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Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.  

 
 

I. YUGANADDHAKATHĀ 
 
 

Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ āyasmā Ānando Kosambiyaṃ 
viharati Ghositārāme. Tatra kho āyasmā Ānando bhikkhū āmantesi 
‘āvuso bhikkhavo’ti. ‘Āvuso’ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa 
paccassosuṃ. Āyasmā Ānando etadavoca:  

Yo hi koci āvuso bhikkhu vā bhikkhunī vā mama santike 
arahattapattaṃ1 2 byākaroti, sabbo so  catūhi maggehi etesaṃ vā 
aññatarena. Katamehi catūhi?  

Idhāvuso bhikkhu samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti, 
tassa samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvayato maggo 
sañjāyati, so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, tassa taṃ 
maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saññojanā3 pahīyanti, 
anusayā byantīhonti.4  

Puna caparaṃ āvuso bhikkhu vipassanāpubbaṅgamaṃ 
samathaṃ bhāveti, tassa vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ 
bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti 
bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto 
saññojanā3 pahīyanti, anusayā byantīhonti.  

Puna caparaṃ āvuso bhikkhu samathavipassanaṃ 
yuganaddhaṃ5 bhāveti, tassa samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti 
bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto 
saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti.  

                                                   
1 arahantappattiṃ - Ani;  arahattaṃ, - Syā; arahattapattaṃ - Pu. 
2 4 sabbaso - Machasaṃ, Syā, PTS.    vyantī honti - Ani. 
3 5 saññojanāni - Machasaṃ, Syā, PTS.   yuganandhaṃ - Sa. 
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TẠNG KINH 

TIỂU BỘ 

 
PHÂN TÍCH ĐẠO 

 
B. PHẨM KẾT HỢP CHUNG: 

 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

 
 

I. GIẢNG VỀ SỰ KẾT HỢP CHUNG: 
 
 

Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đại đức Ānanda ngụ tại 
Kosambī, tu viện Ghosita. Chính ở tại nơi ấy, đại đức Ānanda đã bảo 
các vị tỳ khưu rằng: “Này các đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị 
tỳ khưu ấy đã đáp lại đại đức Ānanda. Đại đức Ānanda đã nói điều 
này: 

- Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố 
về phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn (đạo lộ) gì? 

Này các đại đức, ở đây vị tỳ khưu tu tập minh sát có chỉ tịnh đi 
trước. Trong khi vị ấy tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ 
được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn 
đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
có minh sát đi trước. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh có minh sát đi 
trước, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho 
sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm 
được chấm dứt (đối với vị ấy).  

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
và minh sát kết hợp chung. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, 
tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, 
các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy).  
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Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitaṃ 
mānasaṃ1 hoti, so āvuso samayo yaṃ taṃ cittaṃ ajjhattameva2 
santiṭṭhati sannisīdati ekodi hoti samādhiyati, tassa maggo sañjāyati; 
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ 
āsevato bhāvayato bahulīkaroto saññojanā pahīyanti, anusayā 
byantīhonti.  

 

Yo hi koci āvuso bhikkhu vā bhikkhunī vā mama santike 
arahattapattaṃ byākaroti, sabbo so3 imehi catūhi maggehi etesaṃ vā 
aññatarenāti. [a]  

 
Kathaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti? 

Nekkhammavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi, tattha jāte 
dhamme aniccato anupassanaṭṭhena vipassanā, dukkhato 
anupassanaṭṭhena vipassanā, anattato anupassanaṭṭhena vipassanā. 
Iti paṭhamaṃ samatho, pacchā vipassanā. Tena vuccati 
“samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.”4  

 
Bhāvetīti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 

anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? Dassanaṭṭhena 

sammādiṭṭhi maggo sañjāyati, abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo 
maggo sañjāyati, pariggahaṭṭhena sammāvācā maggo sañjāyati, 
samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto maggo sañjāyati, vodānaṭṭhena 
sammā-ājīvo maggo sañjāyati, paggahaṭṭhena sammāvāyāmo maggo 
sañjāyati, upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati maggo sañjāyati, 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi maggo sañjāyati. Evaṃ maggo 
sañjāyati.  

 
“So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti.” Āsevatīti kathaṃ 

āsevati? Āvajjanto āsevati, jānanto āsevati, passanto āsevati, 
paccavekkhanto āsevati, cittaṃ adhiṭṭhahanto āsevati, saddhāya 
adhimuccanto āsevati, viriyaṃ paggaṇhanto āsevati, satiṃ 
upaṭṭhapento5 āsevati, cittaṃ samādahanto āsevati, paññāya 
pajānanto āsevati, abhiññeyyaṃ abhijānanto āsevati, pariññeyyaṃ 
parijānanto āsevati, pahātabbaṃ pajahanto āsevati, bhāvetabbaṃ 
bhāvento āsevati, sacchikātabbaṃ sacchikaronto āsevati. Evaṃ 
āsevati.  

 
1 dhammuddhaccāviggahitamānasaṃ - Syā. 
2 ajjhattaṃyeva - Ani; ajjhattaññeva - Syā, Sī 1, 3, PTS. 
3 sabbaso - Machasaṃ, Syā, PTS. 
4 bhāvetīti - Machasaṃ. 
5 upaṭṭhāpento - Machasaṃ. 
[a] Aṅguttaranikāya (4. 4. 2. 10) Catukka - Paṭipadāvagga. 
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Này các đại đức, còn có điều khác nữa là (trường hợp) tâm của vị 
tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp. Này các đại 
đức, lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở 
chính nội phần, lúc ấy là thời điểm; đạo lộ được hình thành cho vị 
ấy. Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị 
ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố về 
phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ này 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. 

Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) thế 
nào? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định. Về các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, theo ý 
nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa của sự 
quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ tịnh trước, minh sát 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước.” 

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

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ là đạo lộ 
được hình thành, chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo 
lộ được hình thành, chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch là đạo lộ 
được hình thành, chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức là đạo lộ được 
hình thành, chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập là đạo lộ được hình 
thành, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hình 
thành. Đạo lộ được hình thành là (có ý nghĩa) như thế.  

‘Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.’ Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết vị ấy rèn luyện, trong khi nhận thấy vị ấy 
rèn luyện, trong khi quán xét lại vị ấy rèn luyện, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy rèn luyện, trong khi hướng đến đức tin vị ấy rèn 
luyện, trong khi ra sức tinh tấn vị ấy rèn luyện, trong khi thiết lập 
niệm vị ấy rèn luyện, trong khi tập trung tâm vị ấy rèn luyện, trong 
khi nhận biết bởi tuệ vị ấy rèn luyện, trong khi biết rõ điều cần được 
biết rõ vị ấy rèn luyện, trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện vị ấy rèn luyện, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy 
rèn luyện, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy rèn 
luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế.  
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Bhāvetīti kathaṃ bhāveti? Āvajjanto bhāveti, jānanto bhāveti, 
passanto bhāveti, paccavekkhanto bhāveti, cittaṃ adhiṭṭhahanto 
bhāveti, saddhāya adhimuccanto bhāveti, viriyaṃ paggaṇhanto 
bhāveti, satiṃ upaṭṭhapento bhāveti, cittaṃ samādahanto bhāveti, 
paññāya pajānanto bhāveti, abhiññeyyaṃ abhijānanto bhāveti, 
pariññeyyaṃ parijānanto bhāveti, pahātabbaṃ pajahanto bhāveti, 
bhāvetabbaṃ bhāvento bhāveti, sacchikātabbaṃ sacchikaronto 
bhāveti, evaṃ bhāveti.  

 
 
 
 
 

Bahulīkarotīti kathaṃ bahulīkaroti? Āvajjanto bahulīkaroti, 
jānanto bahulīkaroti, passanto bahulīkaroti, paccavekkhanto 
bahulīkaroti, cittaṃ adhiṭṭhahanto bahulīkaroti, saddhāya 
adhimuccanto bahulīkaroti, viriyaṃ paggaṇhanto bahulīkaroti, 
satiṃ upaṭṭhapento bahulīkaroti, cittaṃ samādahanto bahulīkareti, 
paññāya pajānanto bahulīkaroti, abhiññeyyaṃ abhijānanto 
bahulīkaroti, pariññeyaṃ parijānanto bahulīkaroti, pahātabbaṃ 
pajāhanto bahulīkaroti, bhāvetabbaṃ bhāvento bahulīkaroti, 
sacchikātabbaṃ sacchikaronto bahulīkaroti, evaṃ bahulīkaroti.  

 
 
 
 
 
 

Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto 
saññojanā1 pahīyanti anusayā byantīhontī’ti kathaṃ 
saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti? Sotāpattimaggena 
sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso imāni tīṇi saññojanāni 
pahīyanti, diṭṭhānusayo vicikicchānusayo ime dve anusāyā 
byantīhonti. Sakadāgāmimaggena oḷārikaṃ kāmarāgasaññojanaṃ 
paṭighasaññojanaṃ imāni dve saññojanāni pahīyanti, oḷāriko 
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti. 
Anāgāmimaggena aṇusahagataṃ kāmarāgasaññojanaṃ 
paṭighasaññojanaṃ imāni dve saññojanāti pahīyanti, aṇusahagato 
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti. 
Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā imāni 
pañca saññojanāni pahīyanti, mānānusayo bhavarāgānusayo 
avijjānusayo ime tayo anusayā byantīhonti. Evaṃ saññojanā 
pahīyanti, anusayā byantīhonti.  

 
1 saññojanāni - Machasaṃ, Syā PTS. 
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Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập, trong khi nhận thấy vị ấy 
tu tập, trong khi quán xét lại vị ấy tu tập, trong khi khẳng định tâm vị 
ấy tu tập, trong khi hướng đến đức tin vị ấy tu tập, trong khi ra sức 
tinh tấn vị ấy tu tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy tu tập, trong khi 
tập trung tâm vị ấy tu tập, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy tu tập, 
trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy tu tập, trong khi biết 
toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy tu tập, trong khi dứt bỏ 
điều cần được dứt bỏ vị ấy tu tập, trong khi tu tập điều cần được tu 
tập vị ấy tu tập, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu 
tập. Tu tập là (có ý nghĩa) như thế.  

 
 

Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận thấy vị ấy làm cho sung 
mãn, trong khi quán xét lại vị ấy làm cho sung mãn, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi hướng đến đức tin vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi ra sức tinh tấn vị ấy làm cho sung mãn, 
trong khi thiết lập niệm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi tập trung 
tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi tu tập điều cần được tu tập vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy làm cho 
sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế.  

 
 

Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế.  
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Abyāpādavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi —pe—  
Ālokasaññāvasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi —pe—  
Paṭinissaggānupassī assāsavasena, paṭinissaggānupassī 
passāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi, tattha jāte 
dhamme aniccato anupassanaṭṭhena vipassanā, dukkhato 
anupassanaṭṭhena vipassanā, anattato anupassanaṭṭhena vipassanā, 
iti paṭhamaṃ samatho, pacchā vipassanā. Tena vuccati: 
‘samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.’1  

 
 
Bhāvetīti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 

anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā.  

 
 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? Dassanaṭṭhena 

sammādiṭṭhi maggo sañjāyati, abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo 
maggo sañjāyati, —pe— avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi maggo 
sañjāyati, evaṃ maggo sañjāyati.  

 
 
‘So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti.’ Āsevatīti kathaṃ 

āsevati? Āvajjanto āsevati, jānanto āsevati, —pe— sacchikātabbaṃ 
sacchikaronto āsevati, evaṃ āsevati.  

 
 
Bhāvetīti kathaṃ bhāveti: āvajjanto bhāveti, jānanto bhāveti, —

pe— sacchikātabbaṃ sacchikaronto bhāveti, evaṃ bhāveti.  
 
 
Bahulīkarotīti kathaṃ bahulīkaroti: āvajjanto bahulīkaroti, 

jānanto bahulīkaroti, —pe— sacchikātabbaṃ sacchikaronto 
bahulīkaroti, evaṃ bahulīkaroti.  

 
 
Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto 

saññojanā pahīyanti anusayā byantīhontī’ti kathaṃ 
saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti? Sotāpattimaggena 
sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso imāni tīṇi saññojanāni 
pahīyanti, diṭṭhānusayo vicikicchānusayo ime dve anusāyā 
byantīhonti. Sakadāgāmimaggena oḷārikaṃ kāmarāgasaññojanaṃ 
paṭighasaññojanaṃ imāni dve saññojanāni pahīyanti, oḷāriko 
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti.  

 

 
1 bhāvetīti - Machasaṃ. 
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Do tác động của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là định ...(như trên)... Do tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là 
định ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở 
vào, có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Về các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh 
sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ 
tịnh trước, minh sát sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập minh sát có 
chỉ tịnh đi trước.” 

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

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, ...(như trên)... chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn là đạo lộ được hình thành. Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) như thế.  

‘Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy.’ Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết ...(nt)... trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng vị ấy rèn luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế.  

Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập ...(như trên)... trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu tập. Tu tập là (có ý nghĩa) 
như thế.  

Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết ...(như trên)... trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy 
làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế.  

Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy): Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình  ngủ ngầm  có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai,  hai  sự  ràng  
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Anāgāmimaggena aṇusahagataṃ kāmarāgasaññojanaṃ paṭigha-
saññojanaṃ imāni dve saññojanāni pahīyanti, aṇusahagato 
kāmarāgānusayo paṭighānusayo ime dve anusayā byantīhonti. 
Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā imāni 
pañca saññojanāni pahīyanti, mānānusayo bhavarāgānusayo 
avijjānusayo ime tayo anusayā byantīhonti. Evaṃ saññojanā 
pahīyanti, anusayā byantīhonti. 

Evaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti.  

Kathaṃ vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti? Aniccato 
anupassanaṭṭhena vipassanā, dukkhato anupassanaṭṭhena 
vipassanā, anattato anupassanaṭṭhena vipassanā, tattha jātānaṃ 
dhammānañca vossaggārammaṇatā1 cittassa ekaggatā avikkhepo 
samādhi. Iti paṭhamaṃ vipassanā pacchā samathā. Tena vuccati: 
‘Vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.’2  

Bhāvetīti catasso bhāvanā: —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— evaṃ maggo 
sañjāyati. —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti.  

Rūpaṃ aniccato anupassanaṭṭhena vipassanā, rūpaṃ dukkhato 
anupassanaṭṭhena vipassanā, rūpaṃ anattato anupassanaṭṭhena 
vipassāna. Tattha jātānaṃ dhammānañca vossaggārammaṇatā3 
cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi. Iti paṭhamaṃ vipassanā, 
pacchā samatho. Tena vuccati “vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ 
bhāveti.”2  

Bhāvetīti catasso bhāvanā: —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— evaṃ maggo 
sañjāyati. —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti. 

Vedanaṃ —pe— Saññaṃ —pe— Saṅkhāre —pe— Viññāṇaṃ         
—pe— Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ aniccato anupassanaṭṭhena 
vipassanā, jarāmaraṇaṃ dukkhato —pe— anattato 
anupassanaṭṭhena vipassanā. Tattha jātānaṃ dhammānañca 
vossaggārammaṇatā cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi. Iti 
paṭhamaṃ vipassanā, pacchā samatho. Tena vuccati: 
‘vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.’2  

Bhāvetīti catasso bhāvanā: —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— evaṃ maggo 
sañjāyati. —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti anusayā byantīhonti. 

Evaṃ vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.  

 
1 vosaggārammaṇatā - Machasaṃ; vacassaggārammaṇatā - Sa. 
2 bhāvetīti - Machasaṃ.  
3 vosaggārammaṇatā - Machasaṃ;   
   vossakkārammaṇatā - Sī 1;    
   vacassaggārammaṇatā - Sa.   
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buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã mạn 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các ràng buộc được 
dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế.  

Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) như thế.  

Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) thế nào? Với ý 
nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã 
là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm 
là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: 
“Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét sắc là vô thường là minh sát, với ý 
nghĩa của sự quán xét sắc là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét sắc là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì 
thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.”  

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... 
mắt ... lão tử là vô thường là minh sát ...(nt)... lão tử là khổ não 
...(nt)... lão tử là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 
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Kathaṃ samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ1 bhāveti? Soḷasahi 
ākārehi samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti: 
ārammaṇaṭṭhena, gocaraṭṭhena, pahānaṭṭhena, pariccāgaṭṭhena, 
vuṭṭhānaṭṭhena, vivaṭṭanaṭṭhena, santaṭṭhena, paṇītaṭṭhena, 
vimuttaṭṭhena, anāsavaṭṭhena, taraṇaṭṭhena, animittaṭṭhena, 
appaṇihitaṭṭhena, suññataṭṭhena, ekarasaṭṭhena, anativattanaṭṭhena, 
yuganaddhaṭṭhena.  

 
 
 

Kathaṃ ārammaṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
nirodhārammaṇā, avijjaṃ pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā 
nirodhārammaṇā. Iti ārammaṇaṭṭhena samathavipassanā ekarasā 
honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti.2 Tena vuccati 
‘ārammaṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ1 bhāveti.’  

 
 
 

Bhāvetīti catasso bhāvanā: —pe— āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— Evaṃ maggo   
sañjāyati. —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti. 
Evaṃ ārammaṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.  

 
 
 

Kathaṃ gocaraṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ gajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā 
nirodhagocarā. Iti gocaraṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, 
yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati 
‘gocaraṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ 
(Bhāvetīti —pe—) 

 
 

Kathaṃ pahānaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pajahato cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā nirodhagocarā. Iti 
pahānaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā honti, 
aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati ‘pahānaṭṭhena 
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe— 

 
1 yuganandhaṃ - Syā, PTS. 
2 nātivattantīti - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) thế nào? 
Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện: theo ý 
nghĩa đối tượng, theo ý nghĩa hành xứ, theo ý nghĩa dứt bỏ, theo ý 
nghĩa buông bỏ, theo ý nghĩa thoát ra, theo ý nghĩa ly khai, theo ý 
nghĩa an tịnh, theo ý nghĩa cao quý, theo ý nghĩa được giải thoát, 
theo ý nghĩa vô lậu, theo ý nghĩa vượt qua, theo ý nghĩa vô tướng, 
theo ý nghĩa vô nguyện, theo ý nghĩa không tánh, theo ý nghĩa nhất 
vị, theo ý nghĩa không vượt trội, theo ý nghĩa kết hợp chung.  

 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa đối tượng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là đối 
tượng. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán 
xét có sự diệt tận là đối tượng. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa đối tượng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa của cảnh (đối tượng).” 

 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa của cảnh (đối tượng) là (có ý nghĩa) 
như thế. 

 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa hành xứ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành 
xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét 
có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa 
hành xứ là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. 
Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung 
theo ý nghĩa hành xứ.” Tu tập: ...(như trên)...  

 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (đang dứt bỏ) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang dứt bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (đang dứt bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa dứt bỏ là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ.” ...(như 
trên)... 
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Kathaṃ pariccāgaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pariccajato cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca pariccajato anupassanaṭṭhena vipassanā nirodhagocarā. 
Iti pariccāgaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā 
honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati: ‘pariccāgaṭṭhena 
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
 
Kathaṃ vuṭṭhānaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 

bhāveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhahato 
cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, 
avijjāsahagatalesehi ca khandhehi ca vuṭṭhahato anupassanaṭṭhena 
vipassanā nirodhagocarā. Iti vuṭṭhānaṭṭhena samathavipassanā 
ekarasā honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti.      
Tena vuccati ‘vuṭṭhānaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti.’    —pe— 

 
 
Kathaṃ vivaṭṭanaṭṭhena1 samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 

bhāveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivaṭṭato2 
cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, 
avijjāsahagatakilesehi ca khandhehi ca vivaṭṭato anupassanaṭṭhena  
vipassanā  nirodhagocarā.  Iti vivaṭṭanaṭṭhena samathavipassanā    
ekarasā honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti.       
Tena vuccati ‘vivaṭṭanaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti.’ —pe— 

 
 
Kathaṃ santaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti? 

Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi santo 
hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā 
santā hoti nirodhagocarā. Iti santaṭṭhena samathavipassanā ekarasā 
honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati 
‘santaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
 
Kathaṃ paṇītaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 

bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
paṇīto hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato anupassanaṭṭhena 
vipassanā paṇītā hoti nirodhagocarā. Iti paṇītaṭṭhena 
samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ 
nātivattanti. Tena vuccati ‘paṇītaṭṭhena samathavipassanaṃ 
yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
1 vivattanaṭṭhena - Sī, 1, 3.     2 vivattato - Sī 1, 3. 
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Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang buông bỏ các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (buông bỏ) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang buông bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (buông bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa buông bỏ là có nhất vị, được 
kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu 
tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ.” 
...(như trên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa thoát ra là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (thoát ra khỏi) các uẩn, trạng thái chuyên 
nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối 
với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi cùng với vô minh và (thoát 
ra khỏi) các uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là 
hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa thoát ra là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa 
thoát ra.” ...(như trên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng 
với phóng dật và (ly khai) các uẩn, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang ly khai 
các phiền não đi cùng với vô minh và (ly khai) các uẩn, minh sát theo 
ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa ly khai là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai.” ...(như trên)...  

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là an tịnh, có sự diệt tận 
là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét là an tịnh có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và 
minh sát theo ý nghĩa an tịnh là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và 
minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh.” ...(như trên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quý là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là cao quý, có sự diệt 
tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý 
nghĩa quán xét là cao quý có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh 
và minh sát theo ý nghĩa cao quý là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và 
minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quý.” ...(như trên)... 
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Kathaṃ vimuttaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
kāmāsavā vimutto hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato 
anupassanaṭṭhena vipassanā avijjāsavā vimuttā hoti nirodhagocarā. 
Iti rāgavirāgā cetovimutti, avijjāvirāgā paññāvimutti. Iti 
vimuttaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā honti, 
aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati ‘vimuttaṭṭhena 
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
 
 
 
 

Kathaṃ anāsavaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
kāmāsavena anāsavo hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato 
anupassanaṭṭhena vipassanā avijjāsavena anāsavā hoti 
nirodhagocarā. Iti anāsavaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, 
yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati 
‘anāsavaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
 
 
 
 
Kathaṃ taraṇaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 

bhāveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca tarato cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca tarato anupassanaṭṭhena vipassanā nirodhagocarā. Iti 
taraṇaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā honti, 
aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati ‘taraṇaṭṭhena 
samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe— 

 
 
 
 
 
 

Kathaṃ animittaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
sabbanimittehi animitto hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato 
anupassanaṭṭhena vipassanā sabbanimittehi animittā hoti 
nirodhagocarā. Iti animittaṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, 
yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati 
‘animittaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  
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Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải 
thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là được giải thoát 
khỏi dục lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là được giải thoát khỏi các vô 
minh lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, sự ly tham ái khỏi các 
tham ái là sự giải thoát của tâm, sự ly tham ái khỏi vô minh là sự giải 
thoát của tuệ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa được giải 
thoát là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì 
thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 
ý nghĩa được giải thoát.” ...(như trên)... 

 
 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô lậu là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô lậu đối với dục 
lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh 
sát theo ý nghĩa quán xét là vô lậu đối với vô minh lậu, có sự diệt tận 
là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô lậu là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô 
lậu.” ...(như trên)... 

 
 
 
Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua 

là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang vượt qua các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (vượt qua) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang vượt qua các phiền não đi cùng với vô minh và (vượt qua) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vượt qua là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua.” ...(như 
trên).. 

 
 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô tướng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô tướng đối với tất 
cả các hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô tướng đối với tất cả các 
hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát 
theo ý nghĩa vô tướng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết 
hợp chung theo ý nghĩa vô tướng.” ...(như trên)...  
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Kathaṃ appaṇihitaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo    
samādhi sabbapaṇidhīhi appaṇihito hoti nirodhagocaro, avijjaṃ 
pajahato anupassanaṭṭhena vipassanā sabbapaṇidhīhi appaṇihitā 
hoti nirodhagocarā. Iti appaṇihitaṭṭhena samathavipassanā    
ekarasā honti, yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena 
vuccati ‘appaṇihitaṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti.’ —pe—  

 

Kathaṃ suññataṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ 
bhāveti? Uddhaccaṃ pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
sabbābhinivesehi suñño hoti nirodhagocaro, avijjaṃ pajahato 
anupassanaṭṭhena vipassanā sabbābhinivesehi suññā hoti 
nirodhagocarā. Iti suññataṭṭhena samathavipassanā ekarasā honti, 
yuganaddhā honti, aññamaññaṃ nātivattanti. Tena vuccati 
‘suññataṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.’ —pe—  

 
 

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

 
 

Maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— Evaṃ 
maggo sañjāyati. Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti.  

 
 

Evaṃ suññataṭṭhena samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.  
 

Imehi soḷahi ākārehi samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.  
 

Evaṃ samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti.  
 

Kathaṃ dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ1 hoti? Aniccato 
manasikaroto obhāso uppajjati, ‘obhāso dhammo’ti obhāsaṃ 
āvajjati. Tato vikkhepo uddhaccaṃ. Tena uddhaccena 
viggahitamānaso aniccato uppaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti, 
dukkhato upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti, anattato 
upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti. Tena vuccati: 
‘dhammuddhaccaviggahitamānaso’ hoti so samayo, yaṃ taṃ cittaṃ 
ajjhattameva santiṭṭhati sannisīdati ekodi hoti samādhiyati. 

 
1 viggahitamānasaṃ - Sī 3. 
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Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô nguyện đối với tất 
cả các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ 
vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô nguyện đối với tất cả 
các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa vô nguyện là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện.” ...(như trên)... 

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là không đối với tất 
cả các cố chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là không đối với tất cả các cố 
chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa không tánh là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo ý nghĩa không tánh.” ...(như trên)... 

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

Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế.  

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) như thế.  

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện là (có 
ý nghĩa) như thế.  

Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) như thế.  
 

Tâm của vị tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, có ánh 
sáng sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến ánh sáng rằng: ‘Ánh sáng 
là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đối với các pháp. Lúc ấy là thời điểm là lúc tâm ấy trụ 
lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ngay ở nội phần.”  
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Tassa maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? 
Dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi maggo sañjāyati —pe— Evaṃ maggo 
sañjāyati. —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti. 

 

Aniccato manasikaroto ñāṇaṃ uppajjati, —pe— pīti uppajjati,    
—pe— passaddhi uppajjati, —pe— sukhaṃ uppajjati, —pe— 
adhimokkho uppajjati, —pe— paggaho1 uppajjati, —pe— 
upaṭṭhānaṃ uppajjati, —pe— upekkhā uppajjati, —pe— nikanti 
uppajjati, ‘nikanti dhammo’ti nikantiṃ āvajjati. Tato vikkhepo 
uddhaccaṃ, tena uddhaccena viggahitamānaso aniccato upaṭṭhānaṃ 
yathābhūtaṃ nappajānāti, dukkhato upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ 
nappajānāti, anattato upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti. Tena 
vuccati: ‘dhammuddhaccaviggahitamānaso hoti so samayo, yaṃ taṃ 
cittaṃ ajjhattameva santiṭṭhati sannisīdati ekodi hoti samādhiyati. 
Tassa maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— Evaṃ 
maggo sañjāyati —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā 
byantīhonti. 

Dukkhato manasikaroto —pe— anattato manasikaroto obhāso 
uppajjati —pe— ñāṇaṃ uppajjati —pe— pīti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukhaṃ uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upaṭṭhānaṃ uppajjati       
—pe— upekkhā uppajjati —pe— nikanti uppajjati, ‘nikanti 
dhammo’ti nikantiṃ āvajjati. Tato vikkhepo uddhaccaṃ, tena 
uddhaccena viggahitamānaso anattato upaṭṭhānaṃ —pe— aniccato 
upaṭṭhānaṃ —pe— dukkhato upaṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti. 
Tena vuccati ‘dhammuddhaccaviggahitamānaso —pe— Evaṃ 
saññojanā pahīyanti, anusayā byantīhonti. 

Rūpaṃ aniccato manasikaroto —pe— rūpaṃ dukkhato 
manasikaroto —pe— rūpaṃ anattato manasikaroto —pe— vedanaṃ 
—pe— saññaṃ —pe— saṅkhāre —pe— viññāṇaṃ —pe— cakkhuṃ    
—pe— jarāmaraṇaṃ aniccato manasikaroto —pe— jarāmaraṇaṃ 
dukkhato maṇasikaroto —pe— jarāmaṇaṃ anattato manasikaroto 
obhāso uppajjati —pe— ñāṇaṃ uppajjati —pe— pīti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukhaṃ uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upaṭṭhānaṃ uppajjati       
—pe— upekkhā uppajjati —pe— nikanti uppajjati, ‘nikanti 
dhammo’ti nikantiṃ āvajjati. Tato vikkhepo uddhaccaṃ, tena  
uddhaccena viggahitamānaso jarāmaraṇaṃ anattato upaṭṭhānaṃ 
yathābhūtaṃ nappajānāti, jarāmaraṇaṃ aniccato upaṭṭhānaṃ 
yathābhūtaṃ nappajānāti, jarāmaraṇaṃ dukkhato upaṭṭhānaṃ 
yathābhūtaṃ nappajānāti. Tena vuccati ‘dhammuddhaccaviggahita-
mānaso hoti so samayo, yaṃ taṃ cittaṃ ajjhattameva santiṭṭhati 
sannisīdati ekodi hoti samādhiyati.  

 
1 paggāho - Visu. 
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Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên 
... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... 
có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có 
ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước 
là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đối với các pháp. Lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được 
chuyên nhất, được định ở chính nội phần, lúc ấy là thời điểm.” Đạo 
lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế.  

Đối với vị đang tác ý khổ não ...(như trên)... Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có 
tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... có sự 
ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao 
ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước là 
pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành 
giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã, về sự thiết lập là vô thường, về sự thiết lập là khổ 
não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật 
đối với các pháp ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý sắc là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác 
ý sắc là khổ não ...(nt)... Đối với vị đang tác ý sắc là vô ngã ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử 
là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác ý lão tử là khổ não ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý lão tử là vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí 
sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có 
sự cương quyết sanh lên ... có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập 
sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng 
tâm đến sự ao ước rằng: ‘Ao ước là pháp;’ sự tản mạn do việc ấy là 
phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành giả), có tâm bị khuấy động, 
không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là vô 
ngã, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là 
vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết 
lập là khổ não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấy động bởi sự 
phóng dật đối với các pháp. Lúc ấy là thời điểm là lúc tâm ấy trụ 
lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ngay ở nội phần.”  
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Tassa maggo sañjāyatīti Kathaṃ maggo sañjāyati? —pe— 
Evaṃ maggo sañjāyati —pe— Evaṃ saññojanā pahīyanti, anusayā 
byantīhonti  

 

Evaṃ dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ hoti.  
 
 

(1) “Obhāse ceva ñāṇe ca pītiyā ca vikampati   
passaddhiyā sukhe ceva yehi cittaṃ pavedhati,  

 
(2) Adhimokkhe ca paggāhe upaṭṭhāne ca kampati   

upekkhāvajjanāya ceva1 upekkhāya ca nikantiyā,  
 
(3) Imāni dasa ṭhānāni paññā yassa paricitā2   

dhammuddhaccakusalo hoti na ca sammohaṃ gacchati,3  
 
(4) Vikkhipati4 ceva kilissati ca cavati cittabhāvanā   

vikkhipati na kilissati5 bhāvanā parihāyati,  
 
(5) Vikkhipati na kilissati bhāvanā na parihāyati   

na ca vikkhipate cittaṃ na kilissati na cavati cittabhāvanā,  
 
(6) Imehi catūhi ṭhānehi cittassa saṅkhepavikkhepaviggahitaṃ   

dasaṭṭhāne (mānasaṃ kusalo) sampajānātī”ti.6  
 

Yuganaddhakathā samattā. 
 

--ooOoo-- 
   

 
1 upekkhāvajjanā ceva - Syā.  
2 pariccitā - Machasaṃ, Syā; paricitā - Sa.  
3 vikkhepaṃ gacchati - Visu; sammohagacchati - Syā. 
4 vikampati - Syā. 
5 vikkhapati kilissati - Syā, PTS. 
6 Osānagāthā potthakesu visadisā dissati,  
   aṭṭhakathāya pana saṃsandetvā paṭisaṅkhatā,  
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 Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành 
là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có 
ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 

Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là (có ý 
nghĩa) như thế.  
 
(1) Rung động về ánh sáng,     → về tuệ, và về hỷ,  

về tịnh, và về lạc,  bởi chúng tâm xao động, 
 
(2) Rung động về cương quyết, ra sức, và thiết lập, 

do hướng tâm đến xả,  và ao ước về xả. 
 
(3) Vị nào huân tập tuệ   về mười trường hợp này 

biết phóng dật do pháp không sa vào lầm lẫn. 
 
(4) Bị tản mạn, ô nhiễm,  tu tập tâm đình chỉ;  

tản mạn, không ô nhiễm, tu tập bị thối thất. 
 
(5) Tản mạn, không ô nhiễm, tu tập không thối thất, 

không tản, tâm vô nhiễm tu tâm không đình chỉ. 
 
(6) Với bốn trường hợp này, hiểu rõ mười trường hợp  

thâu hẹp và khuấy động   vì tản mạn của tâm. 
 

Phần Giảng về sự Kết Hợp Chung được đầy đủ.
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 
 




