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IV. INDRIYA KATHĀ 

 
1. Paṭhamasuttaṃ  

 

Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati 
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū 
āmantesi ‘bhikkhavo’ti. ‘Bhadante’ti te bhikkhū bhagavato 
paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca:  

Pañcimāni bhikkhave, indriyāni, katamāni pañca? 
Saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ1 satindriyaṃ samādhindriyaṃ 
paññindriyaṃ. Imāni kho bhikkhave pañcindriyāni.  

Imāni pañcindriyāni katihākārehi visujjhanti? Imāni 
pañcindriyāni pannarasahi ākārehi visujjhanti. Assaddhe puggale 
parivajjayato, saddhe puggale sevato bhajato payirūpāsato, 
pasādanīye suttante paccavekkhato, imehi tīhākārehi saddhindriyaṃ 
visujjhati.  

Kusīte puggale parivajjayato, āraddhaviriye puggale sevato 
bhajato payirupāsato, sammappadhāne paccavekkhato, imehi 
tīhākārehi viriyindriyaṃ visujjhati.  

2Muṭṭhassatī puggale parivajjayato, upaṭṭhitasati   puggale sevato 
bhajato payirupāsato, satipaṭṭhāne paccavekkhato, imehi tīhākārehi 
satindriyaṃ visujjhati.  

Asamāhite puggale parivajjayato, samāhite puggale sevato 
bhajato payirupāsato, jhānavimokkhe paccavekkhato, imehi 
tīhākārehi samādhindriyaṃ visujjhati.  

Duppaññe puggale parivajjayato, paññavante puggale sevato 
bhajato payirupāsato, gambhīrañāṇacariyaṃ paccavekkhato, imehi 
tīhākārehi paññindriyaṃ visujjhati.  

Iti ime pañca puggale parivajjayato, pañca puggale sevato bhājato 
payirupāsato, pasādanīye suttante3 paccavekkhato, imehi 
pannarasahi ākārehi imāni pañcindriyāni visujjhanti.  

4Katihākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti,  katihākārehi pañcannaṃ 
indriyānaṃ bhāvanā hoti? Dasahākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti,4 
dasahākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ bhāvanā hoti.  

                                                   
1 vīriyindriyaṃ - Machasaṃ. 
2 upaṭṭhitasatī - Machasaṃ, Syā. 
3 pañcasuttantakkhandhe - Machasaṃ, Syā. 
4 bhāviyanti - Machasaṃ, Syā. 

 378



 

 

 
IV. GIẢNG VỀ QUYỀN: 

 
1. Bài Kinh thứ nhất: 

 

Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
Sāvatthī. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
 

- Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín 
quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Này các tỳ 
khưu, đây là năm quyền. 
 

Năm quyền này được thanh tịnh theo bao nhiêu cách? Năm 
quyền này được thanh tịnh theo 15 cách: Đối với vị đang xa lánh các 
kẻ không có đức tin, đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi những 
người có đức tin, đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin; tín 
quyền được thanh tịnh bằng ba cách này.  

Đối với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có sự ra sức tinh tấn, đang quán xét lại 
các sự nỗ lực đúng đắn; tấn quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 

Đối với vị đang xa lánh các kẻ có niệm bị quên lãng, đang xu 
hướng theo tiếp cận gần gũi những người có niệm được thiết lập, 
đang quán xét lại các sự thiết lập niệm; niệm quyền được thanh tịnh 
bằng ba cách này. 

Đối với vị đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, đang xu hướng 
theo tiếp cận gần gũi những người định tĩnh, đang quán xét lại các 
định và giải thoát; định quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 

Đối với vị đang xa lánh các kẻ có tuệ kém, đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có tuệ, đang quán xét lại hành vi của trí 
thâm sâu; tuệ quyền được thanh tịnh bằng ba cách này. 

Như thế, đối với vị đang xa lánh năm hạng người này, đối với vị 
đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi năm hạng người (kia), đối với vị 
đang quán xét lại các bài kinh khơi dậy đức tin, các quyền này được 
thanh tịnh theo 15 cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Bằng bao 
nhiêu cách có được sự phát triển của năm quyền? *[ ] Năm quyền 
được phát triển bằng mười cách, bằng mười cách có được sự phát 
triển của năm quyền. 

 379



Paṭisambhidāmaggo I                      Mahāvagga - Indriyakathā 

Assaddhiyaṃ pajahanto saddhindriyaṃ bhāveti, saddhindriyaṃ 
bhāvento assaddhiyaṃ pajahati, kosajjaṃ pajahanto viriyindriyaṃ 
bhāveti, viriyindriyaṃ bhāvento kosajjaṃ pajahati, pamādaṃ 
pajahanto satindriyaṃ bhāveti, satindriyaṃ bhāvento pamādaṃ 
pajahati, uddhaccaṃ pajahanto samādhindriyaṃ bhāveti, 
samādhindriyaṃ bhāvento uddhaccaṃ pajahati, avijjaṃ pajahanto 
paññindriyaṃ bhāveti, paññindriyaṃ bhāvento avijjaṃ pajahati.  

Imehi dasahākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti, imehi 
dasahākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ bhāvanā hoti.  

Katihākārehi pañcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni? 
Dasahākārehi pañcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni.  

Assaddhiyassa pahīnattā suppahīnattā saddhindriyaṃ bhāvitaṃ 
hoti subhāvitaṃ, saddhindriyassa bhāvitattā subhāvitattā 
assaddhiyaṃ pahīnaṃ hoti suppahīnaṃ, kosajjassa pahīnattā 
suppahīnattā viriyindriyaṃ bhāvitaṃ hoti subhāvitaṃ, 
viriyindriyassa bhāvitattā subhāvitattā kosajjaṃ pahīnaṃ hoti 
suppahīnaṃ, pamādassa pahīnattā suppahīnattā satindriyaṃ 
bhāvitaṃ hoti subhāvitaṃ, satindriyassa bhāvitattā subhāvitattā 
pamādo pahīno hoti suppahīno, uddhaccassa pahīnatā suppahīnattā 
samādhindriyaṃ bhāvitaṃ hoti subhāvitaṃ, samādhindriyassa 
bhāvitattā subhāvitattā uddhaccaṃ pahīnaṃ hoti suppahīnaṃ, 
avijjāya pahīnattā suppahīnattā paññindriyaṃ bhāvitaṃ hoti 
subhāvitaṃ, paññindriyassa bhāvitattā subhāvitattā avijjā pahīnā 
hoti suppahīnā.  

Imehi dasahākārehi pañcindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni.  
1Katihākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti,  katihākārehi 

pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, paṭippassaddhāni 
ca suppaṭippassaddhāni ca? Catūhākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti, 
catūhākārehi pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, 
paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni ca.  

Sotāpattimaggakkhaṇe pañcindriyāni bhāvīyanti, sotāpatti-
phalakkhaṇe pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca,2 
paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni ca, sakadāgāmimaggak-
khaṇe pañcindriyāni bhāvīyanti, sakadāgāmiphalakkhaṇe 
pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, paṭippassaddhāni 
ca suppaṭippassaddhāni ca, anāgāmimaggakkhane pañcindriyāni 
bhāvīyanti, anāgāmiphalakkhane pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti 
subhāvitāni ca paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni ca, 
arahattamaggakkhaṇe pañcindriyāni bhāvīyanti, arahattaphalak-
khaṇe pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, 
paṭippassaddhāni ca suppaṭippassaddhāni ca.  

                                                   
1 bhāviyanti - Machasaṃ, Syā. 
2 subhāvitāni - Sī 1, 2. 

 380



Phân Tích Đạo - Tập I                     Phẩm Chính Yếu - Giảng về Quyền 

Trong khi dứt bỏ sự không có đức tin là phát triển tín quyền, 
trong khi phát triển tín quyền là dứt bỏ sự không có đức tin; trong 
khi dứt bỏ sự biếng nhác là phát triển tấn quyền, trong khi phát triển 
tấn quyền là dứt bỏ sự biếng nhác; trong khi dứt bỏ sự buông lung là 
phát triển niệm quyền, trong khi phát triển niệm quyền là dứt bỏ sự 
buông lung; trong khi dứt bỏ sự phóng dật là phát triển định quyền, 
trong khi phát triển định quyền là dứt bỏ sự phóng dật; trong khi dứt 
bỏ vô minh là phát triển tuệ quyền, trong khi phát triển tuệ quyền là 
dứt bỏ vô minh.  

Năm quyền được phát triển bằng mười cách này, bằng mười cách 
này có được sự phát triển của năm quyền. 

Năm quyền (là) được phát triển, *[ ] (là) được phát triển tốt đẹp 
bằng bao nhiêu cách? Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát 
triển tốt đẹp bằng mười cách. 

Do trạng thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của sự không có 
đức tin, tín quyền được phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng 
thái đã được phát triển, do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của 
tín quyền, có sự từ bỏ, có sự từ bỏ tốt đẹp của sự không có đức tin. Do 
trạng thái dứt bỏ ... của sự biếng nhác, tấn quyền được phát triển ...; 
do trạng thái đã được phát triển ... của tấn quyền, có sự từ bỏ ... của 
sự biếng nhác. Do trạng thái dứt bỏ ... của sự buông lung, niệm 
quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được phát triển ... của 
niệm quyền, có sự từ bỏ ... của sự buông lung. Do trạng thái dứt bỏ ... 
của phóng dật, định quyền được phát triển ...; do trạng thái đã được 
phát triển... của định quyền, có sự từ bỏ ... của phóng dật. Do trạng 
thái dứt bỏ, do trạng thái dứt bỏ tốt đẹp của vô minh, tuệ quyền được 
phát triển được phát triển tốt đẹp; do trạng thái đã được phát triển, 
do trạng thái đã được phát triển tốt đẹp của tuệ quyền, có sự từ bỏ, 
có sự từ bỏ tốt đẹp của vô minh. 

Năm quyền (là) được phát triển, (là) được phát triển tốt đẹp bằng 
mười cách này. 

Năm quyền được phát triển bằng bao nhiêu cách? Năm quyền 
không những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt 
đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bao nhiêu cách? 
Năm quyền được phát triển bằng bốn cách; năm quyền không những 
(là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh 
lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp bằng bốn cách. 

Ở sát-na Đạo Nhập Lưu, năm quyền được phát triển; ở sát-na 
Quả Nhập Lưu, năm quyền không những (là) được phát triển, mà 
(là) còn được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt 
đẹp. Ở sát-na Đạo Nhất Lai, ... ở sát-na Quả Nhất Lai, ... Ở sát-na 
Đạo Bất Lai, ... ở sát-na Quả Bất Lai, ... Ở sát-na Đạo A-la-hán, năm 
quyền được phát triển; ở sát-na Quả A-la-hán, năm quyền không 
những (là) được phát triển, mà (là) còn được phát triển tốt đẹp, được 
tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp.  
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Paṭisambhidāmaggo I                      Mahāvagga - Indriyakathā 

Iti catasso maggavisuddhiyo, catasso phalavisuddhiyo, catasso 
samucchedavisuddhiyo, catasso paṭippassaddhivisuddhiyo. Imehi 
catūhākārehi pañcindriyāni bhāvīyanti, imehi catūhākārehi 
pañcindriyāni bhāvitāni ceva honti subhāvitāni ca, paṭippassaddhāni 
ca suppaṭippassaddhāni ca.  

1Katinnaṃ  puggalānaṃ indriyabhāvanā, kati puggalā 
bhāvitindriyā? Aṭṭhannaṃ puggalānaṃ indriyabhāvanā, tayo 
puggalā bhāvitindriyā.  

Katamesaṃ aṭṭhannaṃ puggalānaṃ indriyabhāvanā? 
Sattannañca sekkhānaṃ puthujjanakalyāṇakassa ca,2 imesaṃ 
aṭṭhannaṃ puggalānaṃ indriyabhāvanā. Katame tayo puggalā 
bhāvitindriyā? Savanena buddho3 4 tathāgatassa sāvako  khīṇāsavo 
bhāvitindriyo, sayaṃ bhūtaṭṭhena5 6 paccekabuddho  bhāvitindriyo, 
appameyyaṭṭhena tathāgato arahaṃ sammāsambuddho 
bhāvitindriyo. Ime tayo puggalā bhāvitindriyā.  

Iti imesaṃ aṭṭhannaṃ puggalānaṃ indriyabhāvanā, ime tayo 
puggalā bhāvitindriyā.  

Paṭhamasuttaniddeso.  
2. Dutiyasuttaṃ  

[Sāvatthinidānaṃ]  
Pañcimāni bhikkhave, indriyāni. Katamāni pañca? Saddhindri-

yaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ.  
7Ye hi keci  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā imesaṃ 

pañcannaṃ indriyānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca 
ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ nappajānanti, na me te 
bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā, 
brāhmaṇesu vā brāhmaṇasammatā, na ca pana te8 āyasmanto 
sāmaññatthaṃ vā9 brahmaññatthaṃ vā diṭṭheva dhamme sayaṃ 
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.  

Ye ca kho keci10 bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā imesaṃ 
pañcannaṃ indriyānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca 
ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānanti, te kho me11 
bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā, 
brāhmaṇesuvā brāhmaṇasammatā, te ca panāyasmanto12 

13sāmaññatthaṃ vā  brahmaññatthaṃ vā diṭṭheva dhamme sayaṃ 
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantī’ti.  

                                                   
1 9 katinaṃ - Machasaṃ, Syā.    sāmaññattaṃ - Sī 1. 
2 10 puthujjanassa ca kalyāṇakassa - Sī 1.   ye keci kho - Syā. 
3 11 bhāvitindriyavasena buddhoti - Syā, Sī 1, 2.  te kho - Sī 1. 
4 12 tathāgatasāvako - Syā.    panāyasmantā - Machasaṃ, Syā. 
5 13 sayambhūñāṇena - Sī 1.   sāmaññatthañca - Machasaṃ, Syā. 
6 paccekasambuddho - Machasaṃ; paccekabuddhā - Sī 1, 2.   
7 yo hi koci - Sī 2. 
8 na ca panete - Machasaṃ. 
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Phân Tích Đạo - Tập I                     Phẩm Chính Yếu - Giảng về Quyền 

Như thế, có bốn sự thanh tịnh của Đạo, có bốn sự thanh tịnh của 
Quả, có bốn sự thanh tịnh của đoạn trừ, có bốn sự thanh tịnh của 
tịnh lặng. Bằng bốn cách này, năm quyền được phát triển; bằng bốn 
cách này, năm quyền không những (là) được phát triển, mà (là) còn 
được phát triển tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 
 

Có sự phát triển quyền ở bao nhiêu hạng người? Bao nhiêu hạng 
người có quyền được phát triển? Có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người, ba hạng người có quyền được phát triển. 
 

Có sự phát triển quyền ở tám hạng người nào? Ở bảy hạng Hữu 
Học và phàm nhân hoàn thiện; có sự phát triển quyền ở tám hạng 
người này. Ba hạng người nào có quyền được phát triển? Vị Phật 
Thinh Văn, đệ tử của đức Như Lai, là bậc Lậu Tận có quyền được 
phát triển; đức Phật Độc Giác với ý nghĩa tự mình chứng ngộ có 
quyền được phát triển; đức Như Lai với ý nghĩa vô lượng, là bậc A-la-
hán, đấng Chánh Đẳng Giác có quyền được phát triển; ba hạng người 
này có quyền được phát triển.  

Như thế, có sự phát triển quyền ở tám hạng người này; ba hạng 
người này có quyền được phát triển. 
 

Phần giải thích về bài Kinh thứ nhất. 
 

2. Bài Kinh thứ nhì: 
 

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền.  
 

Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không 
nhận biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự 
khoái lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các 
tỳ khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy không được xem là 
Sa-môn trong số các Sa-môn, hoặc không được xem là Bà-la-môn 
trong số các Bà-la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời 
hiện tại không tự mình tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú 
vào mục đích của Sa-môn hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh. 
 

Này các tỳ khưu, chính các vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận 
biết đúng theo thực thể về sự sanh khởi, về sự biến mất, về sự khoái 
lạc, về sự tai hại, và về sự xuất ly của năm quyền này, này các tỳ 
khưu, đối với ta các Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy được xem là Sa-môn 
trong số các Sa-môn, hoặc được xem là Bà-la-môn trong số các Bà-
la-môn; hơn nữa các vị tôn túc ấy ngay trong thời hiện tại tự mình 
tác chứng bằng thắng trí, đạt đến và an trú vào mục đích của Sa-môn 
hạnh hoặc mục đích của Bà-la-môn hạnh.  
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Katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayo hoti, 
katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayaṃ pajānāti? 
Katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamo hoti, katihākārehi 
pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamaṃ pajānāti? Katihākārehi 
pañcannaṃ indriyānaṃ assādo hoti, katihākārehi pañcannaṃ 
indriyānaṃ assādaṃ pajānāti? Katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
ādīnavo hoti, katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavaṃ 
pajānāti? Katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ hoti, 
katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti? 

Cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayo hoti, 
cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayaṃ pajānāti. 
Cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamo hoti, 
cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamaṃ pajānāti. 
Pañcavīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādo hoti, 
pañcavīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādaṃ pajānāti. 
Pañcavīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavo hoti, 
pañcavīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavaṃ pajānāti. 
Asītisataṃ ākārehi1 pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ hoti, 
asītisataṃ ākārehi3 pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti.  

Katamehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayo 
hoti, katamehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
samudayaṃ pajānāti?  

Adhimokkhatthāya āvajjanāya samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti, adhimokkhavasena chandassa samudayo 
saddhindriyassa samudayo hoti, adhimokkhavasena manasikārassa 
samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, saddhindriyassa vasena 
ekattupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa samudayo hoti. Paggahatthāya 
āvajjanāya samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena 
chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena 
manasikārassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, 
viriyindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ viriyindriyassasamudayo 
hoti. Upaṭṭhānatthāya āvajjanāya samudayo satindriyassa samudayo 
hoti, upaṭṭhānavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo 
hoti, upaṭṭhānavasena manasikārassa samudayo satindriyassa 
samudayo hoti, satindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ satindriyassa 
samudayo hoti. Avikkhepatthāya āvajjanāya samudayo 
samādhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena chandassa 
samudayo samādhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena 
manasikārassa samudayo samādhindriyassa samudayo hoti, 
samādhindriyassa vassena ekattupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa 
samudayo hoti. Dassanatthāya āvajjanāya samudayo paññindriyassa 
samudayo hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa 
samudayo hoti, dassanavasena manasikārassa samudayo 
paññindriyassa samudayo hoti, paññindriyassa vasena 
ekattupaṭṭhānaṃ paññindriyassa samudayo hoti.  

                                                   
1 asītisatākārehi - Syā; asītisata-ākārehi - Sī 1.  
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Sự sanh khởi của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự biến 
mất của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự biến 
mất của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự khoái lạc của năm 
quyền là với bao nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự khoái lạc của năm 
quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? Sự tai hại của năm quyền là với bao 
nhiêu biểu hiện? Nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng bao nhiêu 
biểu hiện? Sự xuất ly của năm quyền là với bao nhiêu biểu hiện? 
Nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng bao nhiêu biểu hiện? 

Sự sanh khởi của năm quyền là với 40 biểu hiện, (hành giả) nhận 
biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 40 biểu hiện. Sự biến mất của 
năm quyền là với 40 biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự biến mất của 
năm quyền bằng 40 biểu hiện. Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 
biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 
biểu hiện. Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện, (hành giả) 
nhận biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện. Sự xuất ly của 
năm quyền là với 180 biểu hiện, (hành giả) nhận biết sự xuất ly của 
năm quyền bằng 180 biểu hiện. 
 

Sự sanh khởi của năm quyền là với 40 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
sanh khởi của năm quyền bằng 40 biểu hiện gì?  

Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự sanh khởi của tín 
quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự sanh 
khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác 
động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, sự thiết lập của 
nhất thể do tác động của tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của 
niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập 
là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động 
của sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết lập của nhất 
thể do tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền. Sự 
sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh 
khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi 
của định quyền. Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức 
là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác 
động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, sự sanh khởi 
của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền, 
sự thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự sanh khởi 
của tuệ quyền.  
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Adhimokkhatthāya āvajjanāya samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti, paggahatthāya āvajjanāya samudayo viriyindriyassa 
samudayo hoti, upaṭṭhānatthāya āvajjanāya samudayo satindriyassa 
samudayo hoti, avikkhepatthāya āvajjanāya samudayo 
samādhindriyassa samudayo hoti, dassanatthāya āvajjanāya 
samudayo paññindriyassa samudayo hoti. Adhimokkhavasena 
chandassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, paggaha-
vasena chandassa samudayo viriyindriyassa samudayo hoti, 
upaṭṭhānavasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, 
avikkhepavasena chandassa samudayo samādhindriyassa samudayo 
hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo 
hoti.  

Adhimokkhavasena manasikārassa samudayo saddhindriyassa 
samudayo hoti, paggahavasena manasikārassa samudayo 
viriyindriyassa samudayo hoti, upaṭṭhānavasena manasikārassa 
samudayo satindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena 
manasikārassa samudayo samādhindriyassa samudayo hoti, 
dassanavasena manasikārassa samudayo paññindriyassa  samudayo 
hoti. Saddhindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa 
samudayo hoti, viriyindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ 
viriyindriyassa samudayo hoti, satindriyassa vasena 
ekattupaṭṭhānaṃ satindriyassa samudayo hoti, samādhindriyassa 
vasena ekattupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa samudayo hoti, 
paññindriyassa vasena ekattupaṭṭhānaṃ paññindriyassa samudayo 
hoti.  

Imehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayo hoti, 
imehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ samudayaṃ 
pajānāti.  

Katamehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
atthaṅgamo hoti, katamehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ 
indriyānaṃ atthaṅgamaṃ pajānāti? 

Adhimokkhatthāya āvajjanāya atthaṅgamo saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, adhimokkhavasena chandassa atthaṅgamo 
saddhindriyassa atthaṅgamo hoti, adhimokkhavasena 
manasikārassa  atthaṅgamo  saddhindriyassa  atthaṅgamo  hoti, 
saddhindriyassa vasena ekatta-anupaṭṭhānaṃ1 saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti.  

Paggahatthāya āvajjanāya atthaṅgamo viriyindriyassa 
atthaṅgamo hoti, paggahavasena chandassa atthaṅgamo 
viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, paggahavasena manasikārassa 
atthaṅgamo viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, viriyindriyassa vasena 
ekatta-anupaṭṭhānaṃ viriyindriyassa atthaṅgamo hoti.  

                                                   
1 ekattaṃ  anupaṭṭhānaṃ - Syā, PTS. 
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Sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý 
nghĩa thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của 
hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự sanh khởi của định 
quyền, sự sanh khởi của hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
sanh khởi của tuệ quyền. Sự sanh khởi của ước muốn do tác động 
của sự cương quyết là sự sanh khởi của tín quyền, sự sanh khởi của 
ước muốn do tác động của sự ra sức là sự sanh khởi của tấn quyền, 
sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự thiết lập là sự sanh 
khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của ước muốn do tác động của sự 
không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, sự sanh khởi của ước 
muốn do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi của tuệ quyền. 
 

Sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự sanh 
khởi của tín quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự ra sức 
là sự sanh khởi của tấn quyền, sự sanh khởi của tác ý do tác động của 
sự thiết lập là sự sanh khởi của niệm quyền, sự sanh khởi của tác ý 
do tác động của sự không tản mạn là sự sanh khởi của định quyền, 
sự sanh khởi của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự sanh khởi 
của tuệ quyền. Sự thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là 
sự sanh khởi của tín quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của 
tấn quyền là sự sanh khởi của tấn quyền. sự thiết lập của nhất thể do 
tác động của niệm quyền là sự sanh khởi của niệm quyền, sự thiết 
lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự sanh khởi của định 
quyền, sự thiết lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự sanh 
khởi của tuệ quyền. 
 

Sự sanh khởi của năm quyền là với 40 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự sanh khởi của năm quyền bằng 40 biểu hiện này. 
 

Sự biến mất của năm quyền là với 40 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
biến mất của năm quyền bằng 40 biểu hiện gì?  
 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do 
tác động của sự cương quyết là sự biến mất của tín quyền, sự không 
thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự biến mất của 
tín quyền. 
 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa ra sức là sự biến mất 
của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự ra sức 
là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của nhất 
thể do tác động của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền.  
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Upaṭṭhanatthāya āvajjanāya atthaṅgamo satindriyassa 
atthaṅgamo hoti, upaṭṭhānavasena chandassa atthaṅgamo 
satindriyassa atthaṅgamo hoti, upaṭṭhānavasena manasikārassa 
atthaṅgamo satindriyassa atthaṅgamo hoti, satindriyassa vasena 
ekatta-anupaṭṭhānaṃ satindriyassa atthaṅgamo hoti.  

 
 

Avikkhepatthāya āvajjanāya atthaṅgamo samādhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, avikkhepavasena chandassa atthaṅgamo 
samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, avikkhepavasena manasi-
kārassa atthaṅgamo samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, 
samādhindriyassa vasena ekatta-anupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa 
atthaṅgamo hoti.  

 

Dassanatthāya āvajjanāya atthaṅgamo paññindriyassa 
atthaṅgamo hoti, dassanavasena chandassa atthaṅgamo 
paññindriyassa atthaṅgamo hoti, dassanavasena manasikārassa 
atthaṅgamo paññindriyassa atthaṅgamo hoti, paññindriyassa vasena 
ekatta-anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa atthaṅgamo hoti.  

 

Adhimokkhatthāya āvajjanāya atthaṅgamo saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, paggahatthāya āvajjanāya atthaṅgamo 
viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, upaṭṭhānatthāya āvajjanāya 
atthaṅgamo satindriyassa atthaṅgamo hoti, avikkhepatthāya 
āvajjanāya atthaṅgamo samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, 
dassanatthāya āvajjanāya atthaṅgamo paññindriyassa atthaṅgamo 
hoti.  
 

Adhimokkhavasena chandassa atthaṅgamo saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, paggahavasena chandassa atthaṅgamo 
viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, upaṭṭhānavasena chandassa 
atthaṅgamo satindriyassa atthaṅgamo hoti, avikkhepavasena 
chandassa atthaṅgamo samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, dassana-
vasena chandassa atthaṅgamo paññiyandrissa atthaṅgamo hoti.  

 

Adhimokkhavasena manasikārassa atthaṅgamo saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, paggahavasena manasikārassa atthaṅgamo 
viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, upaṭṭhānavasena manasikārassa 
atthaṅgamo satindriyassa atthaṅgamo hoti, avikkhepavasena 
manasikārassa atthaṅgamo samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, 
dassanavasena manasikārassa atthaṅgamo paññindriyassa 
atthaṅgamo hoti.  
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Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa thiết lập là sự biến 
mất của niệm quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm 
quyền. 
 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự 
biến mất của định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến mất của tác 
ý do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền. 

 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự biến 
mất của tuệ quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự 
nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ quyền, sự không thiết 
lập của nhất thể do tác động của tuệ quyền là sự biến mất của tuệ 
quyền. 

Sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa 
ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của sự hướng tâm 
theo ý nghĩa thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của 
sự hướng tâm theo ý nghĩa không tản mạn là sự biến mất của định 
quyền, sự biến mất của sự hướng tâm theo ý nghĩa nhận thức là sự 
biến mất của tuệ quyền. 
 

Sự biến mất của ước muốn do tác động của sự cương quyết là sự 
biến mất của tín quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của 
sự ra sức là sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của ước muốn do 
tác động của sự thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất 
của ước muốn do tác động của sự không tản mạn là sự biến mất của 
định quyền, sự biến mất của ước muốn do tác động của sự nhận thức 
là sự biến mất của tuệ quyền. 
 

Sự biến mất của tác ý do tác động của sự cương quyết là sự biến 
mất của tín quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự ra sức là 
sự biến mất của tấn quyền, sự biến mất của tác ý do tác động của sự 
thiết lập là sự biến mất của niệm quyền, sự biến mất của tác ý do tác 
động của sự không tản mạn là sự biến mất của định quyền, sự biến 
mất của tác ý do tác động của sự nhận thức là sự biến mất của tuệ 
quyền.  
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Saddhindriyassa vasena ekatta-anupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa 
atthaṅgamo hoti, viriyindriyassa vasena ekatta-anupaṭṭhānaṃ 
viriyindriyassa atthaṅgamo hoti, satindriyassa vasena ekatta-
anupaṭṭhānaṃ satindriyassa atthaṅgamo hoti, samādhindriyassa 
vasena ekatta-anupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa atthaṅgamo hoti, 
paññindriyassa vasena ekatta anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa 
atthaṅgamo hoti.  

Imehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ atthaṅgamo 
hoti, imehi cattālīsāya ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
atthaṅgamaṃ pajānāti.  

Katamehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādo 
hoti, katamehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
assādaṃ pajānāti? 

Assaddhiyassa anupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa assādo hoti, 
assaddhiyapariḷāhassa anupaṭṭhānaṃ saddhindriyassa assādo hoti, 
adhimokkhacariyāya vesārajjaṃ saddhindriyassa assādo hoti, santo 
ca vihārādhigamo saddhindriyassa assādo hoti, yaṃ saddhindriyaṃ 
paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ saddhindriyassa 
assādo.  

Kosajjassa anupaṭṭhānaṃ viriyindriyassa assādo hoti, 
kosajjapariḷāhassa anupaṭṭhānaṃ viriyindriyassa assādo hoti, 
paggahacariyāya vesārajjaṃ viriyindriyassa assādo hoti, santo ca 
vihārādhigamo viriyindriyassa assādo hoti, yaṃ viriyindriyaṃ 
paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ viriyindriyassa assādo.  

Pamādassa anupaṭṭhānaṃ satindriyassa assādo hoti, 
pamādapariḷāhassa anupaṭṭhānaṃ satindriyassa assādo hoti, 
upaṭṭhānacariyāya vesārajjaṃ satindriyassa assādo hoti, santo ca 
vihārādhigamo satindriyassa assādo hoti, yaṃ satindriyaṃ paṭicca 
uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ satindriyassa assādo.  

Uddhaccassa anupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa assādo hoti, 
uddhaccapariḷāhassa anupaṭṭhānaṃ samādhindriyassa assādo hoti, 
avikkhepacariyāya vesārajjaṃ samādhindriyassa assādo hoti, santo 
ca vihārādhigamo samādhindriyassa assādo hoti, yaṃ 
samādhindriyaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ 
samādhindriyassa assādo.  

Avijjāya anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa assādo hoti, 
avijjāpariḷāhassa anupaṭṭhānaṃ paññindriyassa assādo hoti, 
dassanacariyāya vesārajjaṃ paññindriyassa assādo hoti, santo ca 
vihārādhigamo paññindriyassa assādo hoti, yaṃ paññindriyaṃ 
paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ paññindriyassa assādo.  

Imehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādo hoti, 
imehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ assādaṃ 
pajānāti.  
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Sự không thiết lập của nhất thể do tác động của tín quyền là sự 
biến mất của tín quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động 
của tấn quyền là sự biến mất của tấn quyền, sự không thiết lập của 
nhất thể do tác động của niệm quyền là sự biến mất của niệm quyền, 
sự không thiết lập của nhất thể do tác động của định quyền là sự biến 
mất của định quyền, sự không thiết lập của nhất thể do tác động của 
tuệ quyền là sự biến mất của tuệ quyền. 

Sự biến mất của năm quyền là với 40 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự biến mất của năm quyền bằng 40 biểu hiện này. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì?  

Sự không thiết lập của sự không có đức tin là sự khoái lạc của tín 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin 
là sự khoái lạc của tín quyền, sự tự tín của hành vi cương quyết là sự 
khoái lạc của tín quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh *[ ] là sự 
khoái lạc của tín quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tín 
quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của tín quyền. 

Sự không thiết lập của biếng nhác là sự khoái lạc của tấn quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự khoái 
lạc của tấn quyền, sự tự tín của hành vi ra sức là sự khoái lạc của tấn 
quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của tấn 
quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tấn quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tấn quyền. 

Sự không thiết lập của buông lung là sự khoái lạc của niệm 
quyền, sự không thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự 
khoái lạc của niệm quyền, sự tự tín của hành vi thiết lập là sự khoái 
lạc của niệm quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc 
của niệm quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào niệm 
quyền thì điều ấy là sự khoái lạc của niệm quyền. 

Sự không thiết lập của phóng dật là sự khoái lạc của định quyền, 
sự không thiết lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự khoái lạc 
của định quyền, sự tự tín của hành vi không tản mạn là sự khoái lạc 
của định quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của 
định quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào định quyền thì 
điều ấy là sự khoái lạc của định quyền. 

Sự không thiết lập của vô minh là sự khoái lạc của tuệ quyền, sự 
không thiết lập của trạng thái bực bội do vô minh là sự khoái lạc của 
tuệ quyền, sự tự tín của hành vi nhận thức là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, sự an trú và đắc chứng thanh tịnh là sự khoái lạc của tuệ 
quyền, lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy thuận vào tuệ quyền thì điều 
ấy là sự khoái lạc của tuệ quyền. 

Sự khoái lạc của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự khoái lạc của năm quyền bằng 25 biểu hiện này.  
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Katamehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavo 
hoti, katamehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ 
ādīnavaṃ pajānāti? 

Assaddhiyassa upaṭṭhānaṃ saddhindriyassa ādīnavo hoti, 
assaddhiyapariḷāhassa upaṭṭhānaṃ saddhindriyassa ādīnavo hoti, 
aniccaṭṭhena saddhindriyassa ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena saddhin-
driyassa ādīnavo hoti, anattaṭṭhena saddhindriyassa ādīnavo hoti.  

Kosajjassa upaṭṭhānaṃ virindriyassa ādīnavo hoti, kosajja-
pariḷāhassa upaṭṭhānaṃ viriyindriyassa ādīnavo hoti, aniccaṭṭhena 
viriyindriyassa ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena viriyindriyassa ādīnavo 
hoti, anattaṭṭhena viriyindriyassa ādīnavo hoti.  

Pamādassa upaṭṭhānaṃ satindriyassa ādīnavo hoti, pamāda-
pariḷāhassa upaṭṭhānaṃ satindriyassa ādīnavo hoti, aniccaṭṭhena 
satindriyassa ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena satindriyassa ādīnavo hoti, 
anattaṭṭhena satindriyassa ādīnavo hoti.  

Uddhaccassa upaṭṭhānaṃ samādhindriyassa ādīnavo hoti, 
uddhaccapariḷāhassa upaṭṭhānaṃ samādhindriyassa ādīnavo hoti, 
aniccaṭṭhena samādhindriyassa ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena 
samādhindriyassa ādīnavo hoti, anattaṭṭhena samādhindriyassa 
ādīnavo hoti.  

Avijjāya upaṭṭhānaṃ paññindriyassa ādīnavo hoti, avijjā-
pariḷāhassa upaṭṭhānaṃ paññindriyassa ādīnavo hoti, aniccaṭṭhena 
paññindriyassa ādīnavo hoti, dukkhaṭṭhena paññindriyassa ādīnavo 
hoti, anattaṭṭhena paññindriyassa ādīnavo hoti.  

Imehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavo 
hoti, imehi pañcavīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ ādīnavaṃ 
pajānāti.  

1Katamehi asītisataṃ ākārehi  pañcannaṃ indriyānaṃ 
nissaraṇaṃ hoti, katamehi asitisataṃ ākārehi pañcannaṃ 
indriyānaṃ nissaraṇaṃ pajānāti? 

Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ assaddhiyā nissaṭaṃ2 hoti, 
assaddhiyapariḷāhā nissaṭaṃ2 hoti tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca nissaṭaṃ hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi nissaṭaṃ 
hoti, tato paṇītatarasaddhindriyassa paṭilābhā purimatarasad-
dhindriyā nissaṭaṃ hoti.  

Paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ kosajjā nissaṭaṃ hoti, 
kossajjapariḷāhā nissaṭaṃ hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissaṭaṃ hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi nissaṭaṃ hoti, tato 
paṇītataraviriyindriyassa paṭilābhā purimataraviriyindriyā nissaṭaṃ 
hoti.  

                                                   
1 2 asītisatāhākārehi - Syā.    nissataṃ - Sī 1. 
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Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện gì? Nhận biết sự tai 
hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện gì?  

Sự thiết lập của sự không có đức tin là sự tai hại của tín quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do không có đức tin là sự tai hại của 
tín quyền, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tín quyền, theo ý 
nghĩa khổ não là sự tai hại của tín quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của tín quyền. 

Sự thiết lập của sự biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do biếng nhác là sự tai hại của tấn quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của tấn quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
tấn quyền. 

Sự thiết lập của sự buông lung là sự tai hại của niệm quyền, sự 
thiết lập của trạng thái bực bội do buông lung là sự tai hại của niệm 
quyền, theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của niệm quyền, theo ý 
nghĩa khổ não là sự tai hại của niệm quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự 
tai hại của niệm quyền.  

Sự thiết lập của phóng dật là sự tai hại của định quyền, sự thiết 
lập của trạng thái bực bội do phóng dật là sự tai hại của định quyền, 
theo ý nghĩa vô thường là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa khổ 
não là sự tai hại của định quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của 
định quyền.  

Sự thiết lập của vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, sự thiết lập 
của trạng thái bực bội do vô minh là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý 
nghĩa vô thường là sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa khổ não là 
sự tai hại của tuệ quyền, theo ý nghĩa vô ngã là sự tai hại của tuệ 
quyền.  

Sự tai hại của năm quyền là với 25 biểu hiện này, (hành giả) nhận 
biết sự tai hại của năm quyền bằng 25 biểu hiện này. 

Sự xuất ly của năm quyền là với 180 biểu hiện gì? Nhận biết sự 
xuất ly của năm quyền bằng 180 biểu hiện gì? 

Với ý nghĩa cương quyết, tín quyền được xuất ly khỏi sự không có 
đức tin, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do không có đức tin, 
được xuất ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được 
xuất ly khỏi tín quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành 
tựu tín quyền thù thắng hơn. 

Với ý nghĩa ra sức, tấn quyền được xuất ly khỏi sự biếng nhác, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do biếng nhác, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tấn 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu tấn quyền 
thù thắng hơn.  
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Upaṭṭhānaṭṭhena satindriyā pamādā nissaṭaṃ hoti. 
pamādapariḷāhā nissaṭaṃ hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissaṭaṃ hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi nissaṭaṃ hoti, tato 
paṇītatarasatindriyassa paṭilābhā purimatarasatindriyā nissaṭaṃ 
hoti.  

 

 

Avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ uddhaccā nissaṭaṃ hoti, 
uddhacapariḷāhā nissaṭaṃ hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi 
ca nissaṭaṃ hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi nissaṭaṃ hoti, tato 
paṇītatarasamādhindriyassa paṭilābhā purimatarasamādhindriyā 
nissaṭaṃ hoti.  

 

 

Dassanaṭṭhena paññindriyaṃ avijjāya nissaṭaṃ hoti, 
avijjāpariḷāhā nissaṭaṃ hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
nissaṭaṃ hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi nissaṭaṃ hoti, tato 
paṇītatarapaññindriyassa paṭilābhā purimatarapaññindriyā 
nissaṭaṃ hoti.  

 

 

Pubbabhāge pañcahi indriyehi paṭhamajjhānavasena pañcin-
driyāni nissaṭāni honti, paṭhame jhāne1 2 pañcahi indriyehi  
dutiyajjhānavasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, dutiye jhāne3 
pañcahi indriyehi2 tatiyajjhānavasena pañcindriyāni nissaṭāni  honti, 
tatiye jhāne pañcahi indriyehi catutthājjhānavasena pañcindriyāni 
nissaṭāni honti, catutthe jhāne pañcahi indriyehi 
ākāsānañcāyatanasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
ākāsānañcāyatanasamāpattivasena4 pañcahi indriyehi 
viññānañcāyatanasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
viññānañcāyatanasamāpattiyā pañcahi indriyehi 
ākiñcaññāyatanasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā pañcahi indriyehi 
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni 
honti, nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā pañcahi indriyehi 
aniccānupassanāvasena pañcandriyāni nissaṭāni honti. 

                                                   
1 paṭhamajjhāne - Syā, Sī 1. 
2 pañcahindriyehi - Machasaṃ, Syā; pañcindriyehi - Sī 1. 
3 dutiyajjhāne - Syā, Sī 1. 
4 samāpattiyā vasena - Sī 1. 
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Với ý nghĩa thiết lập, niệm quyền được xuất ly khỏi sự buông 
lung, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do buông lung, được xuất 
ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được 
xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly 
khỏi niệm quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của niệm quyền thù thắng hơn. 

 

 

 

Với ý nghĩa không tản mạn, định quyền được xuất ly khỏi sự 
phóng dật, được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do phóng dật, được 
xuất ly khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
được xuất ly khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất 
ly khỏi định quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu 
của định quyền thù thắng hơn. 

 
 

 

Với ý nghĩa nhận thức, tuệ quyền được xuất ly khỏi vô minh, 
được xuất ly khỏi trạng thái bực bội do vô minh, được xuất ly khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, được xuất ly 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần, từ đó được xuất ly khỏi tuệ 
quyền (thuộc thời điểm) liền trước đây nhờ sự thành tựu của tuệ 
quyền thù thắng hơn. 

 

 

 

Do nhờ năng lực của sơ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở giai đoạn trước đây. Do nhờ năng lực của nhị thiền, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sơ thiền. Do nhờ năng lực của 
tam thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở nhị thiền. Do 
nhờ năng lực của tứ thiền, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền 
ở tam thiền. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở tứ thiền. Do nhờ năng lực 
của sự chứng đạt thức vô biên xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt thức vô biên xứ. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về vô 
thường, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ.  
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Aniccānupassanāya pañcahi indriyehi dukkhānupassanā-   
vasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, dukkhānupassanāya     
pañcahi indriyehi anattānupassanāvasena pañcindriyāni       
nissaṭāni honti, anattānupassanāya pañcahi indriyehi 
nibbidānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
nibbidānupassanāya pañcahi indriyehi virāgānupassanāvasena 
pañcindriyāni nissaṭāni honti, virāgānupassanāya pañcahi    
indriyehi nirodhānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni        
honti, nirodhānupassanāya pañcahi indriyehi 
paṭinissaggānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni                 
honti, paṭinissaggānupassanāya pañcahi indriyehi 
khayānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
khayānupassanāya pañcahi indriyehi vayānupassanāvasena 
pañcindriyāni nissaṭāni honti, vayānupassanāya pañcahi       
indriyehi vipariṇāmānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni 
honti, vipariṇāmānupassanāya pañcahi indriyehi 
animittānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
animittānupassanāya pañcahi indriyehi                  
appaṇihitānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
appaṇihitānupassanāya pañcahi indriyehi suññatānupassanā- 
vasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, suññatānupassanāya    
pañcahi indriyehi adhipaññādhammavipassanāvasena  
pañcindriyāni nissaṭāni honti adhipaññādhamma-            
vipassanāya pañcahi indriyehi yathābhūtañāṇadassana-            
vasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, yathābhūtañāṇa-           
dassane pañcahi indriyehi ādīnavānupassanāvasena      
pañcindriyāni nissaṭāni honti, ādīnavānupassanāya                  
pañcahi indriyehi paṭisaṅkhānupassanāvasena pañcindriyāni 
nissaṭāni honti, paṭisaṅkhānupassanāya pañcahi indriyehi 
vivaṭṭanānupassanāvasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, 
vivaṭṭanānupassanāya pañcahi indriyehi sotāpattimagga-          
vasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, sotāpattimagge               
pañcahi indriyehi sotāpattiphalasamāpattivasena           
pañcindriyāni nissaṭāni honti, sotāpattiphalasamāpattiyā        
pañcahi indriyehi sakadāgāmimaggavasena pañcindriyāni     
nissaṭāni honti, sakadāgāmimagge pañcahi indriyehi 
sakadāgāmiphalasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni         
honti, sakadāgāmiphalasamāpattiyā pañcahi indriyehi 
anāgāmimaggavasena pañcindriyāni nissaṭāni honti,   
anāgāmimagge pañcahi indriyehi anāgāmiphala-       
samāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni honti, anāgāmiphala-       
samāpattiyā pañcahi indriyehi arahattamaggavasena       
pañcindriyāni nissaṭāni honti, arahattamagge pañcahi           
indriyehi arahattaphalasamāpattivasena pañcindriyāni nissaṭāni 
honti.  
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Do  nhờ  năng  lực  của  sự  quán  xét  về  khổ  não,  năm  quyền  
được  xuất  ly  khỏi  năm  quyền  ở  sự  quán  xét  về  vô  thường.  Do  
nhờ  năng  lực  của  sự  quán  xét  về  vô  ngã,  năm  quyền  được  xuất  
ly  khỏi  năm  quyền  ở  sự  quán  xét  về  khổ  não.  Do  nhờ  năng  
lực  của  sự  quán  xét  về  sự  nhàm  chán,  năm  quyền  được  xuất  ly  
khỏi  năm  quyền  ở  sự  quán  xét  về  vô  ngã.  Do  nhờ  năng  lực  
của  sự  quán  xét  về  ly  tham  ái,  năm  quyền  được  xuất  ly  khỏi  
năm  quyền  ở  sự  quán  xét  về  sự  nhàm  chán.  Do  nhờ  năng  lực  
của  sự  quán  xét  về  sự  diệt  tận,  năm  quyền  được  xuất  ly  khỏi  
năm  quyền  ở  sự  quán  xét  về  ly  tham  ái.  Do  nhờ  năng  lực  của  
sự  quán  xét  về  sự  từ  bỏ,  năm  quyền  được  xuất  ly  khỏi  năm  
quyền  ở  sự  quán  xét  về  sự  diệt  tận.  Do  nhờ  năng  lực  của  sự  
quán  xét  về sự đoạn tận, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
sự quán xét về sự từ bỏ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự biến 
hoại, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự 
đoạn tận. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự chuyển biến, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại. Do 
nhờ năng lực của sự quán xét về vô tướng, năm quyền được xuất ly 
khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về vô nguyện, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về vô tướng. Do nhờ năng lực của sự quán xét về 
không tánh, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét 
về vô nguyện. Do nhờ năng lực của sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về không 
tánh. Do nhờ năng lực của sự biết và thấy đúng theo thực thể, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự minh sát các pháp bằng 
thắng tuệ. Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự tai hại, năm quyền 
được xuất ly khỏi năm quyền ở sự biết và thấy đúng theo thực thể. 
Do nhờ năng lực của sự quán xét về sự phân biệt rõ, năm quyền được 
xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về sự tai hại. Do nhờ năng lực 
của sự quán xét về sự ly khai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ. Do nhờ năng lực của Đạo 
Nhập Lưu, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự quán xét về 
sự ly khai. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả Nhập Lưu, năm 
quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhập Lưu. Do nhờ năng 
lực của Đạo Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở sự 
chứng đạt Quả Nhập Lưu. Do nhờ năng lực của sự chứng đạt Quả 
Nhất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Nhất Lai. 
Do nhờ năng lực của Đạo Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm 
quyền ở sự chứng đạt Quả Nhất Lai. Do nhờ năng lực của sự chứng 
đạt Quả Bất Lai, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở Đạo Bất 
Lai. Do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi 
năm quyền ở sự chứng đạt Quả Bất Lai. Do nhờ năng lực của sự 
chứng đạt Quả A-la-hán, năm quyền được xuất ly khỏi năm quyền ở 
Đạo A-la-hán.  
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1Nekkhamme  pañcindriyāni kāmacchandato nissaṭāni honti, 
abyāpāde pañcindriyāni byāpādato nissaṭāni honti, ālokasaññāya 
pañcindriyāni thīnamiddhato nissaṭāni honti, avikkhepe 
pañcindriyāni uddhaccato nissaṭāni honti, dhammavavatthāne 
pañcindriyāni vicikicchāya nissaṭāni honti, ñāṇe pañcindriyāni 
avijjāya nissaṭāni honti, pāmojje pañcindriyāni aratiyā nissaṭāni 
honti.  

 

 

Paṭhame jhāne pañcindriyāni nīvaraṇehi nissaṭāni honti, dutiye 
jhāne pañcindriyāni vitakkavicārehi nissaṭāni honti, tatiye jhāne 
pañcindriyāni pītiyā nissaṭāni honti, catutthe jhāne pañcindriyāni 
sukhadukkhehi nissaṭāni honti, ākāsānañcāyatanasamāpattiyā 
pañcindriyāni rūpasaññāya paṭighasaññāya nānattasaññāya 
nissaṭāni honti, viññāṇañcāyatanasamāpattiyā pañcindriyāni 
ākāsānañcāyatanaññāya nissaṭāni honti, ākiñcaññāyatana 
samāpattiyā pañcindriyāni viññāṇañcāyatanasaññāya nissaṭāni    
honti, nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā pañcindriyāni 
ākiñcaññāyatanasaññāya nissāñāni honti.  

 

 

Aniccānupassanāya pañcindriyāni niccasaññāya nissaṭāni honti, 
dukkhānupassanāya pañcindriyāni sukhasaññāya nissaṭāni honti, 
anattānupassanāya pañcindriyāni attasaññāya nissaṭāni honti, 
nibbidānupassanāya pañcindriyāni nandiyā nissaṭāni honti, 
virāgānupassanāya pañcindriyāni rāgato nissaṭāni honti, 
nirodhānupassanāya pañcindriyāni samudayato nissaṭāni honti, 
paṭinissaggānupassanāya pañcindriyāni ādīnavato nissaṭāni honti, 
khayānupassanāya pañcindriyāni ghanasaññāya nissaṭāni honti, 
vayānupassanāya pañcindriyāni āyūhanato nissaṭāni honti, 
vipariṇāmānupassanāya pañcindriyāni dhuvasaññāya nissaṭāni 
honti, animittānupassanāya pañcindriyāni nimittato nissaṭāni hontī, 
appaṇihitānupassanāya pañcindriyāni panidhiyā nissaṭāni honti, 
suññatānupassanāya pañcindriyāni abhinivesato nissaṭāni honti, 
adhipaññādhammavipassanāya pañcindriyāni sārādānābhinivesato 
nissaṭāni honti, yathābhūtañāṇadassane pañcindriyāni 
sammohābhinivesato nissaṭāni honti ādīnavānupassanāya 
pañcindriyāni ālayābhinivesato nissaṭāni honti, 
paṭisaṅkhānupassanāya pañcindriyāni appaṭisaṅkhāya nissaṭāni 
honti, vivaṭṭanānupassanāya pañcindriyāni saññogābhinivesato 
nissaṭāni honti.  

                                                   
1 nikkhamme - Syā, Sī 1. 
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Năm quyền ở sự thoát ly được xuất ly khỏi ước muốn trong các 
dục. Năm quyền ở sự không sân độc được xuất ly khỏi sự sân độc. 
Năm quyền ở sự nghĩ tưởng đến ánh sáng được xuất ly khỏi sự lờ đờ 
buồn ngủ. Năm quyền ở sự không tản mạn được xuất ly khỏi sự 
phóng dật. Năm quyền ở sự xác định pháp được xuất ly khỏi sự hoài 
nghi. Năm quyền ở trí được xuất ly khỏi vô minh. Năm quyền ở sự 
hân hoan được xuất ly khỏi sự không hứng thú.  

 

 

Năm quyền ở sơ thiền được xuất ly khỏi các pháp ngăn che. Năm 
quyền ở nhị thiền được xuất ly khỏi tầm và tứ. Năm quyền ở tam 
thiền được xuất ly khỏi hỷ. Năm quyền ở tứ thiền được xuất ly khỏi 
lạc và khổ. Năm quyền ở sự chứng đạt không vô biên xứ được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng 
về trạng thái khác biệt. Năm quyền ở sự chứng đạt thức vô biên xứ 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ. Năm quyền ở 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ. Năm quyền ở sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ.  

 

 

Năm quyền ở sự quán xét về vô thường được xuất ly khỏi sự nghĩ 
tưởng về thường còn. Năm quyền ở sự quán xét về khổ não được 
xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về lạc. Năm quyền ở sự quán xét về vô ngã 
được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về ngã. Năm quyền ở sự quán xét về 
sự nhàm chán được xuất ly khỏi sự vui thích. Năm quyền ở sự quán 
xét về ly tham ái được xuất ly khỏi tham ái. Năm quyền ở sự quán xét 
về sự diệt tận được xuất ly khỏi nhân sanh khởi. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự từ bỏ được xuất ly khỏi sự tai hại. Năm quyền ở sự 
quán xét về sự đoạn tận được xuất ly khỏi sự nghĩ tưởng về tiếp diễn. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự biến hoại được xuất ly khỏi (nghiệp) 
tích lũy. Năm quyền ở sự quán xét về sự chuyển biến được xuất ly 
khỏi sự nghĩ tưởng về bền vững. Năm quyền ở sự quán xét về vô 
tướng được xuất ly khỏi hiện tướng. Năm quyền ở sự quán xét về vô 
nguyện được xuất ly khỏi sự nguyện ước. Năm quyền ở sự quán xét 
về không tánh được xuất ly khỏi sự cố chấp. Năm quyền ở sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ được xuất ly khỏi sự cố chấp về thực 
chất (của thường còn, của tự ngã). Năm quyền ở sự biết và thấy đúng 
theo thực thể được xuất ly khỏi cố chấp vào sự lầm lẫn. Năm quyền ở 
sự quán xét về sự tai hại được xuất ly khỏi sự cố chấp vào sự lệ thuộc. 
Năm quyền ở sự quán xét về sự phân biệt rõ được xuất ly khỏi sự 
không phân biệt rõ. Năm quyền ở sự quán xét về sự ly khai được xuất 
ly khỏi sự cố chấp vào sự ràng buộc.  
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Sotāpattimagge pañcindriyāni diṭṭhekaṭṭhehi kilesehi nissaṭāni 
honti, sakadāgāmimagge pañcindriyāni oḷārikehi kilesehi nissaṭāni 
honti, anāgāmimagge pañcindriyānā aṇusahagatehi kilesehi 
nissaṭāni honti, arahattamagge pañcindriyāni sabbakilesehi 
nissaṭāni honti, sabbesaññeva khīṇāsavānaṃ tattha tattha  
pañcindriyāni nissaṭāni ceva honti sunissaṭāni ca paṭippassaddhāni 
ca suppaṭippassaddhāni ca.  

Imehi asītisataṃ ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ 
hoti. Imehi asītisataṃ ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ nissaraṇaṃ 
pajānāti.  

Dutiyasuttaniddeso.  
 

Bhānavāro paṭhamo.  
 

3. Tatiyasuttaṃ  

[Sāvatthinidānaṃ] 

“Pañcimāni bhikkhave, indriyāni, katamāni pañca? 
Saddhindriyaṃ viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ 
paññindriyaṃ.  

Kattha ca bhikkhave, saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catusu 
sotāpattiyaṅgesu, ettha saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca 
bhikkhave, viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catusu sammappadhānesu, 
ettha viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca bhikkhave, satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ? Catusu satipaṭṭhānesu, ettha satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. 
Kattha ca bhikkhave, samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catusu jhānesu, 
ettha samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. Kattha ca bhikkhave, 
paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ? Catusu ariyasaccesu, ettha 
paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ. [1]  

Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena katihākārehi 
pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu sammappadhānesu 
viriyindriyassa vasena katihākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni, 
catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena katihākārehi 
pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu jhānesu samādhindriyassa vasena 
katihākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu ariyasaccesu 
paññindriyassa vasena katihākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni?  

Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi 
pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu sammappadhānesu 
viriyindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni, 
catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi 
pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu jhānesu samādhindriyassa vasena 
vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni, catusu ariyasaccesu 
paññindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

                                                   
[1] Indriyasaṃyutta -Suddhikavagge.  
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Năm quyền ở Đạo Nhập Lưu được xuất ly khỏi các phiền não 
thuần về tà kiến, năm quyền ở Đạo Nhất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não thô thiển, năm quyền ở Đạo Bất Lai được xuất ly khỏi các 
phiền não có tính chất vi tế, năm quyền ở Đạo A-la-hán được xuất ly 
khỏi toàn bộ phiền não; trong mọi trường hợp, năm quyền của chính 
tất cả các bậc Lậu Tận không những là được xuất ly, mà còn được 
xuất ly tốt đẹp, được tịnh lặng, và được tịnh lặng tốt đẹp. 

Sự xuất ly của năm quyền là với 180 biểu hiện này, (hành giả) 
nhận biết sự xuất ly của năm quyền bằng 180 biểu hiện này. 
 

Phần giải thích về bài Kinh thứ nhì. 
 

Tụng Phẩm thứ nhất. 
 

3. Bài Kinh thứ ba: 
 

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, đây là năm quyền. Những gì là năm? Tín quyền, 
tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền.  

Và này các tỳ khưu, tín quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn 
chi phần của Nhập Lưu, tín quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khưu, tấn quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chánh cần, 
tấn quyền nên được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, niệm quyền 
nên được quan sát ở đâu? Ở bốn sự thiết lập niệm, niệm quyền nên 
được quan sát ở đây. Và này các tỳ khưu, định quyền nên được quan 
sát ở đâu? Ở bốn thiền, định quyền nên được quan sát ở đây. Và này 
các tỳ khưu, tuệ quyền nên được quan sát ở đâu? Ở bốn chân lý cao 
thượng, tuệ quyền nên được quan sát ở đây. 

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ 
năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan 
sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn 
sự thiết lập niệm, năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu 
hiện? Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? Do nhờ năng lực của tuệ 
quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm quyền nên được quan sát theo 
bao nhiêu biểu hiện?  

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện. Do nhờ năng lực 
của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên được quan sát theo 
20 biểu hiện. Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập 
niệm, năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện. Do nhờ năng 
lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên được quan sát theo 
20 biểu hiện. Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao 
thượng, năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện.  
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