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Paṭisambhidāmaggo I                      Mahāvagga - Indriyakathā 

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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Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena katamehi 
vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni? 

Sappurisasaṃseve sotāpattiyaṅge adhimokkhādhipateyyaṭṭhena 
saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, saddhindriyassa vasena paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ,  upaṭṭhānaṭṭhena   satindriyaṃ   
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, saddhammasavane 
sotāpattiyaṅge —pe— yonisomanasikāre sotāpattiyaṅge —pe— 
dhammānudhammapaṭipattiyā sotāpattiyaṅge adhimokkhādhi-
pateyyaṭṭhena saddhindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ, saddhindriyassa vasena 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

Catusu sammappadhānesu viriyindriyassa vasena katamehi 
vīsatiyā ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni? 

Anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
anupāpādāya sammappadhāne paggahādhipateyyaṭṭhena 
viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, viriyindriyassa vasena upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, uppannānaṃ 
pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya sammappadhāne  
—pe— anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya 
sammappadhāne —pe— uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ 
ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā 
sammappadhāne paggahādhipateyyaṭṭhena viriyindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, viriyindriyassa vasena upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena 
saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Catusu sammappadhānesu viriyindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

Catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni? 

Kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhāne upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, satindriyassa vasena avikkhepaṭṭhena 
samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ  
daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, pag-
gahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, vedanāsu vedanānupassanā-
satipaṭṭhāne —pe— citte cittānupassanāsatipaṭṭhāne —pe— dham-
mesu dhammānupassanāsatipaṭṭhāne upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena 
satindriyaṃ   daṭṭhabbaṃ,    satindriyassa   vasena   avikkhepaṭṭhena  
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở bốn chi phần của Nhập Lưu về sự thân cận bậc chân nhân, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; 
do nhờ năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. Ở bốn chi phần 
của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về sự tác ý 
đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và thuận 
pháp, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp 
chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(như trên)... tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức. 

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 20 biểu hiện nào?  

Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết. Ở chánh cần nhằm dứt bỏ các pháp ác bất thiện chưa được 
sanh khởi, ...(nt)... Ở chánh cần nhằm làm sanh khởi các pháp thiện 
chưa được sanh khởi, ...(nt)... Ở chánh cần nhắm đến sự duy trì, sự 
không bị lẫn lộn, sự tăng trưởng, sự dồi dào, sự phát triển, sự làm 
tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyền, ... tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết.  

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, năm quyền nên 
được quan sát theo 20 biểu hiện này.  

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng 
lực của niệm quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lập niệm về 
quán xét thọ trên các thọ, ...(như trên)... Ở sự thiết lập niệm về quán 
xét tâm trên tâm, ...(như trên)... Ở sự thiết lập niệm về quán xét 
pháp trên các pháp, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, 
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samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

Catusu jhānesu samādhindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni?  

Paṭhame jhāne avikkhepādhipateyyaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, samādhindriyassa vasena dassanaṭṭhena paññindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dutiye jhāne —pe— tatiye jhāne —pe— 
catutthe jhāne avikkhepādhipateyyaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, samādhindriyassa vasena dassanaṭṭhena paññindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Catusu jhānesu samādhindriyassa vasena imehi vīsatiyā ākārehi 
pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni?  

Dukkhe ariyasacce dassanādhipateyyaṭṭhena paññindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena  daṭṭhab-
baṃ. Paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, dukkhasamudaye ariyasacce —pe— dukkhanirodhe 
ariyasacce —pe— dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasacce 
dassanādhipateyyaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paññindiyassa 
vasena adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paggahaṭ-
ṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcindriyāni daṭṭhabbāni.  

Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena        
katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā, catusu 
sammappadhānesu —pe— catusu satipaṭṭhānesu —pe— catusu 
jhānesu —pe— catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena 
katihākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā? Catusu 
sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi 
pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā, catusu sammappadhānesu 
—pe— catusu satipaṭṭhānesu —pe— catusu jhānesu —pe— catusu 
ariyasaccesu paññindriyassa vasena vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ 
indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā. 
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định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, ...(như 
trên)... tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức.  

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 20 biểu hiện nào?  

Ở sơ thiền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản 
mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. Ở 
nhị thiền, ...(như trên)... Ở tam thiền, ...(như trên)... Ở tứ thiền, định 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)... niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập.  

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, năm quyền nên 
được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở chân lý cao thượng về Khổ, tuệ quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa thiết lập, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
không tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như 
trên)... Ở chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(như trên)... Ở 
chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)... định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn.  

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo bao nhiêu biểu hiện? 
Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như trên)... ở bốn 
sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(như trên)... ở bốn 
chân lý cao thượng, hành vi của 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, hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 20 
biểu hiện.  Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chánh cần ...(như 
trên)... ở bốn sự thiết lập niệm ...(như trên)... ở bốn thiền ...(như 
trên)... ở bốn chân lý cao thượng, hành vi của năm quyền nên được 
quan sát theo 20 biểu hiện.  
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Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena katamehi 
vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā?  

Sappurisasaṃseve sotāpattiyaṅge adhimokkhādhipateyyaṭṭhena 
saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, saddhindriyassa vasena 
paggahaṭṭhena viriyindriyassa cariyā daṭṭhabbā, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, dassanaṭṭhena paññindriyassa cariyā daṭṭhabbā. 
Saddhammasavane sotāpattiyaṅge —pe— Yonisomanasikāre 
sotāpattiyaṅge —pe— Dhammānudhammapaṭipattiyā sotāpattiyaṅge 
adhimokkhādhipateyyaṭṭhena saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, 
saddhindriyassa vasena paggahaṭṭhena viriyindriyassa cariyā 
daṭṭhabbā, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, dassanaṭṭhena 
paññindriyassa cariyā daṭṭhabbā.  

Catusu sotāpattiyaṅgesu saddhindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.  

Catusu sammappadhānesu viriyindriyassa vasena katamehi 
vīsatiyā ākārehi pañcannaṃ cariyā daṭṭhabbā?  

Anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
anuppādāya sammappadhāne paggahādhipateyyaṭṭhena 
viriyindriyassa cariyā daṭṭhabbā, viriyindriyassa vasena 
upaṭṭhānaṭṭhena satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, avikkhepaṭṭhena 
samādhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, dassanaṭṭhena paññindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyassa cariyā 
daṭṭhabbā, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
pahānāya sammappadhāne —pe— anuppannānaṃ kusalānaṃ 
dhammānaṃ uppādāya sammappadhāne —pe— uppannānaṃ 
kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhīyyobhāvāya 
vepullāya bhāvanāya pāripūriyā sammappadhāne 
paggahādhipateyyaṭṭhena viriyindriyassa cariyā daṭṭhabbā —pe—  

Catusu sammappadhānesu viriyindrissa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.  

Catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā? 

Kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhāne upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena 
satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, satindriyassa vasena 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, dassanaṭṭhena 
paññindriyassa cariyā daṭṭhabbā, adhimokkhaṭṭhena 
saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, paggahaṭṭhena viriyindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, vedanāsu vedanānupassanāsatipaṭṭhāne —pe— 
citte cittānupassanāsatipaṭṭhāne —pe— dhammesu dhammā-
nupassanāsatipaṭṭhāne upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena satindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, —pe—  
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Do nhờ năng lực của tín quyền ở bốn chi phần của Nhập Lưu, 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở bốn chi phần của Nhập Lưu về sự thân cận bậc chân nhân, 
hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, hành vi của tấn quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, hành vi của niệm quyền ... 
theo ý nghĩa thiết lập, hành vi của định quyền ... theo ý nghĩa không 
tản mạn, hành vi của tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. Ở bốn chi 
phần của Nhập Lưu về sự lắng nghe Chánh Pháp, ...(như trên)... về 
sự tác ý đúng đường lối, ...(như trên)... về sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tín quyền, ...(nt)... 
hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức.  

Ở bốn chi phần của Nhập Lưu, do nhờ năng lực của tín quyền 
hành vi của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở chánh cần nhằm không làm sanh khởi các pháp ác bất thiện 
chưa được sanh khởi, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo 
ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, hành 
vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, hành vi 
của định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ 
quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết. Ở chánh cần nhằm dứt bỏ các 
pháp ác bất thiện chưa được sanh khởi, ...(như trên)... nhằm làm 
sanh khởi các pháp thiện chưa được sanh khởi, ...(như trên)... nhắm 
đến sự duy trì, sự không bị lẫn lộn, sự tăng trưởng, sự dồi dào, sự 
phát triển, sự làm tròn đủ các pháp thiện đã được sanh khởi, hành vi 
của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền ...(như trên)... hành vi của tín 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 

Do nhờ năng lực của tấn quyền ở bốn chánh cần, hành vi của 
năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân, hành vi của niệm 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của niệm quyền, hành vi của định quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, hành vi của tuệ quyền ... theo 
ý nghĩa nhận thức, hành vi của tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức. Ở sự thiết lập 
niệm về quán xét thọ trên các thọ, ...(nt)... về quán xét tâm trên tâm, 
...(nt)... về quán xét pháp trên các pháp, hành vi của niệm quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; ...(nt)...  
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Catusu satipaṭṭhānesu satindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.  

Catusu jhānesu samādhindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā?  

Paṭhame jhāne avikkhepādhipateyyaṭṭhena samādhindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, samādhindriyassa vasena dassanaṭṭhena 
paññindriyassa cariyā daṭṭhabbā, adhimokkhaṭṭhena saddhin-
driyassa cariyā daṭṭhabbā, paggahaṭṭhena viriyindriyassa cariyā 
daṭṭhabbā, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyassa cariyā daṭṭhabbā. Dutiye 
jhāne —pe— Tatiye jhāne —pe— Catutthe jhāne avikkhepādhi-
pateyyaṭṭhena samādhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, —pe—  

Catusu jhānesu samādhindriyassa vasena imehi vīsatiyā ākārehi 
pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā?  

Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena katamehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.  

Dukkhe ariyasacce dassanādhipateyyaṭṭhena paññindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena 
saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, paggahaṭṭhena viriyindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, dukkha-
samudaye ariyasacce —pe— dukkhanirodhe ariyasacce —pe— 
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasacce dassanādhipatey-
yaṭṭhena paññindriyassa cariyā daṭṭhabbā, paññindriyassa vasena 
adhimokkhaṭṭhena saddhindriyassa cariyā daṭṭhabbā, pagga-
haṭṭhena viriyindriyassa cariyā daṭṭhabbā, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyassa cariyā daṭṭhabbā, avikkhepaṭṭhena samādhindriyassa 
cariyā daṭṭhabbā.  

Catusu ariyasaccesu paññindriyassa vasena imehi vīsatiyā 
ākārehi pañcannaṃ indriyānaṃ cariyā daṭṭhabbā.  

Cāro ca vihāro ca anubuddho hoti paṭividdho, yathācarantaṃ 
yathāviharantaṃ viññū sabrahmacārī gambhīresu ṭhānesu 
okappeyyuṃ: addhā ayamāyasmā patto vā pāpuṇissati vā.  

Cariyāti aṭṭha cariyāyo: iriyāpathacariyā, āyatanacariyā, 
saticariyā, samādhicariyā, ñāṇacariyā, maggacariyā, patticariyā, 
lokatthacariyā’ti.1  

2Iriyāpathacariyāti catusu  iriyāpathesu.  

Āyatanacariyāti chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.  

Saticariyāti catusu satipaṭṭhānesu.  

Samādhicariyāti catusu jhānesu.  

                                                   
1 2 lokatthacariyā - Syā.    catūsu - Machasaṃ, Syā. 
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Do nhờ năng lực của niệm quyền ở bốn sự thiết lập niệm, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này.  

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở sơ thiền, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý 
nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định 
quyền, hành vi của tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận 
thức, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập. Ở 
nhị thiền, ...(như trên)... Ở tam thiền, ...(như trên)... Ở tứ thiền, hành 
vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, ...(như trên)...  

Do nhờ năng lực của định quyền ở bốn thiền, hành vi của năm 
quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện nào? 

Ở chân lý cao thượng về Khổ, hành vi của tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tuệ quyền, hành vi của tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
cương quyết, hành vi của tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
ra sức, hành vi của niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết 
lập, hành vi của định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn. Ở chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, ...(như trên)... Ở 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, ...(như trên)... Ở chân lý cao 
thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, hành vi của tuệ 
quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do 
nhờ năng lực của tuệ quyền, ...(như trên)...  

Do nhờ năng lực của tuệ quyền ở bốn chân lý cao thượng, hành vi 
của năm quyền nên được quan sát theo 20 biểu hiện này. 

Hành vi và sự an trú là được phát hiện và được thấu triệt. Các bậc 
trí hành Phạm hạnh có thể xác nhận về những lãnh vực thâm sâu cho 
người đang hành động như thế ấy, đang an trú như thế ấy rằng: 
‘Chắc chắn vị tôn túc này đã đạt đến hoặc sẽ thành tựu.’ 

Hành vi: Có tám hành vi: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Đạo, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian. 

Hành vi của oai nghi: liên quan đến bốn oai nghi.  

Hành vi của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 

Hành vi của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vi của định: liên quan đến bốn thiền. 
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Ñāṇacariyāti catusu ariyasaccesu.  

Maggacariyāti catusu ariyamaggesu.  

Patticariyāti catusu sāmaññaphalesu.  

Lokatthacariyāti tathāgatesu arahantesu sammāsam-
buddhesu, padese1 2 paccekabuddhesu, padese  sāvakesu.  

Iriyāpathacariyā ca paṇidhisampannānaṃ, āyatanacariyā ca 
indriyesu guttadvārānaṃ, saticariyā ca appamādavihārīnaṃ, 
samādhicariyā ca adhicittamanuyuttānaṃ, ñāṇacariyā ca 
buddhisampannānaṃ, maggacariyā ca sammāpaṭipannānaṃ,3 
patticariyā ca adhigataphalānaṃ, lokatthacariyā ca tathāgatānaṃ 
arahantānaṃ sammāsambuddhānaṃ, padese1 paccekabuddhānaṃ, 
padese2 sāvakānaṃ, imā aṭṭha cariyāyo.   

Aparāpi aṭṭha cariyāyo: adhimuccanto saddhāya carati, 
paggaṇhanto viriyena carati, upaṭṭhāpento satiyā carati,  
avikkhepaṃ karonto samādhinā carati, pajānanto paññāya        
carati, vijānanto viññāṇacariyāya4 carati, evaṃ paṭipannassa    
kusalā dhammā āyāpentīti5 āyatanacariyāya carati, evaṃ     
paṭipanno visesamadhigacchatīti visesacariyāya carati, imā aṭṭha 
cariyāyo.  

Aparāpi aṭṭha cariyāyo: dassanacariyā ca sammādiṭṭhiyā, 
abhiniropanacariyā ca sammāsaṅkappassa, pariggahacariyā             
ca sammāvācāya, samuṭṭhānacariyā ca sammākammantassa, 
vodānacariyā ca sammā-ājīvassa, paggahacariyā ca 
sammāvāyāmassa, upaṭṭhānacariyā ca sammāsatiyā,           
avikkhepacariyā ca sammāsamādhissa, imā aṭṭha cariyāyo.  

Vihāroti adhimuccanto saddhāya viharati, paggaṇhanto viriyena 
viharati, upaṭṭhāpento satiyā viharati, avikkhepaṃ karonto 
samādhinā viharati, pajānanto paññāya viharati.  

Anubuddhoti saddhindriyassa adhimokkhaṭṭho anubuddho 
hoti, viriyindriyassa paggahaṭṭho anubuddho hoti,           
satindriyassa upaṭṭhānaṭṭho anubuddho hoti, samādhindriyassa 
avikkhepaṭṭho anubuddho hoti, paññindriyasa dassanaṭṭho 
anubuddho hoti.  

Paṭividdhoti saddhindriyassa adhimokkhaṭṭho paṭividdho    
hoti, viriyindriyassa paggahaṭṭho paṭividdho hoti,            
satindriyassa upaṭṭhānaṭṭho paṭividdho hoti, samādhindriyassa 
avikkhepaṭṭho paṭividdho hoti, paññindriyassa dassanaṭṭho 
paṭividdho hoti.  

                                                   
1 4 padeso - Syā; sappadeso - Sī 1.   viññāṇena - Syā; viññāṇacariyā - Sī. 
2 5 padeso - Syā; sappadesu - Sī 1.   abhāpentīti - Sī 1.  
3 samāpattisampannānaṃ - Sī 1.   
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Hành vi của trí: liên quan đến bốn chân lý cao thượng.  

Hành vi của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Đạo. 

Hành vi của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 

Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn.  

Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu nguyện vọng, 
hành vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn, *[ ] hành vi của niệm 
là của các vị an trú vào sự không buông lung, hành vi của định là của 
các vị gắn bó vào thắng tâm, hành vi của trí là của các vị đã thành tựu 
sự giác ngộ, hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn, hành 
vi của sự đạt đến là của các Quả vị đã được chứng đạt, hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là một phần đối với các vị Phật Độc Giác, là một phần đối 
với các vị Thinh Văn; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi không tản mạn là hành xử với định, trong khi 
nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là hành xử với 
hành vi của thức, ‘ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện’ là hành xử với hành vi của xứ, ‘vị thực hành như thế chứng đắc 
đặc biệt’ là hành xử với hành vi của chứng đắc; đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thức của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tinh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định; 
đây là tám hành vi. 

Sự an trú: Trong khi cương quyết là an trú với tín, trong khi ra 
sức là an trú với tấn, trong khi thiết lập là an trú với niệm, trong khi 
hành động không tản mạn là an trú với định, trong khi là nhận biết 
là an trú với tuệ.  

Được phát hiện: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
phát hiện, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được phát hiện, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được phát hiện, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được phát hiện, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền 
là được phát hiện. 

Được thấu triệt: Ý nghĩa cương quyết của tín quyền là được 
thấu triệt, ý nghĩa ra sức của tấn quyền là được thấu triệt, ý nghĩa 
thiết lập của niệm quyền là được thấu triệt, ý nghĩa không tản mạn 
của định quyền là được thấu triệt, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền là 
được thấu triệt.  
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1Yathācarantanti  evaṃ saddhāya carantaṃ, evaṃ viriyena 
carantaṃ, evaṃ satiyā carantaṃ, evaṃ samādhinā carantaṃ, evaṃ 
paññāya carantaṃ.  

Yathāviharantanti evaṃ saddhāya viharantaṃ, evaṃ viriyena 
viharantaṃ, evaṃ satiyā viharantaṃ, evaṃ samādhinā viharantaṃ, 
evaṃ paññāya viharantaṃ.  

Viññūti viññū vibhāvī medhāvī paṇḍitā buddhisampannā.  
2 3Sabrahmacārīti ekakammaṃ,  ekuddeso samasikkhatā.   

4Gambhīresu ṭhānesūti gambhīrāni ṭhānāni vuccanti: jhānā  
ca vimokkhā ca samādhi5 ca samāpattiyo ca maggā ca phalāni ca 
abhiññāyo ca paṭisambhidā ca.  

Okappeyyunti saddaheyyuṃ adhimucceyyuṃ.  

Addhāti ekaṃsavacanametaṃ, nissaṃsayavacanametaṃ, nik-
kaṅkhavacanametaṃ,6 advejjhavacanametaṃ, adveḷhakavacana-
metaṃ, niyogavacanametaṃ,7 apaṇṇakavacanametaṃ, avatthāpana-
vacanametaṃ ‘addhā’ti.  

Āyasmāti piyavacanametaṃ, garuvacanametaṃ, sagārava-
sappatissādhivacana8metaṃ ‘āyasmā’ti.  

Patto vāti adhigato vā.9 Pāpuṇissati vāti adhigamissati vā.10  
 

Tatiyasuttaniddeso.  
 

 4. Catutthasuttaṃ  

[Sāvatthinidānaṃ11]  

Pañcimāni bhikkhave, indriyāni, katamāni pañca? 
Saddhindriyaṃ, viriyindriyaṃ, satindriyaṃ, samādhindriyaṃ, 
paññindriyaṃ, imāni kho bhikkhave, pañcindriyāni.  

12Imāni pañcindriyāni katihākārehi kenaṭṭhena  daṭṭhabbāni? 
Imāni pañcindriyāni chahākārehi tenaṭṭhena13 daṭṭhabbāni: 
ādhipateyyaṭṭhena, ādivisodhanaṭṭhena, adhimattaṭṭhena, 
adhiṭṭhānaṭṭhena, pariyādānaṭṭhena, patiṭṭhāpakaṭṭhena.  

Kathaṃ ādhipateyyaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni?  

Assaddhiyaṃ pajahato adhimokkhādhipateyyaṭṭhena 
saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, saddhindiyassa vasena paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  
                                                   
1 7 yathācaranti - Sī 1.  niyyānikavacanametaṃ - Syā. 
2 8 9 ekaṃ kammaṃ - Sī.  sappaṭissādhivacanaṃ - Syā.  adhigato - Syā, PTS. 
3 10 samasikkhātā - Syā.  adhigamissati - Syā, PTS.    
4 11 jhānāni - Syā, PTS.  paripuṇṇanidānaṃ - Syā, Sī, PTS.   
5 12 samādhi - Syā, Sī 1.  katihākārehi - Syā, PTS.   
6 13 nikkaṅkhāvacanametaṃ - Syā, Sī 1.  chahākārehi - Syā. 
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Đang hành động như thế ấy: đang hành động với tín như thế, 
đang hành động với tấn như thế, đang hành động với niệm như thế, 
đang hành động với định như thế, đang hành động với tuệ như thế. 

Đang an trú như thế ấy: đang an trú với tín như thế, đang an 
trú với tấn như thế, đang an trú với niệm như thế, đang an trú với 
định như thế, đang an trú với tuệ như thế. 

Các bậc trí: Các bậc có trí, hiểu biết, nhạy bén, khôn ngoan, đã 
thành tựu sự giác ngộ. 

Có Phạm hạnh: có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới 
bổn Pātimokkha), có sự học tập giống nhau. 

Về những lãnh vực thâm sâu: các tầng thiền, các sự giải 
thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các Đạo, các Quả, các thắng 
trí, các (trí) phân tích được gọi là những lãnh vực thâm sâu. 

Có thể xác nhận: có thể tin tưởng, có thể khẳng định. 

Chắc chắn: Đây là lời nói một chiều, đây là lời nói không nghi 
ngờ, đây là lời nói không hoài nghi, đây là lời nói không có hai nghĩa, 
đây là lời nói không có hai ý, đây là lời nói quả quyết, đây là lời nói 
không lập lờ, đây là lời nói xác định: ‘Chắc chắn.’ 

Vị tôn túc: Đây là lời nói quý mến, đây là lời nói tôn trọng, đây 
là lời nói văn hoa có sự tôn kính và quy thuận: ‘Vị tôn túc.’ 

Đã đạt đến: đã chứng đắc. Hoặc sẽ thành tựu: hoặc sẽ chứng 
đắc. 

Phần giải thích về bài Kinh thứ ba. 
 

4. Bài Kinh thứ tư: 

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

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

Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa gì với bao nhiêu 
biểu hiện? Năm quyền này nên được quan sát theo ý nghĩa ấy với sáu 
biểu hiện: theo ý nghĩa của pháp chủ đạo, theo ý nghĩa của việc làm 
trong sạch phần đầu, theo ý nghĩa vượt trội, theo ý nghĩa khẳng định, 
theo ý nghĩa chấm dứt, theo ý nghĩa tạo lập. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là 
(có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với vị đang dứt bỏ sự không có đức tin, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực 
của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa nhận thức.  
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Kosajjaṃ pajahato paggahādhipateyyaṭṭhena viriyindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, viriyindriyassa vasena upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ    
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena 
saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Pamādaṃ pajahato upaṭṭhānādhipateyyaṭṭhena satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, satindriyassa vasena avikkhepaṭṭhena samādhindri-
yaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Uddhaccaṃ pajahato avikkhepādhipateyyaṭṭhena samādhindri-
yaṃ daṭṭhabbaṃ, samādhindriyassa vasena dassanaṭṭhena 
paññindriyaṃ ..., adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ ..., paggahaṭ-
ṭhena viriyindriyaṃ ..., upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Avijjaṃ pajahato dassanādhipateyyaṭṭhena paññindriyaṃ  
daṭṭhabbaṃ, paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena 
saddhindriyaṃ ..., paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ ..., upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ ..., avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena adhimokkhādhi-
pateyyaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, saddhindriyassa vasena 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena paggahādhipatey-
yaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, viriyindriyassa vasena 
upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhekapaṭṭhena 
samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena upaṭṭhānādhi-
pateyyaṭṭhena satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, satindriyassa vasena 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena 
paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena avikkhepādhi-
pateyyaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, samādhindriyassa 
vasena dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, adhimokkhaṭ-
ṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena dassanādhipatey-
yaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paññindriyassa vasena 
adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  
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Đối với vị đang dứt bỏ sự biếng nhác, tấn quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa ra sức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn 
quyền, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định 
quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận 
thức, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết. 

Đối với vị đang dứt bỏ sự buông lung, niệm quyền nên được quan 
sát theo ý nghĩa thiết lập là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm 
quyền, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, 
tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa cương 
quyết, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức. 

Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, định quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa không tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của 
định quyền, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín 
quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 

Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, tuệ quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa nhận thức là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ 
quyền, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn 
quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, 
định quyền ... theo ý nghĩa không tản mạn. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tín quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương 
quyết là pháp chủ đạo, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm quyền 
... thiết lập, định quyền ... không tản mạn, tuệ quyền ... nhận thức. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra sức là 
pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tấn quyền, niệm quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa không tản 
mạn, tuệ quyền ... nhận thức, tín quyền ... cương quyết. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, niệm quyền nên được quan sát theo ý nghĩa thiết lập 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của niệm quyền, định quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa 
nhận thức, tín quyền ... cương quyết, tấn quyền ... ra sức. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, định quyền nên được quan sát theo ý nghĩa không 
tản mạn là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của định quyền, tuệ quyền 
nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức, tín quyền ... theo ý nghĩa 
cương quyết, tấn quyền ... ra sức, niệm quyền ... thiết lập. 

Đối với vị đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do nhờ năng lực 
của sự thoát ly, tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa nhận thức 
là pháp chủ đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được 
quan sát theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, 
niệm quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn.  
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Byāpādaṃ pajahato abyāpādavasena —pe— Thīnamiddhaṃ 
pajahato ālokasaññāvasena —pe— Sabbakilese pajahato arahatta-
maggavasena adhimokkhādhipateyyaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhab-
baṃ, saddhindriyassa vasena paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhab-
baṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena 
samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ daṭ-
ṭhabbaṃ. —pe— Sabbakilese pajahato arahattamaggavasena 
dassanādhipateyyaṭṭhena paññindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, paññin-
driyassa vasena adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ daṭṭhabbaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satin-
driyaṃ daṭṭhabbaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ daṭṭhabbaṃ.  

Evaṃ adhipateyyaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni. 

Kathaṃ ādivisodhanaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni? 
1Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ assaddhiya saṃvaraṭṭhena 

sīlavisuddhi saddhindriyassa ādivisodhanā, paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ kosajja2saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi viriyindriyassa 
ādivisodhanā, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ pamāda3saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhisatindriyassa ādivisodhanā, avikkhepaṭṭhena 
samādhindriyaṃ uddhacca4saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi 
samādhindriyassa ādivisodhanā dassanaṭṭhena paññindriyaṃ 
avijjā5saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhī paññindriyassa ādivisodhanā.  

6Nekkhamme pañcindriyāni kāmacchanda saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi pañcannaṃ indriyānaṃ ādivisodhanā, abyāpāde 
pañcindriyāni byāpāda7saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi pañcannaṃ 
indriyānaṃ ādivisodhanā, ālokasaññāya pañcindriyāni 
thīnamiddha8saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi pañcannaṃ indriyānaṃ 
ādivisodhanā, —pe— arahattamagge pañcindriyāni sabbakilesa9saṃ-
varaṭṭhena sīlavisuddhi pañcannaṃ indriyānaṃ ādivisodhanā.  

Evaṃ ādivisodhanaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.  

Kathaṃ adhimattaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni?  

Saddhindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, [*] chandavasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, chandavasena 
pāmojjaṃ uppajjati, pāmojjavasena saddhāvasena saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, pāmojjavasena pīti uppajjati, pītivasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, pītivasena 
passaddhi uppajjati, passaddhivasena saddhāvasena saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, passaddhivasena  sukhaṃ  uppajjati,  sukhavasena  

                                                   
1 6 assaddhiyaṃ - Syā, Sī 1, PTS.   kāmacchandaṃ - Syā, Sī 1, PTS.  
2 7 kosajjaṃ - Syā, Sī 1, PTS.   byāpādaṃ - Syā, Sī 1, PTS. 
3 8 pamādaṃ - Syā, Sī 1, 2, PTS.   thīnamiddhaṃ - Syā, Sī 1, 2, PTS; 
4 uddhaccaṃ - Syā, Sī 1, 2, PTS.      thinamiddha - Machasaṃ. 
5 9 avijjā - Syā, PTS; avijjāya Sī 2.   sabbakilese - Syā, Sī 1, PTS. 
[*] ‘chandavasenā’ti ādiṃ katvā yāva ‘assaddhiyassā’ti padaṃ Syā, PTS potthakesu 
na dissati.  
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Đối với vị đang dứt bỏ sân độc, do nhờ năng lực của sự không sân 
độc, ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, do nhờ năng 
lực của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... Đối với vị đang dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, tín quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ đạo; do nhờ 
năng lực của tín quyền, tấn quyền nên được quan sát theo ý nghĩa ra 
sức, niệm quyền ... theo ý nghĩa thiết lập, định quyền ... theo ý nghĩa 
không tản mạn, tuệ quyền ... theo ý nghĩa nhận thức. ...(nt)... Đối với 
vị đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do nhờ năng lực của Đạo A-la-hán, 
tuệ quyền nên được quan sát theo ý nghĩa cương quyết là pháp chủ 
đạo; do nhờ năng lực của tuệ quyền, tín quyền nên được quan sát 
theo ý nghĩa cương quyết, tấn quyền ... theo ý nghĩa ra sức, niệm 
quyền ... thiết lập, định quyền ... không tản mạn. Các quyền nên 
được quan sát theo ý nghĩa của pháp chủ đạo là (có ý nghĩa) như thế. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa của việc làm trong 
sạch phần đầu là (có ý nghĩa) thế nào? 

Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc đối với sự không có đức tin là việc làm trong sạch phần đầu 
của tín quyền. Tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sự không biếng nhác là việc làm trong sạch 
phần đầu của tấn quyền. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự không buông lung là việc 
làm trong sạch phần đầu của niệm quyền. Định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc đối với sự 
không phóng dật là việc làm trong sạch phần đầu của định quyền. 
Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc đối với vô minh là việc làm trong sạch phần đầu của tuệ quyền.  

Năm quyền ở sự thoát ly, giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc 
đối với ước muốn trong các dục là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. Năm quyền ở sự không sân độc, giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc đối với sân độc là việc làm trong sạch phần đầu của 
năm quyền. ...(nt)... Năm quyền ở Đạo A-la-hán, giới thanh tịnh theo 
ý nghĩa thu thúc đối với toàn bộ phiền não là việc làm trong sạch 
phần đầu của năm quyền. Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa 
của việc làm trong sạch phần đầu là (có ý nghĩa) như thế. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của 
tịnh, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của  
tịnh,  lạc  sanh  lên; do  tác  động  của  lạc, do  tác  động  của  đức  tin,   
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saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, sukhavasena  
obhāso uppajjati, obhāsavasena saddhāvasena saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, obhāsavasena saṃvego uppajjati, saṃvegavasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, saṃvejetvā cittaṃ 
samādahati, samādhivasena saddhāvasena saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti. Tathā samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ paggaṇhāti, 
paggahavasena saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
tathāpaggahitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhati. Upekkhāvasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, upekkhāvasena 
nānattakilesehi cittaṃ vimuccati, vimokkhavasena saddhāvasena 
saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, vimuttattā te dhammā ekarasā 
honti, ekarasaṭṭhena bhāvanāvasena saddhāvasena saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, bhāvitattā tato paṇītatare vivaṭṭanti, 
vivaṭṭanāvasena saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
vivaṭṭitattā tato vossajati.1 2 Vossaggavasena  saddhāvasena 
saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, vossajjitattā3 tato nirujjhanti, 
nirodhavasena saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
nirodhavasena dve vossaggā: pariccāgavossaggo ca 
pakkhandanavossaggo ca, kilesa ca khandhe ca pariccajatīti 
pariccāgavossaggo, nirodhanibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandatīti 
pakkhandanavossaggo, nirodhavasena ime dve vossaggā.  
 

Assaddhiyassa pahānāya chando uppajjati, —pe—  
Assaddhiyapariḷāhassa pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Diṭṭhekaṭṭhānaṃ kilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Oḷārikānaṃ kilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Aṇusahagatānaṃ kilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Sabbakilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, chandavasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, —pe—  
 

Viriyindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, —pe— Kosajjassa 
pahānāya chando uppajjati, —pe— Kosajjapariḷāhassa pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Diṭṭhekaṭṭhānaṃ kilesānaṃ pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Sabba kilesānaṃ pahānāya chando 
uppajjati, —pe—  
 

Satindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, —pe— Pamādassa 
pahānāya chando uppajjati, —pe— Pamādapariḷāhassa pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Sabbakilesānaṃ pahānāya chando 
uppajjati, —pe—  
 

Samādhindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, —pe— 
Uddhaccassa pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Uddhaccapariḷāhassa pahānāya chando uppajjati, —pe— 
Sabbakilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, —pe—  

                                                   
1 vosajjati - Machasaṃ. 2 vosaggavasena - Machasaṃ. 3 vosajjitattā - Machasaṃ. 
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tín quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. 
Do tác động của ánh sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự 
động tâm, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Sau khi 
động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do tác động của định, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo ra sức tâm 
đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự ra sức, do tác động 
của đức tin, tín quyền là vượt trội. (Vị ấy) hoàn toàn bình thản (xả) 
đối với tâm đã được ra sức như vậy; do tác động của sự bình thản, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do tác động của sự bình 
thản, tâm được phóng thích khỏi các phiền não có bản chất khác 
biệt; do tác động của sự phóng thích, do tác động của đức tin, tín 
quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các pháp ấy *[ ] 
là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, do tác 
động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, 
chúng ly khai (hướng) đến pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động 
của sự ly khai, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được ly khai, từ đó (vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả 
ly, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do trạng thái đã 
được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của sự diệt tận, do 
tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. Do nhờ năng lực của sự 
diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do tiến vào. 
‘Buông bỏ các phiền não và các uẩn’ là sự xả ly do buông bỏ, ‘Tâm 
tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn’ là sự từ bỏ do tiến vào; do 
nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này.  

Do sự dứt bỏ không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ trạng thái bực bội do không có đức tin, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do 
sự dứt bỏ các phiền não thô thiển, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt 
bỏ các phiền não phiền não có tính chất vi tế, ước muốn sanh lên; ... 
Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động của 
ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền là vượt trội. ...  

Do sự phát triển tấn quyền, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ biếng nhác, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do biếng nhác, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự dứt 
bỏ các phiền não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)...  

Do sự phát triển niệm quyền, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự 
dứt bỏ buông lung, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do buông lung, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)...  

Do sự phát triển của định quyền, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ phóng dật, ước muốn sanh lên;  ...(nt)... Do sự dứt bỏ trạng 
thái bực bội do phóng dật, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do sự dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; ...(nt)...  
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Paññindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, —pe— Avijjāya 
pahānāya chando uppajjati, —pe— Avijjāpariḷāhassa pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Diṭṭhekaṭṭhānaṃ kilesānaṃ pahānāya 
chando uppajjati, —pe— Oḷārikānaṃ kilesānaṃ pahānāya chando 
uppajjati, —pe— Aṇusahagatānaṃ kilesānaṃ pahānāya chando 
uppajjati, —pe—  

Sabbakilesānaṃ pahānāya chando uppajjati, chandavasena 
paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, chandavasena 
pāmojjaṃ uppajjati, pāmojjavasena paññāvasena paññindiyaṃ 
adhimattaṃ hoti, pāmojjavasena pīti uppajjati, pītivasena 
paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, pītivasena passaddhi 
uppajjati, passaddhivasena paññāvasena paññindiyaṃ adhimattaṃ 
hoti. Passaddhivasena sukhaṃ uppajjati, sukhavasena paññāvasena 
paññindiyaṃ adhimattaṃ hoti, sukhavasena obhāso uppajjati, 
obhāsavasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
obhāsavasena saṃvego uppajjati, saṃvegavasena paññāvasena 
paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, saṃvejetvā1 cittaṃ samādahati, 
samādhivasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, tathā 
samāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ paggaṇhāti, paggahavasena 
paññāvasena paññindiyaṃ adhimattaṃ hoti, tathā paggahitaṃ 
cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhati, upekkhāvasena paññāvasena 
paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti. Upekkhāvasena nānattakilesehi 
cittaṃ vimuccati, vimokkhavasena paññāvasena paññindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, vimuttattā te dhammā ekarasā honti, 
ekarasaṭṭhena2 bhāvanāvasena paññāvasena paññindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, bhāvitattā tato paṇītatare vivaṭṭanti.3 
Vivaṭṭanāvasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
vivaṭṭitattā tato vossajati4 vossaggavasena paññāvasena 
paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, vossajjitattā tato nirujjhanti, 
nirodhavasena paññāvasena paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
nirodhavasena dve vossaggā: pariccāgavossaggo ca, 
pakkhandanavossaggo ca, ‘kilese ca khandhe ca pariccajatī’ti 
pariccāgavossaggo, ‘nirodhanibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandatī’ti 
pakkhandanavossaggo, nirodhavasena ime dve vossaggā.  

Evaṃ adhimattaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.  
 

Bhāṇavāro dutiyo.5

Kathaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni?  

Saddhindriyassa bhāvanāya chando uppajjati, chandavasena 
saddhāvasena saddhindriyaṃ adhiṭṭhāti, chandavasena pāmojjaṃ 
uppajjati, pāmojjavasena saddhāvasena saddhindriyaṃ adhiṭṭhāti. —
pe—  

Evaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.  

                                                   
1 3 4 saṃvejitvā - PTS.  vivattanti - Sī 1.  vosajjatī - Machasaṃ. 
2 5 ekarasaṭṭhena-Machasaṃ potthake natthi.  bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ - Syā, Sī, PTS. 
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Do sự phát triển của tuệ quyền, ước muốn sanh lên; ...(nt)... Do 
sự dứt bỏ vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ trạng thái 
bực bội do vô minh, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thuần về tà kiến, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền 
não thô thiển, ước muốn sanh lên; ... Do sự dứt bỏ các phiền não có 
tính chất vi tế, ước muốn sanh lên; ...(nt)...  

Do sự dứt bỏ toàn bộ phiền não, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác 
động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân hoan, 
do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của hân 
hoan, hỷ sanh lên; do tác động của hỷ, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
tác động của hỷ, tịnh sanh lên; do tác động của tịnh, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của tịnh, lạc sanh lên; do tác động của lạc, ... 
tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của lạc, ánh sáng sanh lên; do tác 
động của ánh sáng, ... tuệ quyền là vượt trội. Do tác động của ánh 
sáng, sự động tâm sanh lên; do tác động của sự động tâm, ... tuệ 
quyền là vượt trội. Sau khi động tâm, (hành giả) tập trung tâm; do 
tác động của định, ... tuệ quyền là vượt trội. (Vị ấy) khéo léo nắm giữ 
tâm đã được định tĩnh như vậy; do tác động của sự nắm giữ, ... tuệ 
quyền là vượt trội. (Vị ấy) hoàn toàn bình thản (xả) đối với tâm đã 
được nắm giữ như vậy; do tác động của sự bình thản, ... tuệ quyền là 
vượt trội. Do tác động của sự bình thản, tâm được phóng thích khỏi 
các phiền não có bản chất khác biệt; do tác động của sự phóng thích, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được phóng thích, các 
pháp ấy là có nhất vị; do tác động của sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị, 
... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được tu tập, chúng ly khai 
(hướng) đến các pháp thù thắng hơn thế nũa; do tác động của sự ly 
khai, ... tuệ quyền là vượt trội. Do trạng thái đã được ly khai, từ đó 
(vị ấy) xả ly; do tác động của sự xả ly, ... tuệ quyền là vượt trội. Do 
trạng thái đã được xả ly, từ đó chúng được diệt tận; do tác động của 
sự diệt tận, do tác động của tuệ, tuệ quyền là vượt trội. Do nhờ năng 
lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly: sự xả ly do buông bỏ và sự xả ly do 
tiến vào. ‘Buông bỏ các phiền não và các uẩn’ là sự xả ly do buông bỏ. 
‘Tâm tiến vào sự diệt tận, cảnh giới Niết Bàn’ là sự từ bỏ do tiến vào. 
Do nhờ năng lực của sự diệt tận, có hai sự xả ly này. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa vượt trội là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Tụng Phẩm thứ nhì. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Do sự phát triển của tín quyền, ước muốn sanh lên; do tác động 
của ước muốn, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng định. 
Do tác động của ước muốn, hân hoan sanh lên; do tác động của hân 
hoan, do tác động của đức tin, tín quyền được khẳng định. ...(nt)...  

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa khẳng định là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Kathaṃ pariyādānaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni? 

Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ assaddhiyaṃ pariyādiyati. 
Assaddhiyapariḷāhaṃ pariyādiyati. Paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ 
kosajjaṃ pariyādiyati, kosajjapariḷāhaṃ pariyādiyati. 
Upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ pamādaṃ pariyādiyati, 
pamādapariḷāhaṃ pariyādiyati. Avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
uddhaccaṃ pariyādiyati, uddhaccapariḷāhaṃ pariyādiyati. 
Dassanaṭṭhena paññindriyaṃ avijjaṃ pariyādiyati, avijjāpariḷāhaṃ 
pariyādiyati.  

Nekkhamme pañcindriyāni kāmacchandaṃ pariyādiyanti, 
abyāpāde pañcindriyāni byāpādaṃ pariyādiyanti. Ālokasaññāya 
pañcindriyāni thīnamiddhaṃ pariyādiyanti. Avikkhepe 
pañcindriyāni uddhaccaṃ pariyādiyanti. —pe— Arahattamagge 
pañcindriyāni sabbakilese pariyādiyanti.  

Evaṃ pariyādānaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.  

Kathaṃ patiṭṭhāpanaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni? 

 Saddho saddhindriyaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpeti, saddhassa 
saddhindriyaṃ adhimokkhe patiṭṭhāpeti. Viriyavā viriyindriyaṃ 
paggahe patiṭṭhāpeti, viriyavato viriyindriyaṃ paggahe patiṭṭhāpeti. 
Satimā satindriyaṃ upaṭṭhāne patiṭṭhāpeti, satimato satindriyaṃ 
upaṭṭhāne patiṭṭhāpeti. Samāhito samādhindriyaṃ avikkhepe 
patiṭṭhāpeti, samāhitassa samādhindriyaṃ avikkhepe patiṭṭhāpeti. 
Paññavā paññindriyaṃ dassane patiṭṭhāpeti, paññavato 
paññindriyaṃ dassane patiṭṭhāpeti.  

Yogāvacaro pañcindriyāni nekkhamme patiṭṭhāpeti, 
yogāvacarassa pañcindiyāni nekkhamme patiṭṭhāpenti. Yogāvacaro 
pañcindriyāni abyāpāde patiṭṭhāpeti, yogāvacarassa pañcindriyāni 
abyāpāde patiṭṭhāpenti. Yogāvacaro pañcindriyāni ālokasaññāya 
patiṭṭhāpeti. Yogāvacarassa pañcindriyāni ālokasaññāya 
patiṭṭhāpenti. Yogāvacaro pañcindriyāni avikkhepe patiṭṭhāpeti, 
yogāvacarassa pañcindriyāni avikkhepe patiṭṭhāpenti. Yogāvacaro 
pañcindriyāni dassane patiṭṭhāpeti, yogāvacarassa pañcindriyāni 
dassane patiṭṭhāpenti. Yogāvacaro pañcindriyāni arahatte 
patiṭṭhāpeti, yogāvacarassa pañcindriyāni arahatte patiṭṭhāpenti.  

Evaṃ patiṭṭhāpakaṭṭhena indriyāni daṭṭhabbāni.  
Catutthasuttaniddeso.  

1Puthujjano samādhiṃ bhāvento  katihākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti, sekkho samādhiṃ bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo hoti, 
vītarāgo samādhiṃ bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo hoti?  

Puthujjano samādhiṃ bhāvento sattahi ākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti. Sekkho samādhiṃ bhāvento aṭṭhahi ākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti. Vītarāgo samādhiṃ bhāvento dasahi ākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti.  

                                                   
1 2 bhāvayanto - PTS.      sekho - PTS, Sī.  
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Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết chấm dứt sự không có đức 
tin, chấm dứt trạng thái bực bội do không có đức tin. Tấn quyền theo 
ý nghĩa ra sức chấm dứt sự biếng nhác, chấm dứt trạng thái bực bội 
do biếng nhác. Niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập chấm dứt sự buông 
lung, chấm dứt trạng thái bực bội do buông lung. Định quyền theo ý 
nghĩa không tản mạn chấm dứt sự phóng dật, chấm dứt trạng thái 
bực bội do phóng dật. Tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức chấm dứt 
vô minh, chấm dứt trạng thái bực bội do vô minh.  

Năm quyền ở sự thoát ly chấm dứt ước muốn trong các dục. Năm 
quyền ở sự không sân độc chấm dứt sân độc. Năm quyền ở sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng chấm dứt sự lờ đờ buồn ngủ. Năm quyền ở sự 
không tản mạn chấm dứt sự phóng dật. ...(như trên)... Năm quyền ở 
Đạo A-la-hán chấm dứt toàn bộ phiền não. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa chấm dứt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
thế nào? 

Người có đức tin tạo lập tín quyền ở sự cương quyết, tín quyền 
của người có đức tin được tạo lập ở sự cương quyết. Người có sự tinh 
tấn tạo lập tấn quyền ở sự ra sức, tấn quyền của người có sự tinh tấn 
được tạo lập ở sự ra sức. Người có niệm tạo lập niệm quyền ở sự thiết 
lập, niệm quyền của người có niệm được tạo lập ở sự thiết lập. Người 
định tĩnh tạo lập định quyền ở sự không tản mạn, định quyền của 
người định tĩnh được tạo lập ở sự không tản mạn. Người có trí tuệ 
tạo lập tuệ quyền ở sự nhận thức, tuệ quyền của người có trí tuệ được 
tạo lập ở sự nhận thức.  

Hành giả tạo lập năm quyền ở sự thoát ly, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở sự thoát ly. Hành giả tạo lập năm quyền ở sự 
không sân độc, ...(như trên)... ở sự tưởng về ánh sáng, ...(như trên)... 
ở sự không tản mạn, ...(như trên)... ở sự nhận thức ...(như trên)... 
Hành giả tạo lập năm quyền ở Đạo A-la-hán, năm quyền của hành 
giả được tạo lập ở Đạo A-la-hán.  

Các quyền nên được quan sát theo ý nghĩa tạo lập là (có ý nghĩa) 
như thế.  

Phần giải thích về bài Kinh thứ tư. 

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bao nhiêu biểu hiện? Vị Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? Vị lìa tham ái trong lúc tu 
tập định là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện?  

Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
bảy biểu hiện. Vị Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc 
thiết lập với tám biểu hiện. Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với mười biểu hiện.  
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1Puthujjano samādhiṃ bhāvento  katamehi sattahākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti? 

Āvajjitattā ārammaṇūpaṭṭhānakusalo hoti, samathanimittūpaṭ-
ṭhānakusalo hoti, paggahanimittūpaṭṭhānakusalo hoti, avikkhepū-
paṭṭhānakusalo hoti, obhāsūpaṭṭhānakusalo hoti, sampahaṃsanū-
paṭṭhānakusalo hoti, upekkhūpaṭṭhānakusalo hoti. Puthujjano 
samādhiṃ bhāvento imehi sattahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.  

2Sekkho  samādhiṃ bhāvento katamehi aṭṭhahākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti? 

Āvajjitattā ārammaṇūpaṭṭhānakusalo hoti, —pe— 
upekkhūpaṭṭhānakusalo hoti, ekattūpaṭṭhānakusalo hoti. Sekkho 
samādhiṃ bhāvento imehi aṭṭhahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti.  

Vītarāgo samādhiṃ bhāvento katamehi dasahākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti? 

Āvajjitattā ārammaṇūpaṭṭhānakusalo hoti, —pe— ekattū-
paṭṭhānakusalo hoti, ñāṇūpaṭṭhānakusalo hoti, vimuttūpaṭṭhāna-
kusalo3 hoti. Vītarāgo samādhiṃ bhāvento imehi dasahākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti.  

1Puthujjano vipassanaṃ bhāvento  katihākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti, katihākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti? Sekkho2 vipassanaṃ 
bhāvento katihākārehi upaṭṭhānakusalo hoti, katihākārehi anu-
paṭṭhānakusalo hoti? Vītarāgo vipassanaṃ bhāvento katihākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti, katihākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti? 

Puthujjano vipassanaṃ bhāvento navahākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti, navahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti. Sekkho vipassanaṃ 
bhāvento dasahākārehi upaṭṭhānakusalo hoti, dasahākārehi 
anupaṭṭhānakusalo hoti. Vītarāgo vipassanaṃ bhāvento dvādasahi 
ākārehi upaṭṭhānakusalo hoti, dvādasahi ākārehi anupaṭṭhānakusalo 
hoti.  

1Puthujjano vipassanaṃ bhāvento  katamehi navahākārehi upaṭ-
ṭhānakusalo hoti, katamehi navahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti?  

Aniccato upaṭṭhānakusalo hoti, niccato anupaṭṭhānakusalo hoti, 
dukkhato upaṭṭhānakusalo hoti, sukhato anupaṭṭhānakusalo hoti, 
anattato upaṭṭhānakusalo hoti, attato anupaṭṭhānakusalo hoti, 
khayato upaṭṭhānakusalo hoti, ghanato anupaṭṭhānakusalo hoti, 
vayato upaṭṭhānakusalo hoti, āyūhanānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Vipariṇāmupaṭṭhānakusalo hoti, dhuvato anupaṭṭhānakusalo hoti, 
animittupaṭṭhānakusalo hoti, nimittānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Appaṇihitupaṭṭhānakusalo hoti, paṇidhānupaṭṭhānakusalo hoti, 
suññatūpaṭṭhānakusalo hoti, abhinivesānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Puthujjano vipassanaṃ bhāvento imehi navahākārehi upaṭṭhāna-
kusalo hoti, imehi navahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti.  

                                                   
1 2 3 bhāvayanto - PTS.   sekho - PTS, Sī.  cittūpaṭṭhānakusalo - Syā. 
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Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
7 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, *[ ] (phàm 
nhân) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiết lập hiện tướng 
của chỉ tịnh, ... thiết lập hiện tướng của sự ra sức, ... thiết lập sự 
không tản mạn, ... thiết lập ánh sáng, ... thiết lập sự hài lòng, ... thiết 
lập sự bình thản (xả). Phàm nhân trong lúc tu tập định là thiện xảo 
về việc thiết lập với 7 biểu hiện này. 

Vị Hữu Học trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 
8 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị Hữu Học) 
là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ... thiện xảo về việc thiết lập 
sự bình thản, thiện xảo về việc thiết lập nhất thể. Vị Hữu Học trong 
lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập với 8 biểu hiện này. 

Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là thiện xảo về việc thiết lập 
với 10 biểu hiện gì? Do bản thể của việc đã được hướng tâm, (vị lìa 
tham ái) là thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, ...(như trên)..., thiện 
xảo về việc thiết lập nhất thể, thiện xảo về việc thiết lập trí, thiện xảo 
về việc thiết lập sự giải thoát. Vị lìa tham ái trong lúc tu tập định là 
thiện xảo về việc thiết lập với 10 biểu hiện này. 

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không thiết lập với bao 
nhiêu biểu hiện? Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo 
về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là thiện xảo về việc không 
thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? Vị lìa tham ái trong lúc tu tập 
minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với bao nhiêu biểu hiện? là 
thiện xảo về việc không thiết lập với bao nhiêu biểu hiện?  

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện. 
Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
10 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 10 biểu hiện. Vị 
lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
12 biểu hiện, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện.  

Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 9 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện 
gì? Là thiện xảo về việc thiết lập (sắc, thọ, ...) là vô thường, là thiện 
xảo về việc không thiết lập là thường còn; ... việc thiết lập là khổ não 
... việc không thiết lập là lạc; ... việc thiết lập là vô ngã, ... việc không 
thiết lập là ngã; ... việc thiết lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là 
tiếp diễn; ... việc thiết lập là biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích 
lũy (nghiệp); ... việc thiết lập sự chuyển biến, ... việc không thiết lập 
là vững bền; ... việc thiết lập vô tướng, ... việc không thiết lập hiện 
tướng; ... việc thiết lập vô nguyện, ... việc không thiết lập nguyện 
ước; ... việc thiết lập không tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp. 
Phàm nhân trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 
9 biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 9 biểu hiện 
này.  
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Sekkho vipassanaṃ bhāvento katamehi dasahākārehi upaṭṭhāna-
kusalo hoti, katamehi dasahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti?  

Aniccato upaṭṭhānakusalo hoti, niccato anupaṭṭhānakusalo hoti,  
—pe— suññatūpaṭṭhānakusalo hoti, abhinivesānupaṭṭhānakusalo 
hoti. Ñāṇūpaṭṭhānakusalo hoti, aññāṇānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Sekkho vipassanaṃ bhāvento imehi dasahākārehi upaṭṭhānakusalo 
hoti, imehi dasahākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti.  

Vītarāgo vipassanaṃ bhāvento katamehi dvādasahi ākārehi 
upaṭṭhānakusalo hoti, katamehi dvādasahi ākārehi anupaṭṭhāna-
kusalo hoti? 

Aniccato upaṭṭhānakusalo hoti, niccato anupaṭṭhānakusalo hoti,  
—pe— ñāṇūpaṭṭhānakusalo hoti, aññāṇānupaṭṭhānakusalo hoti, 
visaññogūpaṭṭhānakusalo hoti, saññogānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Nirodhūpaṭṭhānakusalo hoti, saṅkhārānupaṭṭhānakusalo hoti. 
Vītarāgo vipassanaṃ bhāvento imehi dvādasahi ākārehi upaṭṭhāna-
kusalo hoti, imehi dvādasahi ākārehi anupaṭṭhānakusalo hoti.  

Āvajjitattā ārammaṇūpaṭṭhānakusalavasena indriyāni samodhā-
neti, gocarañca pajānāti, samatthañca paṭivijjhati, —pe— dhamme 
samodhāneti, gocarañca pajānāti, samatthañca paṭivijjhati.  

Indriyāni samodhānetīti kathaṃ indriyāni samodhāneti? 
Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ samodhāneti, —pe— samatha-
nimittūpaṭṭhānakusalavasena —pe— paggahanimittūpaṭṭhāna-
kusalavasena —pe— avikkhepūpaṭṭhānakusalavasena —pe— 
obhāsūpaṭṭhānakusalavasena —pe— sampahaṃsanūpaṭṭhānakusala-
vasena —pe— upekkhupaṭṭhānakusalavasena —pe— ekattupaṭ-
ṭhānakusalavasena —pe— Ñāṇupaṭṭhānakusalavasena —pe— 
vimuttupaṭṭhāna1kusalavasena —pe—.  

Aniccato upaṭṭhānakusalavasena —pe— niccato anupaṭṭhāna-
kulavasena —pe— Dukkhato upaṭṭhānakusalavasena —pe— Sukhato 
anupaṭṭhānakusalavasena —pe— Anattato upaṭṭhānakusalavasena   
—pe— Attato upaṭṭhānakusalavasena —pe— Khayato upaṭṭhāna-
kusalavasena —pe— Ghanato anupaṭṭhānakusalavasena —pe— 
Vayato upaṭṭhānakusalavasena —pe— Āyūhanānupaṭṭhānakusala-
vasena —pe— Vipariṇāmūpaṭṭhānakusalavasena —pe— Dhuvato 
anupaṭṭhānakusalavasena —pe— Animittūpaṭṭhānakusalavasena     
—pe— Nimittānupaṭṭhānakusalavasena —pe— Appaṇihitūpaṭṭhāna-
kusalavasena —pe— Paṇidhānupaṭṭhānakusalavasena —pe— 
Suññatūpaṭṭhānakusalavasena —pe— Abhinivesānupaṭṭhānakusala-
vasena —pe— Ñāṇupaṭṭhānakusalavasena —pe— Aññāṇānupaṭ-
ṭhānakusalavasena —pe— Visaññogūpaṭṭhānakusalavasena —pe— 
Saññogānupaṭṭhānakusalavasena —pe— Nirodhūpaṭṭhānakusala-
vasena —pe— Saṅkhārānupaṭṭhānakusalavasena indriyāni samodhā-
neti, gocarañca pajānāti, samatthañca paṭivijjhati.   

                                                   
1 2 cittūpaṭṭhāna - Syā.    paṇidhi-anupaṭṭhāna - Machasaṃ. 
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Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập 
với 10 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 10 biểu 
hiện gì? Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về 
việc không thiết lập là thường còn; ...(như trên)...; là thiện xảo về 
việc thiết lập không tánh, là thiện xảo về việc không thiết lập sự cố 
chấp; là thiện xảo về việc thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết 
lập vô trí. Vị Hữu Học trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc 
thiết lập với 10 biểu hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 
10 biểu hiện này. 

Vị lìa tham ái trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết 
lập với 12 biểu hiện gì? là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 
biểu hiện gì?  

Là thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, là thiện xảo về việc 
không thiết lập là thường còn; ...(như trên)...; là thiện xảo về việc 
thiết lập trí, là thiện xảo về việc không thiết lập vô trí; ... việc thiết 
lập sự không ràng buộc, ... việc không thiết lập sự ràng buộc; ... việc 
thiết lập sự diệt tận, ... việc không thiết lập các hành. Vị lìa tham ái 
trong lúc tu tập minh sát là thiện xảo về việc thiết lập với 12 biểu 
hiện này, là thiện xảo về việc không thiết lập với 12 biểu hiện này.  

Do bản thể của việc đã được hướng tâm, nhờ vào tác động của sự 
thiện xảo về việc thiết lập đối tượng, (vị ấy) liên kết các quyền, nhận 
biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh tịnh. ... (vị ấy) 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 ... nhờ vào tác động của 
sự thiện xảo về việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, ... việc thiết lập 
hiện tướng của sự ra sức, ... việc thiết lập sự không tản mạn, ... việc 
thiết lập ánh sáng, ... việc thiết lập sự hài lòng, ... việc thiết lập sự 
bình thản, ... việc thiết lập nhất thể, ... việc thiết lập trí, ... nhờ vào 
tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập sự giải thoát, ... 

Nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc thiết lập là vô thường, 
... nhờ vào tác động của sự thiện xảo về việc không thiết lập là 
thường còn, ... việc thiết lập là khổ não, ... việc không thiết lập là lạc, 
... việc thiết lập là vô ngã, ... việc không thiết lập là ngã, ... việc thiết 
lập là đoạn tận, ... việc không thiết lập là tiếp diễn, ... việc thiết lập là 
biến hoại, ... việc không thiết lập sự tích lũy (nghiệp), ... việc thiết lập 
sự chuyển biến, ... việc không thiết lập là vững bền, ... việc thiết lập 
vô tướng ... việc không thiết lập hiện tướng, ... việc thiết lập vô 
nguyện, ... việc không thiết lập nguyện ước, ... việc thiết lập không 
tánh, ... việc không thiết lập sự cố chấp, ... việc thiết lập trí, ... việc 
không thiết lập vô trí, ... việc thiết lập sự không ràng buộc, ... việc 
không thiết lập sự ràng buộc, ... việc thiết lập sự diệt tận, nhờ vào tác 
động của sự thiện xảo về việc không thiết lập các hành, (vị ấy) liên 
kết các quyền, nhận biết hành xứ, và thấu triệt ý nghĩa của thanh 
tịnh.  

 427



Paṭisambhidāmaggo I                      Mahāvagga - Indriyakathā 

Catusaṭṭhiyā ākārehi tiṇṇannaṃ indriyānaṃ vasībhāvatā paññā 
āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ, katamesaṃ tiṇṇannaṃ indriyānaṃ? 
Anaññātaññassāmītindriyassa aññindriyassa aññātāvindriyassa.  

Anaññātaññassāmītindriyaṃ kati ṭhānāni gacchati, aññindriyaṃ 
kati ṭhanāni gacchati, aññātāvindriyaṃ kati ṭhānāni gacchati?  

Anaññātaññassāmītindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati, sotāpatti-
maggaṃ. Aññindriyaṃ cha ṭhānāni gacchati, sotāpattiphalaṃ. 
Sakadāgāmimaggaṃ sakadāgāmiphalaṃ anāgāmimaggaṃ anāgāmi-
phalaṃ arahattamaggaṃ, aññātāvindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati, 
arahattaphalaṃ.  

Sotāpattimaggakkhaṇe anaññātaññassāmītindriyassa saddhin-
driyaṃ adhimokkhaparivāraṃ hoti, viriyindriyaṃ paggaha-
parivāraṃ hoti, satindriyaṃ upaṭṭhānaparivāraṃ hoti, samādhin-
driyaṃ avikkhepaparivāraṃ hoti, paññindriyaṃ dassanaparivāraṃ 
hoti, manindriyaṃ vijānanaparivāraṃ hoti, somanassindriyaṃ 
abhisandanaparivāraṃ1 hoti, jīvitindriyaṃ pavattasantatādhi-
pateyyaparivāraṃ hoti. Sotāpattimaggakkhaṇe jātā dhammā 
ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, sabbeva kusalā honti, sabbeva 
anāsavā honti, sabbeva niyyānikā honti, sabbeva apacayagāmino 
honti, sabbeva lokuttaraṃ honti, sabbeva nibbānārammaṇā honti. 
Sotāpattimaggakkhaṇe anaññātaññassāmītindriyassa imāni 
aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti, aññamaññaparivārā honti, 
nissayaparivārā honti, sampayuttaparivārā honti, sahagatā honti, 
sahajātā honti, saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti. Teva tassa ākārā 
ceva honti parivārā ca.  

Sotāpattiphalakkhaṇe —pe— Arahattaphalakkhaṇe aññātāvin-
driyassa saddhindriyaṃ adhimokkhaparivāraṃ hoti. —pe— 
jīvitindriyaṃ pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ hoti. Arahatta-
phalakkhaṇe jātā dhammā sabbeva abyākatā honti ṭhapetvā 
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, sabbeva anāsavā honti, sabbeva lokuttarā 
honti, sabbeva nibbānārammaṇā honti. Arahattaphalakkhaṇe 
aññātāvindriyassa imāni aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti,          
—pe— Teva tassa ākārā ceva honti parivārā ca. Iti imāni 
aṭṭhaṭṭhakāni catusaṭṭhi honti.  

Āsavāti katame te āsavā? Kāmāsavo bhavāsavo diṭṭhāsavo 
avijjāsavo.  

Katthete āsavā khīyanti? Sotāpattimaggena anavaseso diṭṭhāsavo 
khīyati, apāyagamanīyo kāmāsavo khīyati, apāyagamanīyo 
bhavāsavo khīyati, apāyagamanīyo avijjāsavo khīyati; etth’ete āsavā 
khīyanti.  Sakadāgāmimaggena oḷāriko kāmāsavo khīyati, tadekaṭṭho 
bhavāsavo khīyati, tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati. Etth’ete āsavā 
khīyanti.  
                                                   
1 2 abhinandanaparivāraṃ - Syā, PTS.  parivārā - Sī 1. 
3 aṭṭhakāni - PTS; aṭṭha-aṭṭhakāni - Machasaṃ; aṭṭhādhikāni - Sī 1. 
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Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc. Của 3 quyền nào? Của vị tri 
quyền, của dĩ tri quyền, của cụ tri quyền. 

Vị tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyền đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế?  

Vị tri quyền đi đến một vị thế là Đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền đi 
đến sáu vị thế là Quả Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo 
Bất Lai, Quả Bất Lai, Đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là 
Quả A-la-hán. 

Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 

 

Vào sát-na Quả Nhập Lưu, ...(như trên)... Vào sát-na Quả A-la-
hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự cương quyết là phụ trợ, 
...(như trên)... mạng quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận 
hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la-hán, các pháp được sanh ra, 
ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều 
là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế 
gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với 
cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ trợ đồng sanh, ...(như trên)... 
Chính tám quyền này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của cụ tri 
quyền. Như thế, tám lần tám này là sáu mươi bốn. 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, 
vô minh lậu. 

Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, 
toàn thể tà kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được 
cạn kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa 
đến khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
Nhờ vào Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.  
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Anāgāmimaggena anavaseso kāmāsavo khīyati, tadekaṭṭho 
bhavāsavo khīyati, tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati. Etth’ete āsavā 
khīyanti. Arahattamaggena anavaseso bhavāsavo khīyati, anavaseso 
avijjāsavo khīyati. Etth’ete āsavā khīyanti.  
 

1Na tassa addiṭṭham idhatthi kiñci  
atho aviññātamajānitabbaṃ,  
sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ  
tathāgato tena samantacakkhū’ti.  

Samantacakkhūti kenaṭṭhena samantacakkhu? Cuddasa 
buddhañāṇāni: dukkhe ñāṇaṃ buddhañāṇaṃ, dukkhasamudaye 
ñāṇaṃ buddhañāṇaṃ, —pe— sabbaññutañāṇaṃ buddha ñāṇaṃ, 
anāvaraṇañāṇaṃ buddhañāṇaṃ, imāni cuddasa buddhañāṇāni. 
Imesaṃ cuddasannaṃ buddhañāṇānaṃ aṭṭha ñāṇāni 
sāvakasādhāraṇāni, cha ñāṇāni asādhāraṇāni sāvakehi.  

‘Yāvatā dukkhassa dukkhaṭṭho ñāto, aññāto dukkhaṭṭho natthī’ti 
samantacakkhu. Yaṃ samantacakkhu, taṃ paññindriyaṃ, 
paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ, 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ.  

‘Yāvatā dukkhassa dukkhaṭṭho diṭṭho vidito sacchikato phassito 
paññāya, aphassito paññāya dukkhaṭṭho natthī’ti samantacakkhu. 
Yaṃ samantacakkhu, taṃ paññindriyaṃ, paññindriyassa vasena 
adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ, paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ, 
upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ.  

‘Yāvatā samudayassa samudayaṭṭho —pe— ‘Yāvatā nirodhassa 
nirodhaṭṭho —pe— ‘Yāvatā maggassa maggaṭṭho —pe— ‘Yāvatā 
atthapaṭisambhidāya atthapaṭisambhidaṭṭho —pe— ‘Yāvatā 
dhammapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidaṭṭho —pe— ‘Yāvatā 
niruttipaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidaṭṭho —pe— ‘Yāvatā 
paṭibhānapaṭisambhidāya paṭibhānapaṭisambhidaṭṭho —pe— 
‘Yāvatā indriyaparopariyatte ñāṇaṃ —pe— ‘Yāvatā sattānaṃ 
āsayānusaye ñāṇaṃ —pe— ‘Yāvatā yamakapāṭihīre ñāṇaṃ —pe— 
‘Yāvatā mahākaruṇāsamāpattiyā ñāṇaṃ —pe— Yāvatā sadevakassa 
lokassa samārakassa sabrahmakassa sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya 
sadevamanussāya diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ 
pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā, taṃ2 ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ 
sacchikataṃ phassitaṃ paññāya, aphassitaṃ paññāya natthī’ti 
samantacakkhu. Yaṃ samantacakkhu, taṃ paññindriyaṃ, 
paññindriyassa vasena adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ, 
avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ.  

                                                   
1 2 adiṭṭhaṃ - Syā, PTS.   ‘taṃ’ iti - Syā, PTS potthakesu natthi. 
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Nhờ vào Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. Nhờ 
vào Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô minh 
lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 
 

Không gì ở nơi đây → không được thấy bởi Ngài,
hoặc không nhận thức được, hoặc không thể biết đến, 
Ngài biết rõ tất cả  mọi điều có thể biết, 
vì thế đức Như Lai  là vị có Toàn Nhãn.

Toàn Nhãn: Toàn Nhãn theo ý nghĩa gì? Mười bốn Phật trí: Trí 
về Khổ là Phật trí. Trí về nhân sanh Khổ là Phật trí. ...(nt)... Trí Toàn 
Giác là Phật trí. Trí không bị ngăn che là Phật trí. Đây là 14 Phật trí. 
Trong số 14 Phật trí, có 8 loại trí là phổ thông đến các vị Thinh Văn, 
6 loại trí (sau cùng) là không phổ thông đến các vị Thinh Văn. 

‘Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được biết, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được biết’ là Toàn Nhãn. Điều gì là 
Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ quyền, có 
tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, 
có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền theo ý nghĩa 
không tản mạn. 

‘Cho đến ý nghĩa của Khổ đối với Khổ là đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ, không có ý 
nghĩa (nào) của Khổ là không được chạm đến bởi tuệ’ là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. ...(như trên)...  

‘Cho đến ý nghĩa của nhân sanh (Khổ) đối với nhân sanh (Khổ) ... 
‘Cho đến ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ) đối với sự diệt tận (Khổ) ... 
‘Cho đến ý nghĩa của Đạo đối với Đạo ... ‘Cho đến ý nghĩa của sự 
phân tích ý nghĩa đối với sự phân tích ý nghĩa ... ‘Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích pháp đối với sự phân tích pháp ... ‘Cho đến ý nghĩa của 
sự phân tích ngôn từ đối với sự phân tích ngôn từ ... ‘Cho đến ý nghĩa 
của sự phân tích phép biện giải đối với sự phân tích phép biện giải ... 
‘Cho đến trí biết được khả năng của người khác ... ‘Cho đến trí về 
thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... ‘Cho đến trí 
song thông ... ‘Cho đến trí về sự thể nhập đại bi ... ‘Cho đến điều đã 
được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, đã 
đạt đến, đã được tầm cầu, đã được đeo đuổi bởi tâm trí của thế gian 
tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, điều ấy là được biết, 
đã được thấy, đã được biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ, không gì là không được chạm đến bởi tuệ’ là Toàn Nhãn. 
Điều gì là Toàn Nhãn, điều ấy là tuệ quyền. Do nhờ năng lực của tuệ 
quyền, có tín quyền theo ý nghĩa cương quyết, có tấn quyền theo ý 
nghĩa ra sức, có niệm quyền theo ý nghĩa thiết lập, có định quyền 
theo ý nghĩa không tản mạn.  
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Saddahanto paggaṇhāti, paggaṇhanto saddahati. Saddahanto 
upaṭṭhāpeti, upaṭṭhāpento saddahati. Saddahanto samādahati, 
samādahanto saddahati saddahanto pajānāti, pajānanto saddahati. 
Paggaṇhanto upaṭṭhāpeti, upaṭṭhāpento paggaṇhāti. Paggaṇhanto 
samādahati, samādahanto paggaṇhāti. Paggaṇhanto pajānāti, 
pajānanto paggaṇhāti. Paggaṇhanto saddahati, saddahanto 
paggaṇhāti. Upaṭṭhāpento samādahati, samādahanto upaṭṭhāpeti. 
Upaṭṭhāpento pajānāti, pajānanto upaṭṭhāpeti. Upaṭṭhāpento 
saddahati, saddahanto upaṭṭhāpeti. Upaṭṭhāpento paggaṇhāti, 
paggaṇhanto upaṭṭhāpeti. Samādahanto pajānāti, pajānanto 
samādahati. Samādahanto saddahati, saddahanto samādahati. 
Samādahanto paggaṇhāti, paggaṇhanto samādahati. Samādahanto 
upaṭṭhāpeti, upaṭṭhāpento samādahati. Pajānanto saddahati, 
saddahanto pajānāti. Pajānanto paggaṇhāti. Paggaṇhanto pajānāti. 
Pajānanto upaṭṭhāpeti, upaṭṭhāpento pajānāti. Pajānanto 
samādahati, samādahanto pajānāti.  
 

 

Saddahitattā paggahitaṃ, paggahitattā saddahitaṃ; saddahitattā 
upaṭṭhāpitaṃ, upaṭṭhāpitattā saddahitaṃ; saddahitattā 
samādahitaṃ, samādahitattā saddahitaṃ; saddahitattā pajānitaṃ, 
pajānitattā saddahitaṃ; paggahitattā upaṭṭhāpitaṃ, upaṭṭhāpitattā 
paggahitaṃ; paggahitattā samādahitaṃ, samādahitattā paggahitaṃ; 
paggahitattā pajānitaṃ, pajānitattā paggahitaṃ; paggahitattā 
saddahitaṃ, saddahitattā paggahitaṃ; upaṭṭhāpitattā samādahitaṃ, 
samādahitattā upaṭṭhāpitaṃ; upaṭṭhāpitattā pajānitaṃ, pajānitattā 
upaṭṭhāpitaṃ; upaṭṭhāpitattā saddahitaṃ, saddahitattā upaṭṭhā-
pitaṃ; upaṭṭhāpitattā paggahitaṃ, paggahitattā upaṭṭhāpitaṃ; 
samādahitattā pajānitaṃ, pajānitattā samādahitaṃ; samādahitattā 
saddahitaṃ, saddahitattā samādahitaṃ; samādahitattā paggahitaṃ, 
paggahitattā samādahitaṃ; samādahitattā upaṭṭhāpitaṃ, 
upaṭṭhāpitattā samādahitaṃ; pajānitattā saddahitaṃ, saddahitattā 
pajānitaṃ; pajānitattā paggahitaṃ, paggahitattā pajānitaṃ; 
pajānitattā upaṭṭhāpitaṃ, upaṭṭhāpitattā pajānitaṃ; pajānitattā 
samādahitaṃ, samādahitattā pajānitaṃ.  

 
 

Yaṃ buddhacakkhu, taṃ buddhañāṇaṃ; yaṃ buddhañāṇaṃ, 
taṃ buddhacakkhu, yena cakkhunā tathāgato satte passati 
apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre 
dvākāre suviññāpaye duviññāpaye appekacce paralokavajjabhaya-
dassāvino1 appekacce na paralokavajjabhayadassāvino.  

                                                   
1 bhayadassāvine - Syā. 
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Trong khi có đức tin vị ấy ra sức, trong khi ra sức vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy có đức tin; 
trong khi có đức tin vị ấy tập trung (tâm), trong khi tập trung (tâm) 
vị ấy có đức tin; trong khi có đức tin vị ấy nhận biết, trong khi nhận 
biết vị ấy có đức tin. Trong khi ra sức vị ấy thiết lập, trong khi thiết 
lập vị ấy ra sức; trong khi ra sức vị ấy tập trung (tâm) ...; trong khi ra 
sức vị ấy nhận biết ...; trong khi ra sức vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy ra sức. Trong khi thiết lập vị ấy tập trung (tâm), trong 
khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập; trong khi thiết lập vị ấy nhận biết, 
...; trong khi thiết lập vị ấy có đức tin, ...; trong khi thiết lập vị ấy ra 
sức, trong khi ra sức vị ấy thiết lập. Trong khi tập trung (tâm) vị ấy 
nhận biết, trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm); trong khi tập 
trung (tâm) vị ấy có đức tin ...; trong khi tập trung (tâm) vị ấy ra sức, 
...; trong khi tập trung (tâm) vị ấy thiết lập, trong khi thiết lập vị ấy 
tập trung (tâm). Trong khi nhận biết vị ấy có đức tin, trong khi có 
đức tin vị ấy nhận biết; trong khi nhận biết vị ấy ra sức ...; trong khi 
nhận biết vị ấy thiết lập ...; trong khi nhận biết vị ấy tập trung (tâm), 
trong khi tập trung (tâm) vị ấy nhận biết.  

Ra sức nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân ra sức; 
được thiết lập nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản thân được 
thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân có đức tin, có đức tin nhờ bản 
thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản thân có đức tin, có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết. Được thiết lập nhờ bản thân ra sức, ra sức 
nhờ bản thân được thiết lập; được định tĩnh nhờ bản thân ra sức ...; 
nhận biết nhờ bản thân ra sức ...; có đức tin nhờ bản thân ra sức, ra 
sức nhờ bản thân có đức tin. Được định tĩnh nhờ bản thân được thiết 
lập, được thiết lập nhờ bản thân được định tĩnh; nhận biết nhờ bản 
thân được thiết lập ...; có đức tin nhờ bản thân được thiết lập ...; ra 
sức nhờ bản thân được thiết lập, được thiết lập nhờ bản thân ra sức. 
Nhận biết nhờ bản thân được định tĩnh, được định tĩnh nhờ bản 
thân nhận biết; có đức tin nhờ bản thân được định tĩnh ...; ra sức 
nhờ bản thân được định tĩnh ...; được thiết lập nhờ bản thân được 
định tĩnh, được định tĩnh nhờ bản thân được thiết lập. Có đức tin 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân có đức tin; ra sức 
nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân ra sức; được thiết 
lập nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân được thiết lập; 
được định tĩnh nhờ bản thân nhận biết, nhận biết nhờ bản thân 
được định tĩnh.  

Điều gì là Phật Nhãn, điều ấy là Phật Trí. Điều gì là Phật Trí, điều 
ấy là Phật Nhãn. Nhờ vào nhãn ấy, đức Như Lai nhìn thấy các chúng 
sanh có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc 
sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, dễ 
hướng dẫn và khó hướng dẫn, một số chúng sanh thấy được sự sợ 
hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

 433
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Apparajakkhe mahārajakkheti saddho puggalo 
apparajakkho, assaddho puggalo mahārajakkho; āraddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusīto puggalo mahārajakkho; upaṭṭhitasati1 
puggalo apparajakkho, muṭṭhassati puggalo mahārajakkho; 
samāhito puggalo apparajakkho; asamāhito puggalo mahārajakkho; 
paññavā puggalo apparajakkho, duppañño puggalo mahārajakkho.  

 

Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo, —pe— paññavā puggalo tikkhindriyo, 
duppañño puggalo mudindriyo.  

 

Svākāre dvākāreti saddho puggalo svākāro, assaddho puggalo 
dvākāro; —pe— paññavā puggalo svākāro, duppañño puggalo 
dvākāro.  

Suviññāpaye duviññāpayeti saddho puggalo suviññāpayo, 
assaddho puggalo duviññāpayo; —pe— paññavā puggalo 
suviññāpayo, duppañño puggalo duviññāpayo.  

Appekacce paralokavajjabhayadassāvino appekacce na 
paralokavajjabhayadassāvinoti saddho puggalo paralokavajja-
bhayadassāvī, assaddho puggalo na paralokavajjabhayadassāvī;       
—pe— paññavā puggalo paralokavajjabhayadassāvī, duppañño 
puggalo na paralokavajjabhayadassāvī.  

 

Lokoti khandhaloko dhātuloko āyatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko sampattibhavaloko sampattisambhavaloko.  

Eko loko: sabbe sattā āhāraṭṭhitikā, dve lokā: nāmañca rūpañca, 
tayo lokā: tisso vedanā, cattāro lokā: cattāro āhārā, pañca lokā: 
pañcupādānakkhandhā, cha lokā: cha ajjhattikāni āyatanāni, satta 
lokā: satta viññāṇaṭṭhitiyo, aṭṭha lokā: aṭṭha lokadhammā, nava lokā: 
nava sattāvāsā, dasa lokā: dasāyatanāni, dvādasa lokā: 
dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa lokā: aṭṭhārasa dhātuyo.  

Vajjanti sabbe kilesā vajjā, sabbe duccaritā vajjā, sabbe 
abhisaṅkhārā vajjā, sabbe bhavagāmikammā vajjā. Iti imasmiñca 
loke imasmiñca vajje tibbā bhayasaññā paccūpaṭṭhitā honti, 
seyyathāpi ukkhittāsike vadhake.  

Imehi paññāsāya ākārehi imāni pañcindriyāni jānāti passati 
aññāti paṭivijjhatī’ti.  
 

Tatiyo bhāṇavāro.  
Indriyakathā samattā. 

  

                                                   
1 upaṭṭhitassati - Machasaṃ. 
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Có mắt bị vấy bụi ít và có mắt bị vấy bụi nhiều: Người có 
đức tin là có mắt bị vấy bụi ít, người không có đức tin là có mắt bị vấy 
bụi nhiều. Người có sự cố gắng tinh tấn ... bị vấy bụi ít, người biếng 
nhác ... bị vấy bụi nhiều. Người có niệm được thiết lập ... bị vấy bụi 
ít, người có niệm bị quên lãng ... bị vấy bụi nhiều. Người định tĩnh ... 
bị vấy bụi ít, người được định tĩnh ... bị vấy bụi nhiều. Người có tuệ 
là có mắt bị vấy bụi ít, người có tuệ kém là có mắt bị vấy bụi nhiều. 

Có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lụt. ...(như trên)... Người có tuệ là có giác quan sắc sảo, người có 
tuệ kém là có giác quan cùn lụt. 

Có tánh khí tốt và có tánh khí tồi: Người có đức tin là có 
tánh khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tồi. ...(như trên)... 
Người có tuệ là có tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tồi. 

Dễ hướng dẫn và khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ 
hướng dẫn, người không có đức tin là khó hướng dẫn. ...(như trên)... 
Người có tuệ là dễ hướng dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn. 

Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế 
giới khác, người không có đức tin không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi 
và sự (tái sanh) vào thế giới khác ...(nt)... Người có tuệ thấy được sự 
sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có tuệ kém 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. 

Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi.  

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là 3 thọ. Bốn thế giới là 4 loại vật 
thực. Năm thế giới là 5 thủ uẩn. Sáu thế giới là 6 nội xứ. Bảy thế giới 
là 7 trụ xứ của thức. Tám thế giới là 8 pháp thế gian. Chín thế giới là 
9 nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 10 xứ. Mười hai thế 
giới là 12 xứ. Mười tám thế giới là 18 giới. 

Tội lỗi: Tất cả phiền não là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả 
các hành là tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi. Như thế, 
tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lỗi này đã 
được đề cập, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc chém 
giết có thanh gươm đã được vung lên.  

(Vị ấy) biết được, thấy được, hiểu được, thấu triệt năm quyền này 
thông qua 50 biểu hiện này.  

Tụng Phẩm thứ ba. 
Phần Giảng về Quyền được đầy đủ. 
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