên tâm. 

Nhóm bốn thứ ba. 

‘Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về vô 
thường, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? Vô thường: 
Cái gì là vô thường? Năm uẩn là vô thường. Vô thường theo ý nghĩa 
gì? Vô thường với ý nghĩa sanh diệt. Đối với 5 uẩn, trong khi nhìn 
thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi 
nhìn thấy sự diệt nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng, trong khi nhìn 
thấy sự sanh diệt, nhìn thấy bao nhiêu tướng trạng? Đối với 5 uẩn, 
trong khi nhìn thấy sự sanh (hành giả) nhìn thấy 25 tướng trạng, 
trong khi nhìn thấy sự diệt nhìn thấy 25 tướng trạng; đối với năm 
uẩn, trong khi nhìn thấy sự sanh diệt nhìn thấy 50 tướng trạng này. 

‘Quán xét về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘quán xét 
về vô thường ở sắc, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. ‘Quán xét về vô thường ở 
thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về vô thường ở lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  

Quán xét về vô thường nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp trên các pháp.”  
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Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati? —pe— Evaṃ te 
dhamme anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Aniccānupassī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi —
pe— aniccānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena 
vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (1)  
 

Kathaṃ ‘virāgānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘virāgānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati?  

Rūpe ādīnavaṃ disvā rūpavirāge chandajāto hoti 
saddhādhimutto cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ ‘rūpe virāgānupassī 
assasissāmī’ti sikkhati, ‘rūpe virāgānupassī passasissāmī’ti sikkhati, 
vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —pe— 
cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe ādīnavaṃ disvā jarāmaraṇavirāge 
chandajāto hoti saddhādhimutto cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ 
‘jarāmaraṇe virāgānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘jarāmaraṇe 
virāgānupassī passasissāmī’ti sikkhati. 

Virāgānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upaṭṭhānaṃ sati, 
anupassanā ñāṇaṃ, dhammā upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena te dhamme 
anupassati. Tena vuccati ‘dhammesu dhammānupassanā-
satipaṭṭhānabhāvanā’ti. 

Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati? —pe— Evaṃ te 
dhamme anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Virāgānupassī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi     
—pe— virāgānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni samodhāneti.   
Tena vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (2)  
 

Kathaṃ ‘nirodhānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘nirodhānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati? 

Rūpe ādīnavaṃ disvā rūpanirodhe chandajāto hoti 
saddhādhimutto1 cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ ‘rūpe nirodhānupassī 
assasissāmī’ti sikkhati. ‘Rūpe nirodhānupassī passasissāmī’ti 
sikkhati, vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe 
—pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe ādīnavaṃ disvā 
jarāmaraṇanirodhe chandajāto hoti saddhādhimutto1         
cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ, ‘jarāmaraṇe nirodhānupassī    
assasissāmī’ti sikkhati jarāmaraṇe nirodhānupassī passasissāmī’ti 
sikkhati. 

                                                   
1 saddhāvimutto - Sī - 1. 
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Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Quán xét về vô thường của các hơi thở vào hơi thở ra là giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về vô 
thường, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm 
nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi 
nhận biết (vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu 
triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (1) 

‘Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét về ly 
tham, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về ly 
tham ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: ‘Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, 
‘Quán xét về ly tham ở sắc, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về việc ly tham khỏi sắc, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: 
‘Quán xét về ly tham ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở 
mắt ... ở lão tử, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét về ly tham ở lão tử, 
tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  

Quán xét về ly tham nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, ...(như trên)...; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp trên các pháp.” 

Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Quán xét về ly tham của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về ly tham, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (2) 

‘Quán xét về diệt tận, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét về diệt 
tận, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự 
diệt tận ở sắc, đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng 
định chắc chắn: ‘Quán xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, 
‘Quán xét về diệt tận ở sắc, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. Sau khi nhìn thấy 
sự tai hại ở sắc, có ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở sắc, đức tin 
được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: ‘Quán 
xét về diệt tận ở thọ, ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ...  ở 
lão tử, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ 
thở ra’ vị ấy tập.  
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Katihākārehi avijjāya ādīnavo hoti, katihākārehi avijjā   
nirujjhati? Pañcahākārehi avijjāya ādīnavo hoti, aṭṭhahākārehi avijjā 
nirujjhati.  

Katamehi pañcahākārehi avijjāya ādīnavo hoti? Aniccaṭṭhena 
avijjāya ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena avijjāya ādīnavo hoti, 
anattaṭṭhena avijjāya ādīnavo hoti, santāpaṭṭhena avijjāya ādīnavo 
hoti, viparināmaṭṭhena avijjāya ādīnavo hoti, imehi pañcahākārehi 
avijjāya ādīnavo hoti.  

Katamehi aṭṭhahākārehi avijjā nirujjhati? Nidānanirodhena   
avijjā nirujjhati, samudayanirodhena avijjā nirujjhati,    
jātinirodhena avijjā nirujjhati, pabhavanirodhena1 avijjā        
nirujjhati, hetunirodhena avijjā nirujjhati, paccayanirodhena avijjā 
nirujjhati, ñāṇuppādena avijjā nirujjhati, nirodhupaṭṭhānena avijjā 
nirujjhati, imehi aṭṭhahākārehi avijjā nirujjhati.  

Imehi pañcahākārehi avijjāya ādīnavaṃ disvā imehi avijjāya 
ādīnavaṃ disvā imehi aṭṭhahākārehi avijjānirodhe2 chandajāto hoti 
saddhādhimutto, cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ ‘avijjāya nirodhānupassī 
assasissāmī’ti sikkhati, ‘avijjāya nirodhānupassī passasissāmī’ti 
sikkhati.  

Katihākārehi saṅkhāresu ādīnavo hoti, katihākārehi         
saṅkhārā nirujjhanti? —pe— Katihākārehi viññāṇe ādīnavo hoti, 
katihākārehi viññāṇaṃ nirujjhati? —pe— Katihākārehi nāmarūpe 
ādīnavo hoti, katihākārehi nāmarūpaṃ nirujjhati? —pe— 
Katihākārehi saḷāyatane ādīnavo hoti, katihākārehi saḷāyatanaṃ 
nirujjhati? —pe— Katihākārehi phasse ādīnavo hoti, katihākārehi 
phasso nirujjhati? —pe— Katihākārehi vedanāya ādīnavo hoti, 
katihākārehi vedanā nirujjhati? —pe— Katihākārehi taṇhāya    
ādīnavo hoti, katihākārehi taṇhā nirujjhati? —pe— Katihākārehi 
upādāne ādīnavo hoti, katihākārehi upādānaṃ nirujjhati?                   
—pe— Katihākārehi bhave ādīnavo hoti, katihākārehi                  
bhavo nirujjhati? —pe— Katihākārehi jātiyā ādīnavo hoti, 
katihākārehi jāti nirujjhati? —pe— Katihākārehi jarāmaraṇe     
ādīnavo hoti, katihākārehi jarāmaraṇaṃ nirujjhati?      
Pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavo hoti, aṭṭhahākārehi 
jarāmaraṇaṃ nirujjhati.  

Katamehi pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavo hoti?    
Aniccaṭṭhena jarāmaraṇe ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena —pe— 
anattaṭṭhena —pe— santāpaṭṭhena —pe— viparināmaṭṭhena 
jarāmaraṇe ādīnavo hoti, imehi pañcahākārehi jarāmaraṇe     
ādīnavo hoti.  

                                                   
1 āhāranirodhena - Syā. 
2 avijjanirodhena - Syā. 
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Tai hại ở vô minh là với bao nhiêu biểu hiện? Vô minh được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện. 
Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở vô minh là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở vô minh theo 
ý nghĩa vô thường, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa khổ não, tai hại ở 
vô minh theo ý nghĩa vô ngã, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa thiêu 
đốt, tai hại ở vô minh theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở vô minh là 
với năm biểu hiện này. 

Vô minh được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của 
căn nguyên, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc 
sanh khởi, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của sanh, vô minh 
được diệt tận; với sự diệt tận của phát khởi, vô minh được diệt tận; 
với sự diệt tận của nhân, vô minh được diệt tận; với sự diệt tận của 
duyên, vô minh được diệt tận; với sự sanh khởi của trí, vô minh được 
diệt tận; với sự thiết lập của diệt tận, vô minh được diệt tận; vô minh 
được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở vô minh với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở vô minh với tám biểu hiện này, 
đức tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc 
chắn: ‘Quán xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán 
xét về diệt tận ở vô minh, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  
 

Tai hại ở các hành là với bao nhiêu biểu hiện? Các hành được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thức là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thức được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở danh sắc là với bao nhiêu biểu hiện? Danh sắc được 
diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sáu xứ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sáu xứ được diệt tận với bao nhiêu biểu 
hiện? ...(như trên)... Tai hại ở xúc là với bao nhiêu biểu hiện? Xúc 
được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thọ là 
với bao nhiêu biểu hiện? Thọ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? 
...(như trên)... Tai hại ở ái là với bao nhiêu biểu hiện? Ái được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở thủ là với bao 
nhiêu biểu hiện? Thủ được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở hữu là với bao nhiêu biểu hiện? Hữu được diệt tận 
với bao nhiêu biểu hiện? ...(như trên)... Tai hại ở sanh là với bao 
nhiêu biểu hiện? Sanh được diệt tận với bao nhiêu biểu hiện? ...(như 
trên)... Tai hại ở lão tử là với bao nhiêu biểu hiện? Lão tử được diệt 
tận với bao nhiêu biểu hiện? Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện. 
Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện. 

Tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện gì? Tai hại ở lão tử theo ý 
nghĩa vô thường, ...(như trên)... theo ý nghĩa khổ não, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa vô ngã, ...(nt)... theo ý nghĩa thiêu đốt, ...(như trên)... 
theo ý nghĩa chuyển biến; tai hại ở lão tử là với năm biểu hiện này.  
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Katamehi aṭṭhahākārehi jarāmaraṇaṃ nirujjhati? 
Nidānanirodhena jarāmaraṇaṃ nirujjhati, samudayanirodhena       
—pe— jātinirodhena —pe— pabhavanirodhena1 —pe— hetu-
nirodhena —pe— paccayanirodhena —pe— ñāṇuppādena —pe— 
nirodhupaṭṭhānena jarāmaraṇaṃ nirujjhati. Imehi aṭṭhahākārehi 
jarāmaraṇaṃ nirujjhati.  

Imehi pañcahākārehi jarāmaraṇe ādīnavaṃ disvā imehi 
aṭṭhahākārehi jarāmaraṇanirodhe chandajāto hoti saddhādhimutto,2 
cittañcassa svādhiṭṭhitaṃ ‘jarāmaraṇe nirodhānupassī assasissāmī’ti 
sikkhati, ‘jarāmaraṇe nirodhānupassī passasissāmī’ti sikkhati.  

Nirodhānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upaṭṭhānaṃ sati, 
anupassanā ñāṇaṃ, dhammā upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena te dhamme 
anupassati. Tena vuccati ‘dhammesu dhammānupassanā-
satipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati? —pe— Evaṃ te 
dhamme anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā: —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

Nirodhānupassī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi 
—pe— nirodhānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato —pe— pajānanto indriyāni samodhāneti. Tena 
vuccati ‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (3)  

Kathaṃ ‘paṭinissaggānupassī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘paṭinissaggānupassī passasissāmī’ti sikkhati?  

Paṭinissaggāti dve paṭinissaggā: pariccāgapaṭinissaggo ca, 
pakkhandanapaṭinissaggo ca. ‘Rūpaṃ pariccajatī’ti pariccāga-
paṭinissaggo ‘rūpanirodhe nibbāne cittaṃ pakkhandatī’ti 
pakkhandanapaṭinissaggo, ‘rūpe paṭinissaggānupassī assasissāmī’ti 
sikkhati, ‘rūpe paṭinissaggānupassī passasissāmī’ti sikkhati. 
Vedanaṃ —pe— saññaṃ —pe— saṅkhāre —pe— viññāṇaṃ —pe— 
cakkhuṃ —pe— ‘jarāmaraṇaṃ pariccajatī’ti pariccāgapaṭinissaggo, 
‘jarāmaraṇanirodhe nibbāne cittaṃ pakkhandatī’ti 
pakkhandanapaṭinissaggo.  

‘Jarāmaraṇe paṭinissaggānupassī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘jarāmaraṇe paṭinissaggānupassī passasissāmī’ti sikkhati. 
Paṭinissaggānupassī assāsapassāsavasena dhammā, upaṭṭhānaṃ 
sati, anupassanā ñāṇaṃ, dhammā upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena ñāṇena te dhamme 
anupassati. Tena vuccati ‘dhammesu dhammānupassanā-
satipaṭṭhānabhāvanā’ti.  

                                                   
1 bhavanirodhena - Syā, Sī 1. 
2 saddhāvimutto - Sī 1. 
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Lão tử được diệt tận với tám biểu hiện gì? Với sự diệt tận của căn 
nguyên, lão tử được diệt tận; với sự diệt tận của nguồn gốc sanh 
khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của sanh, ...(như trên)... với sự 
diệt tận của phát khởi, ...(như trên)... với sự diệt tận của nhân, 
...(như trên)... với sự diệt tận của duyên, ...(như trên)... với sự sanh 
khởi của trí, ... với sự thiết lập của diệt tận, lão tử được diệt tận; lão 
tử được diệt tận với tám biểu hiện này. 

Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở lão tử với năm biểu hiện này, có 
ước muốn sanh lên về sự diệt tận ở lão tử với tám biểu hiện này, đức 
tin được hướng đến, và tâm của vị ấy được khẳng định chắc chắn: 
‘Quán xét về diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về 
diệt tận ở lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập. 

Quán xét về diệt tận nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp trên các pháp.” (3) 
 

Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như 
trên)... Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có 
bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Quán xét về diệt tận của các hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh 
tịnh theo ý nghĩa thu thúc, ...(như trên)... Quán xét về diệt tận, đối 
với vị nhận biết sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác 
động của hơi thở vào hơi thở ra, ...(như trên)... trong khi nhận biết 
(vị ấy) liên kết các quyền; vì thế được nói rằng: “Và thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh.” (3) 
 

‘Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra’ vị ấy tập là (có ý nghĩa) thế nào? 

Từ bỏ: Có hai sự từ bỏ: Sự từ bỏ do buông bỏ và sự từ bỏ do tiến 
vào. ‘Buông bỏ sắc’ là sự từ bỏ do buông bỏ. ‘Tâm tiến vào sự diệt tận 
của sắc Niết Bàn’ là sự từ bỏ do tiến vào: ‘Quán xét về từ bỏ các sắc, 
tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘Quán xét về từ bỏ các sắc, tôi sẽ thở ra’ vị ấy 
tập. ‘Buông bỏ thọ’ ...(như trên)... tưởng ...(như trên)... các hành 
...(như trên)... thức ...(như trên)... mắt ...(như trên)... ‘Buông bỏ lão 
tử’ là sự từ bỏ do buông bỏ. ‘Tâm tiến vào sự diệt tận của lão tử Niết 
Bàn’ là sự từ bỏ do tiến vào: ‘Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở vào’ 
vị ấy tập, ‘Quán xét về từ bỏ lão tử, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  

Quán xét về sự từ bỏ nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra là 
các pháp, sự thiết lập là niệm, sự quán xét là trí, các pháp là sự thiết 
lập không phải là niệm, niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm; với 
niệm ấy với trí ấy, vị ấy quán xét các pháp ấy; vì thế được nói rằng: 
“Việc tu tập sự thiết lập niệm về quán xét pháp trên các pháp.”   
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Anupassatīti kathaṃ te dhamme anupassati? Aniccato 
anupassati no niccato, —pe— paṭinissajjati no ādiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññaṃ pajahati —pe— paṭinissajjanto ādānaṃ 
pajahati. Evaṃ te dhamme anupassati. Bhāvanāti catasso bhāvanā: 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā —pe— 
āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

 
 

Paṭinissaggānupassī assāsapassāsānaṃ saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi, dassanaṭṭhena 
diṭṭhivisuddhi, yo tattha saṃvaraṭṭho, ayaṃ adhisīlasikkhā. Yo 
tattha avikkhepaṭṭho, ayaṃ adhicittasikkhā, yo tattha dassanaṭṭho, 
ayaṃ adhipaññāsikkhā. Imā tisso sikkhāyo āvajjanto sikkhati, 
jānanto sikkhati —pe— sacchikātabbaṃ sacchikaronto sikkhati.  

 
 

Paṭinissaggānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānato viditā vedanā uppajjanti, viditā     
upaṭṭhahanti, viditā abbhatthaṃ gacchanti —pe— 
paṭinissaggānupassī assāsapassāsavasena cittassa ekaggataṃ 
avikkhepaṃ pajānanto indriyāni samodhāneti, gocarañca      
pajānāti, samatthañca paṭivijjhati, balāni samodhāneti,        
bojjhaṅge samodhāneti, maggaṃ samodhāneti, dhamme 
samodhāneti, gocarañca pajānāti, samatthañca paṭivijjhati.  

 

Indriyāni samodhānetīti kathaṃ indriyāni samodhāneti? 
Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ samodhāneti —pe— Tena vuccati 
‘samatthañca paṭivijjhatī’ti. (4)  

Aṭṭha anupassane ñāṇāni, aṭṭha ca upaṭṭhānānussatiyo, cattāri 
suttantikavatthūni dhammesu dhammānupassanāya.  

Imāni battiṃsa satokārissa ñāṇāni.  
 

Catuttha catukkaṃ.  
 

Satokāriñāṇaniddeso.  
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Quán xét: Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) thế nào? Quán 
xét về vô thường, không phải về thường. ...(như trên)... (Vị ấy) từ bỏ, 
không nắm giữ. Trong khi quán xét về vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
thường tưởng. ...(như trên)... trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Quán xét các pháp ấy là (có ý nghĩa) như thế. Sự tu tập: Có bốn 
sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, ...(như trên)..., là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện.  

Quán xét về từ bỏ đối với hơi thở vào hơi thở ra là giới thanh tịnh 
theo ý nghĩa thu thúc, là tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, 
là kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức. Trong trường hợp ấy ý 
nghĩa thu thúc là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp ấy ý 
nghĩa theo ý nghĩa không tản mạn là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp ấy ý nghĩa nhận thức là sự học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này vị ấy tập; trong khi nhận biết, 
...(nt)... trong khi tác chứng các pháp cần được tác chứng vị ấy tập.  

Có sự quán xét về từ bỏ, đối với vị nhận biết sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào hơi thở ra, các 
thọ sanh lên được biết đến, thiết lập được biết đến, biến mất được 
biết đến ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ, trong khi nhận biết 
sự chuyên nhất không tản mạn của tâm nhờ tác động của hơi thở vào 
hơi thở ra, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận biết hành xứ, thấu triệt ý 
nghĩa của thanh tịnh, (vị ấy) liên kết các lực, liên kết các giác chi, liên 
kết Đạo, liên kết các pháp, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa 
của thanh tịnh. 

Liên kết các quyền: Liên kết các quyền là (có ý nghĩa) thế nào? 
Liên kết tín quyền theo ý nghĩa cương quyết. ...(như trên)...; vì thế 
được nói rằng: “Và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh.” (4) 

Tám trí về quán xét, tám tùy niệm về sự thiết lập, và bốn nền tảng 
thuộc Kinh về việc quán xét pháp trên các pháp.  

Đây là 32 trí về việc thực hành niệm. 
 

Nhóm bốn thứ tư. 
 

Phần giải thích trí về việc thực hành niệm. 
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6 - 11. Ñāṇarāsichakkaṃ 

 

(6) Katamāni catuvīsati samādhivasena ñāṇāni?  

Dīghaṃ assāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi, 
dīghaṃ passāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi —pe— 
vimocayaṃ cittaṃ assāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo 
samādhi, vimocayaṃ cittaṃ passāsavasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samādhi.  

Imāni catuvīsati samādhivasena ñāṇāni.  

 

(7) Katamāni dvesattati vipassanāvasena ñāṇāni?  

Dīghaṃ assāsaṃ aniccato anupassanaṭṭhena vipassanā, 
dukkhato anupassanaṭṭhena vipassanā, anattato     
anupassanaṭṭhena vipassanā. Dīghaṃ passāsaṃ                        
aniccato anupasasanaṭṭhena vipassanā, dukkhato   
anupassanaṭṭhena vipassanā, anattato anupassanaṭṭhena     
vipassanā —pe— vimocayaṃ cittaṃ assāsaṃ —pe— vimocayaṃ 
cittaṃ passāsaṃ aniccato anupassanaṭṭhena vipassanā,        
dukkhato anupassanaṭṭhena vipassanā, anattato anupassanaṭṭhena 
vipassanā.  

Imāni dvesattati vipassanāvasena ñāṇāni.  

 

(8) Katamāni aṭṭha nibbidāñāṇāni?  

Aniccānupassī assāsaṃ yathābhūtaṃ jānāti passatīti 
nibbidāñāṇaṃ, aniccānupassī passāsaṃ yathābhūtaṃ                  
jānāti passatīti nibbidāñāṇaṃ —pe— paṭinissaggānupassī      
assāsaṃ yathābhūtaṃ jānāti passatīti nibbidāñāṇaṃ, 
paṭinissaggānupassī passāsaṃ yathābhūtaṃ jānāti passatīti 
nibbidāñāṇaṃ.  

Imāni aṭṭha nibbidāñāṇāni.  
 

(9) Katamāni aṭṭha nibbidānulome ñāṇāni?  

Aniccānupassī assāsaṃ bhayatupaṭṭhāne paññā nibbidānulome 
ñāṇaṃ, aniccānupassī passāsaṃ bhayatupaṭṭhāne paññā 
nibbidānulome ñāṇaṃ —pe— paṭinissaggānupassī assāsaṃ 
bhayatupaṭṭhāne paññā nibabidānulome ñāṇaṃ, 
paṭinissaggānupassī passāsaṃ bhayatupaṭṭhāne paññā 
nibbidānulome ñāṇaṃ.  
 

Imāni aṭṭha nibbidānulome ñāṇāni.  
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6-11. Nhóm Sáu về Trí: 

 

(6) 24 trí gì do năng lực của định?  

Nhờ tác động của hơi thở vào dài sự chuyên nhất không tản mạn 
của tâm là định, nhờ tác động của hơi thở ra dài sự chuyên nhất 
không tản mạn của tâm là định, ...(như trên)... Làm cho tâm được 
giải thoát, nhờ tác động của hơi thở vào sự chuyên nhất không tản 
mạn của tâm là định, làm cho tâm được giải thoát, nhờ tác động của 
hơi thở ra sự chuyên nhất không tản mạn của tâm là định.  

Đây là 24 trí do năng lực của định. 
 

(7) 72 trí gì do năng lực của minh sát?  

Hơi thở vào dài, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là 
vô ngã là minh sát. Hơi thở ra dài, theo ý nghĩa quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, 
theo ý nghĩa quán xét là vô ngã là minh sát. ...(như trên)... Làm cho 
tâm được giải thoát trong khi thở vào, làm cho tâm được giải thoát 
trong khi thở ra, theo ý nghĩa quán xét là vô thường là minh sát, theo 
ý nghĩa quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa quán xét là vô 
ngã là minh sát. 

Đây là 72 trí do năng lực của minh sát. 
 

(8) 8 trí về nhàm chán là gì? 

‘Quán xét về vô thường, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể’ là trí về nhàm chán, ‘Quán xét về vô thường, (vị ấy) biết và 
thấy hơi thở ra đúng theo bản thể’ là trí về nhàm chán, ...(như 
trên)..., ‘Quán xét về từ bỏ, (vị ấy) biết và thấy hơi thở vào đúng theo 
bản thể’ là trí về nhàm chán, ‘Quán xét về từ bỏ, (vị ấy) biết và thấy 
hơi thở ra đúng theo bản thể’ là trí về nhàm chán. 

Đây là 8 trí về nhàm chán. 
 

(9) 8 trí thuận theo nhàm chán là gì? 

Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự thiết lập của 
kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về vô thường trong 
khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm 
chán; ...(như trên)...; quán xét về từ bỏ trong khi thở vào, tuệ về sự 
thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo nhàm chán; quán xét về từ bỏ 
trong khi thở ra, tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí thuận theo 
nhàm chán.  

Đây là 8 trí thuận theo nhàm chán.  
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(10) Katamāni aṭṭha nibbidāpaṭippassaddhiñāṇāni?  

Aniccānupassī assāsaṃ paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā 
nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaṃ, aniccānupassī passāsaṃ paṭisaṅkhā 
santiṭṭhanā paññā nibbidāpaṭipapassaddhiñānaṃ —pe— 
paṭinissaggānupassī assāsaṃ paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā 
nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaṃ, paṭinissaggānupassī passāsaṃ 
paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā nibbidāpaṭippassaddhiñāṇaṃ.  

Imāni aṭṭha nibbidāpaṭippassaddhiñāṇāni.  
 

(11) Katamāni ekavīsati vimuttisukhe ñāṇāni?  

Sotāpattimaggena sakkāyadiṭṭhiyā pahīnattā samucchinnattā 
uppajjati vimuttisukhe ñānaṃ, vicikicchāya pahīnattā 
samucchinnattā uppajjati vimuttisukhe ñānaṃ, sīlabbata-
parāmāsassa —pe— diṭṭhānusayassa —pe— vicikicchānusayassa 
pahīnattā samucchinnattā uppajjati vimuttisukhe ñāṇaṃ, 
sakadāgāmimaggena oḷārikassa kāmarāgasaññojanassa —pe— 
paṭighasaññojanassa —pe— oḷārikassa kāmarāgānusayassa, 
paṭighānusayassa pahīnattā samucchinnattā uppajjati vimuttisukhe 
ñāṇaṃ, anāgāmimaggena anusahagatassa kāmarāgasaññojanassa —
pe— paṭighasaññojanassa, anusahagatassa kāmarāgānusayassa, 
paṭighānusayassa pahīnattā samucchinnattā uppajjati vimuttisukhe 
ñāṇaṃ, arahattamaggena rūparāgassa —pe— arūparāgassa, 
mānassa, uddhaccassa, avijjāya mānānusayassa, bhava-
rāgānusayassa, avijjānusayassa pahīnattā samucchinnattā uppajjati 
vimuttisukhe ñāṇaṃ.  

 
 
 

Imāni ekavīsati vimuttisukhe ñāṇāni.  

Soḷasavatthukaṃ ānāpānasatisamādhiṃ bhāvayato samadhikāni 
imāni dve ñāṇasatāni uppajjanti.  

 
Ānāpānasatikathā samattā. 
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(10) 8 trí gì về sự tịnh lặng của nhàm chán?  

Quán xét về vô thường trong khi thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ 
và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán; quán xét về vô 
thường trong khi thở ra, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí 
về sự tịnh lặng của nhàm chán; ...(nt)...; quán xét về từ bỏ trong khi 
thở vào, tuệ về sự phân biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng 
của nhàm chán; quán xét về từ bỏ trong khi thở ra, tuệ về sự phân 
biệt rõ và về sự trụ vững là trí về sự tịnh lặng của nhàm chán.  

Đây là 8 trí về sự tịnh lặng của nhàm chán. 

(11) 21 trí gì về sự an lạc của giải thoát?  

Do Đạo Nhập Lưu, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn 
toàn đối với thân kiến sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng 
thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối với hoài nghi sanh lên 
là trí về sự an lạc của giải thoát; trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự cố chấp vào giới và nghi thức, ... đối với kiến 
ngủ ngầm, ... đối với hoài nghi ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc 
của giải thoát. Do Đạo Nhất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn 
trừ hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục, đối với sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển sanh lên là trí về sự an lạc của 
giải thoát. Do Đạo Bất Lai, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ 
hoàn toàn đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, ... đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm có tính chất vi tế sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. Do 
Đạo A-la-hán, trạng thái dứt bỏ, trạng thái đoạn trừ hoàn toàn đối 
với ái sắc, ... đối với ái vô sắc, đối với ngã mạn, đối với phóng dật, đối 
với vô minh, đối với ngã mạn ngủ ngầm, đối với ái hữu ngủ ngầm, 
đối với vô minh ngủ ngầm sanh lên là trí về sự an lạc của giải thoát. 

Đây là 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 

Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 200 pháp sanh lên (ở vị ấy). 

 
Phần Giảng về  

Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra  
được hoàn tất. 

 

 377




