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III. BOJJHAṄGAKATHĀ 
 
[Sāvatthinidānaṃ] 

‘Sattime bhikkhave bojjhaṅgā. Katame satta? Satisambojjhaṅgo 
dhammavicayasambojjhaṅgo viriyasambojjhaṅgo pītisambojjhaṅgo 
passaddhisambojjhaṅgo samādhisambojjhaṅgo upekkhāsamboj-
jhaṅgo. Ime kho bhikkhave satta bojjhaṅgā. [a]  

 

Bojjhaṅgāti kenaṭṭhena bojjhaṅgā? Bodhāya1 saṃvattantīti 
bojjhaṅgā, bujjhantīti bojjhaṅgā, anubujjhantīti bojjhaṅgā, 
paṭibujjhantīti bojjhaṅgā, sambujjhantīti bojjhaṅgā.  

 

Bujjhanaṭṭhena bojjhaṅgā, anubujjhanaṭṭhena bojjhaṅgā, 
paṭibujjhanaṭṭhena bojjhaṅgā, sambujjhanaṭṭhena bojjhaṅgā.  

 

Bodhentīti bojjhaṅgā, anubodhentīti bojjhaṅgā, paṭibodhentīti 
bojjhaṅgā, sambodhentīti bojjhaṅgā.  

 

Bodhanaṭṭhena bojjhaṅgā, anubodhanaṭṭhena bojjhaṅgā, 
paṭibodhanaṭṭhena bojjhaṅgā, sambodhanaṭṭhena bojjhaṅgā.  

 

Bodhipakkhiyaṭṭhena bojjhaṅgā, anubodhipakkhiyaṭṭhena 
bojjhaṅgā, paṭibodhipakkhiyaṭṭhena bojjhaṅgā, sambodhipakkhi-
yaṭṭhena bojjhaṅgā.  

 

Buddhilābhaṭṭhena2 bojjhaṅgā, buddhipaṭilābhaṭṭhena3 boj-
jhaṅgā, buddhiropanaṭṭhena bojjhaṅgā, buddhi-abhiropanaṭṭhena 
bojjhaṅgā, buddhipāpanaṭṭhena4 bojjhaṅgā, buddhisam-
pāpanaṭṭhena bojjhaṅgā.  

 

Mūlaṭṭhena bojjhaṅgā, mūlacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, mūla-
pariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, mūlaparivāraṭṭhena bojjhaṅgā, 
mūlaparipūraṭṭhena5 bojjhaṅgā, mūlaparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, 
mūlapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, mūlapaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, mūlapaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena 
bojjhaṅgā, mūlapaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
[a] Bojjhaṅgasaṃyutta.       1 bodhiyā - Syā.    
2 buddhilabhanaṭṭhena - Machasaṃ, Sa.     4 pāpuṇanaṭṭhena - Sa; pāpaṭṭhena - Sī. 
3 buddhipaṭilabhanaṭṭhena - Machasaṃ.     5 paripūranaṭṭhena - Machasaṃ, Sa. 
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III. GIẢNG VỀ GIÁC CHI: 
 
[Duyên khởi ở Sāvatthī]  

Này các tỳ khưu, có bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, trạch 
pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả 
giác chi. Này các tỳ khưu, đây là bảy giác chi.  

Các giác chi: Các giác chi là với ý nghĩa gì? ‘Đưa đến giác ngộ’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ (Sơ Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
(Nhị Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ (Tam Đạo)’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ (Tứ Đạo)’ là các giác chi.[*]  

Với ý nghĩa được giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
được giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ 
(Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ (Tứ Đạo) là các 
giác chi.  

‘Làm cho giác ngộ (Sơ Đạo)’ là các giác chi. ‘Làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo)’ là các giác chi. ‘Làm cho giác ngộ (Tam Đạo)’ là các giác 
chi. ‘Làm cho giác ngộ (Tứ Đạo)’ là các giác chi.  

Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác 
ngộ (Tam Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) 
là các giác chi. 

Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các 
giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) là 
các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Tam 
Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ 
(Tứ Đạo) là các giác chi.  

Với ý nghĩa nhận lãnh tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tiếp 
nhận tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tạo lập tánh giác là các 
giác chi. Với ý nghĩa thành lập tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thiện tánh giác 
là các giác chi.  

Với ý nghĩa của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về nguồn gốc là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của nguồn gốc là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về nguồn gốc là các giác chi. 
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Hetuṭṭhena bojjhaṅgā, hetucariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
hetupariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, hetuparivāraṭṭhena bojjhaṅgā, 
hetuparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, hetuparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, 
hetupaṭisambhidaṭṭhena  bojjhaṅgā,  hetupaṭisambhidāpāpanaṭ-
ṭhena  bojjhaṅgā,  hetupaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, 
hetupaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā. 

 
 
 

Paccayaṭṭhena bojjhaṅgā, paccayacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, pacca-
yapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, paccayaparivāraṭṭhena bojjhaṅgā, 
paccayaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, paccayaparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, 
paccayapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, paccayapaṭisambhidāpāpa-
naṭṭhena bojjhaṅgā, paccayapaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena 
bojjhaṅgā, paccayapaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi 
bojjhaṅgā.  

 
 
 

Visuddhaṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhicariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
visuddhipariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhiparivāraṭṭhena 
bojjhaṅgā, visuddhiparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhi-
paripākaṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhipaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, 
visuddhipaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhi-
paṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, visuddhi-
paṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 
 

Anavajjaṭṭhena bojjhaṅgā, anavajjacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
anavajjapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, anavajjaparivāraṭṭhena 
bojjhaṅgā, anavajjaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, anavajja-
paripākaṭṭhena bojjhaṅgā, anavajjapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, 
anavajjapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, anavajja-
paṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, anavajjapaṭisambhidāya 
vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 

Nekkhammaṭṭhena bojjhaṅgā, nekkhammacariyaṭṭhena 
bojjhaṅgā, nekkhammapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, nekkhamma-
parivāraṭṭhena bojjhaṅgā, nekkhammaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, 
nekkhammaparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, nekkhammapaṭisam-
bhidaṭṭhena bojjhaṅgā, nekkhammapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena 
bojjhaṅgā, nekkhammapaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, 
nekkhammapaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  
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Với ý nghĩa chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của chủng 
tử là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về chủng tử là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về chủng tử là các giác chi. Với 
ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng 
tử là các giác chi. 

Với ý nghĩa của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về duyên là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của duyên là các giác 
chi. Với ý nghĩa phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn 
thành việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa đạt 
đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thanh 
tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thanh tịnh là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa 
chín muồi của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về 
sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích 
về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa hành 
vi của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự 
không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự không sai 
trái là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự không sai trái là các giác chi. 
Với ý nghĩa phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý 
nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
sự không sai trái là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thoát ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thoát ly là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự 
thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thoát ly là các giác chi. 
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Vimuttaṭṭhena bojjhaṅgā, vimutticariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
vimuttipariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, vimuttiparivāraṭṭhena bojjhaṅgā, 
vimuttiparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, vimuttiparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, 
vimuttipaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, vimuttipaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, vimuttipaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena 
bojjhaṅgā, vimuttipaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 

 

Anāsavaṭṭhena bojjhaṅgā, anāsavacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
anāsavapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, anāsavaparivāraṭṭhena 
bojjhaṅgā, anāsavaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, anāsava-
paripākaṭṭhena bojjhaṅgā, anāsavapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, 
anāsavapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, anāsavapaṭi-
sambhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, anāsavapaṭisambhidāya 
vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 

Vivekaṭṭhena bojjhaṅgā, vivekacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 
vivekapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, vivekaparivāraṭṭhena bojjhaṅgā, 
vivekaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, vivekaparipākaṭṭhena bojjhaṅgā, 
vivekapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, vivekapaṭisambhidā-
pāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, vivekapaṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhena 
bojjhaṅgā, vivekapaṭisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 
 
Vossaggaṭṭhena1 bojjhaṅgā, vossaggacariyaṭṭhena bojjhaṅgā, 

vossaggapariggahaṭṭhena bojjhaṅgā, vossaggaparivāraṭṭhena 
bojjhaṅgā, vossaggaparipūraṭṭhena bojjhaṅgā, vossagga-
paripākaṭṭhena bojjhaṅgā, vossaggapaṭisambhidaṭṭhena bojjhaṅgā, 
vossaggapaṭisambhidāpāpanaṭṭhena bojjhaṅgā, vossaggapaṭisam-
bhidāya vasībhāvaṭṭhena bojjhaṅgā, vossaggapaṭisambhidāya 
vasībhāvappattānampi bojjhaṅgā.  

 
 
 
Mūlaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, hetuṭṭhaṃ2 bujjhantīti 

bojjhaṅgā, paccayaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, visuddhaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, anavajjaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, nek-
khammaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vimuttaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, anāsavavaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vivekaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vossaggaṭṭhaṃ3 bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
1 vosaggaṭṭhena - Machasaṃ. 
2 hetaṭṭhaṃ - Syā. 
3 vosaggaṭṭhaṃ - Machasaṃ. 
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Với ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự giải thoát 
là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự giải thoát là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn bị của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa chín 
muồi của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền 
lực ở việc phân tích về sự giải thoát là các giác chi. 

 
Với ý nghĩa vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của vô lậu là 

các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa 
phụ trợ của vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của vô lậu là 
các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của vô lậu là các giác chi. Với ý 
nghĩa phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc 
phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chi. 

 
Với ý nghĩa của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 

sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự 
viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự viễn ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự viễn ly là các giác chi. 

 
Với ý nghĩa của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của sự 

xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự xả ly là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị 
của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự xả ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. 

 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của nguồn gốc’ là các giác chi. ‘Được giác 

ngộ ý nghĩa của chủng tử’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
duyên’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thanh tịnh’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự không sai trái’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của vô lậu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự viễn ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự xả ly’ là các giác chi.  
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Mūlacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, hetucariyaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, paccayacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
visuddhicariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, anavajjacariyaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, nekkhammacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vimutticariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, anāsavacariyaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vivekacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vossaggacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
 
Mūlapariggahaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— vossagga-

pariggahaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, mūlaparivāraṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— vossaggaparivāraṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, mūlaparipūraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
vossaggaparipūraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, mūlaparipākaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— vossaggaparipākaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, mūlapaṭisambhidaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
vossaggapaṭisambhidaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, mūlapaṭisam-
bhidāpāpanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— vossagga-
paṭisambhidāpāpanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, mūla-
paṭisambhidāya vasībhāvaṭṭhaṃ1 bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
vossaggapaṭisambhādāya vasībhāvaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
 
Pariggahaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, parivāraṭṭhaṃ bujjhantīti 

bojjhaṅgā, paripūraṭṭhaṃ2 bujjhantīti bojjhaṅgā, ekaggaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, avikkhepaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
paggahaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, avisāraṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, anāvilaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, aniñjanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekattupaṭṭhānavasena cittassa ṭhitaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ārammaṇaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
gocaraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, pahānaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, pariccāgaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vuṭṭhānaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vivaṭṭanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
santaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, paṇītaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vimuttaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, anāsavaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, taraṇaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, animittaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, appaṇihitaṭṭhaṃ bujjhantīti, bojjhaṅgā, 
suññataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekarasaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, anativattanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
yuganaddhaṭṭhaṃ3 bujjhantīti bojjhaṅgā, niyyānaṭṭhaṃ4 bujjhantīti 
bojjhaṅgā, hetuṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, dassanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ādhipateyyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
1 vasībhāvanaṭṭhaṃ - PTS. 
2 paripūraṇaṭṭhaṃ - Machasaṃ. 
3 yuganandhaṭṭhaṃ - PTS. 
4 niyyānikaṭṭhaṃ - Sī. 
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‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của nguồn gốc’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của chủng tử’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa hành vi của duyên’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thanh tịnh’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự không sai trái’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
hành vi của sự giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của vô lậu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự 
viễn ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự xả ly’ là 
các giác chi. 

‘Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về nguồn gốc’ là các giác chi. 
...(nt)...  ‘Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về sự xả ly’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  
‘Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa hoàn bị của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa chín muồi của nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa chín muồi của sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa phân tích về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa phân tích về sự xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  
‘Được giác ngộ ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về nguồn gốc’ là các giác chi. ...(nt)...  ‘Được giác ngộ ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự nắm giữ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự phụ trợ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự hoàn bị’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự chuyên nhất’ ... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không tản mạn’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ra sức’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự không tán loạn’ ... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không xao động’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự không loạn động’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự trụ tâm do 
thiết lập tính nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của đối tượng 
(cảnh)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hành xứ’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự dứt bỏ’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự buông bỏ’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ra’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ly khai’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tịnh’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự cao quý’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của giải thoát’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
vượt qua’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của vô tướng’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của vô nguyện’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của không tánh’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của nhất vị’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
không vượt quá’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự kết hợp chung’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dẫn xuất’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
chủng tử’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự nhận thức’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của pháp chủ đạo’ là các giác chi.  
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Samathassa avikkhepaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vipassanāya 
anupassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, samathavipassanānaṃ 
ekarasaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, yuganaddhassa 
anativattanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
Sikkhāya samādānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ārammaṇassa 

gocaraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, līnassa cittassa paggahaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, uddhatassa cittassa niggahaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, ubhovisuddhānaṃ ajjhupekkhanaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, visesādhigamaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, uttari 
paṭivedhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, saccābhisamayaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭhaṃ1 bujjhantīti 
bojjhaṅgā.  

 
Saddhindriyassa adhimokkhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 

paññindriyassa dassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, saddhābalassa 
assaddhiye akampiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
paññābalassa avijjāya akampiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
satisambojjhaṅgassa upaṭṭhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
upekkhāsambojjhaṅgassa pāṭisaṅkhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
sammādiṭṭhiyā dassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 
sammāsamādhissa avikkhepaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 
Indriyānaṃ ādhipateyyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, balānaṃ 

akampiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, bojjhaṅgānaṃ2 niyyānaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, maggassa hetuṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
satipaṭṭhānānaṃ upaṭṭhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
sammappadhānānaṃ padahanaṭṭhaṃ3 bujjhantīti bojjhaṅgā, 
iddhipādānaṃ ijjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, saccānaṃ 
tathaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, maggānaṃ4 paṭippassaddhaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, phalānaṃ sacchikiriyaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā.5  

 
Vitakkassa abhiniropanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vicārassa 

upavicāraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, pītiyā pharaṇaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, sukhassa abhisandanaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, cittassa ekaggaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 
Āvajjanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vijānanaṭṭhaṃ bujjhantīti 

bojjhaṅgā, pajānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, sañjānanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekodaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 
1 nirodhapatiṭṭhāpanaṭṭhaṃ - PTS. 
2 ‘bojjhaṅgānaṃ’ pāṭṭhoyaṃ - PTS, katthaci Sīhaḷākkharapotthakesu ca na dissati. 
3 padahaṭṭhaṃ - PTS, Sī 1. 
4 payogānaṃ - Syā, PTS; yogānaṃ - Sī. 
5 ettha paññāya pajānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā’ti - PTS, katthaci Sīhaḷa  
   potthakesu dissati. 
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‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa quán xét của minh sát’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không vượt quá của sự kết hợp chung’ là 
các giác chi. 

 ‘Được giác ngộ ý nghĩa thọ trì của việc học tập’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa hành xứ của đối tượng’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa ra sức đối với tâm bị trì trệ’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa kiềm chế đối với tâm bị phóng dật’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và phóng 
dật) đã được trong sạch’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự đắc chứng 
thù thắng’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của tín quyền’ là các giác chi. 
...(như trên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở sự 
không có đức tin của tín lực’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở vô minh của tuệ lực’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi’ là các 
giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chi’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của chánh 
kiến’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản 
mạn của chánh định’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa chủ đạo của các quyền’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa không thể bị lay chuyển của các lực’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi)’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa chủng tử của Đạo’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của sự thiết lập niệm’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của các chánh cần’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thực thể của các chân lý’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
(Thánh Đạo)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tác chứng của 
các Quả’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa đưa tâm (đến đối tượng) của tầm’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa khắn khít (vào đối tượng) của tứ’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa lan tỏa của hỷ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa tràn ngập của lạc’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa chuyên nhất của tâm (định)’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự hướng tâm’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của thức)’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ)’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng)’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự độc nhất’ là các giác chi.  
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Abhiññāya ñātaṭṭhaṃ1 bujjhantīti bojjhaṅgā, pariññāya 
tīraṇaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, pahānassa pariccāgaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, bhāvanāya ekarasaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, sacchikirāyāya phassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
khandhānaṃ khandhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, dhātūnaṃ 
dhātuṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, āyatanānaṃ āyatanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, saṅkhatānaṃ saṅkhataṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
 

Cittaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittānantariyaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, cittassa vuṭṭhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa 
vivaṭṭanaṭṭhaṃ2 bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa hetuṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, cittassa paccayaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa 
vatthuṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa bhummaṭṭhaṃ3 
bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa ārammaṇaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, cittassa gocaraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa 
cariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa gataṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, cittassa abhinīhāraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa 
niyyānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, cittassa nissaraṇaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
 

Ekatte āvajjanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte vijānaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte pajānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte sañjānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte ekodaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte upanibandhanaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, ekatte pakkhandanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
pasīdanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte santiṭṭhanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte vimuccanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte ‘etaṃ santan’ti passanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
yānīkataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte vatthukataṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte anuṭṭhitaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte paricitaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. Ekatte 
susamāraddhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte pariggahaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte parivāraṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte paripūraṭṭhaṃ4 bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
samodhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte adhiṭṭhānaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte āsevanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte bhāvanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
bahulīkammaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte susamuggataṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte suvimuttaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 
1 abhiññeyyaṭṭhaṃ - Syā.    3 bhūmaṭṭhaṃ - Machasaṃ. 
2 vijānanaṭṭhaṃ - PTS.    4 paripūraṇaṭṭhaṃ - Machasaṃ. 
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 ‘Được giác ngộ ý nghĩa đã được biết của sự biết rõ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bỏ’ ... ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa nhất vị của sự tu tập’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa chạm đến của 
sự tác chứng’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa tập hợp của các uẩn’ ... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa bản thể của các giới’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa vị thế 
của các xứ’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa tạo tác của các pháp hữu vi’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn’ là các 
giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa liên tục của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thoát ra 
của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa ly khai của tâm’ ... ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa về chủng tử của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về duyên của 
tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về vật nương của tâm’ ... ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa về lãnh vực của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về cảnh 
(đối tượng) của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về hành xứ của tâm’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa về hành vi của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về cảnh (đã đạt đến) của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự quyết 
định của tâm’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự dẫn xuất (ra khỏi cảnh) 
của tâm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự xuất ly của tâm’ 
là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hướng tâm ở nhất thể’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của thức) ở nhất thể’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tuệ) ở nhất 
thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tưởng) ở nhất thể’ 
... ‘Được giác ngộ ý nghĩa độc nhất ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự bám vào nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự tiến 
vào nhất thể (đối với sơ thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoan 
hỷ ở nhất thể (đối với nhị thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự an 
trụ ở nhất thể (đối với tam thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền)’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
nhận thức ‘Đây là tịnh’ ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được tạo thành phương tiện ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tạo thành nền tảng ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về việc đã được thiết lập ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tích lũy ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự nắm giữ ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự phụ 
trợ ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự hoàn bị ở nhất thể’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự liên kết ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự khẳng định ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
rèn luyện ở nhất thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự tu tập ở nhất 
thể’ ... ‘Được giác ngộ ý nghĩa về sự làm cho sung mãn ở nhất thể’ ... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất thể’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất 
thể’ là các giác chi.  
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Ekatte bujjhanaṭṭhaṃ1 bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
anubujjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte paṭibujjhanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte samujjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte bodhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
anubodhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte paṭibodhanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte sambodhanaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, ekatte bodhapakkhiyaṭṭhaṃ2 bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
anubodhapakkhiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
paṭibodhapakkhiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte 
sambodhapakkhiyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte jotanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte ujjotanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ekatte anujotanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte paṭijotanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, ekatte sañjotanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 

 
 
Pakāsanaṭṭhaṃ3 bujjhantīti bojjhaṅgā, virocanaṭṭhaṃ bujjhantīti 

bojjhaṅgā, kilesānaṃ santāpanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
amalaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vimalaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, nimmalaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, samaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, samayaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vivekaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vivekacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, virāgaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, virāgacariyaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, nirodhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
nirodhacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vossaggaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, vossaggacariyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vimuttaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vimutticariyaṭṭhaṃ bujjhantatī bojjhaṅgā.  

 
 
 
 
 
Chandaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa mūlaṭṭhaṃ 

bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa pādaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
chandassa padhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa 
ijjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa adhimokkhaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa paggahaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, chandassa upatthānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
chandassa avikkhepaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, chandassa 
dassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
1 buñjanaṭṭhaṃ - PTS. 
2 bodhipakkhiyaṭṭhaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 
3 patāpanaṭṭhaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS; vimaṃsāya jādaṭṭhaṃ ... nirodhaṭṭhaṃ ... 
- Syā; pahānaṭṭhaṃ ... nirodhaṭṭhaṃ ... - PTS adhikapadāni dissante.  
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‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Nhị 
Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự được 
giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự được giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Nhị Đạo) ở nhất 
thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ 
(Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ 
(Nhị Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
dự phần làm cho giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở 
nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang 
(Sơ Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự phát quang (Tam Đạo) ở nhất thể’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang (Tứ Đạo) ở nhất thể’ là các giác 
chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm sáng tỏ’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự chói sáng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
không nhơ bẩn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa tách rời nhơ 
bẩn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa hết nhơ bẩn’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tĩnh lặng’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của thời điểm’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
tách ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh tách ly’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của ly dục’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của hạnh ly dục’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của diệt tận’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh diệt tận’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của xả ly’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của hạnh xả ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý 
nghĩa của giải thoát’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh 
giải thoát’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa nguồn gốc của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ 
ý nghĩa cơ sở của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nỗ lực của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thành 
tựu của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cương 
quyết của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa ra sức 
của ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của 
ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của 
ước muốn’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của ước 
muốn’ là các giác chi.  
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Viriyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— Cittaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, —pe— Vīmaṃsaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vīmaṃsāya 
mūlaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vīmaṃsāya pādaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, vīmaṃsāya padhānaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vīmaṃsāya ijjhanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vīmaṃsāya 
adhimokkhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, vīmaṃsāya paggahaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vīmaṃsāya upatthānaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, vīmaṃsāya avikkhepaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
vīmaṃsāya dassanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
[a] Dukkhassa pīḷanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, dukkhassa 

saṅkhataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, dukkhassa santāpaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, dukkhassa vipariṇāmaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā. Samudayassa āyūhanaṭṭhaṃ —pe— nidānaṭṭhaṃ —pe— 
saññogaṭṭhaṃ —pe— palibhodhaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 
Nirodhassa nissaraṇanaṭṭhaṃ —pe— vivekaṭṭhaṃ —pe— 
asaṅkataṭṭhaṃ —pe— amataṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. Maggassa 
niyyānaṭṭhaṃ —pe— hetuṭṭhaṃ —pe— dassanaṭṭhaṃ —pe— 
ādhipateyyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
Tathaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, anattaṭṭhaṃ1 bujjhantīti 

bojjhaṅgā, saccaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, paṭivedhaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, abhijānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
parijānanaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, dhammaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, dhātuṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, ñātaṭṭhaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, sacchikiriyaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, phassanaṭṭhaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā, abhisamayaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
Nekkhammaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                                    

abyāpādaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                                        
ālokasaññaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                                       
avikkhepaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                         
dhammavavatthānaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                                  
ñāṇaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                                        
pāmojjaṃ     bujjhantīti   bojjhaṅgā. 

 
Paṭhamaṃ jhānaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— 

nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
aniccānupassanaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, —pe— sotāpattimaggaṃ 
bujjhantīti bojjhaṅgā,  —pe— arahattamaggaṃ bujjhantīti  
bojjhaṅgā, arahattaphalasamāpattiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā. 

 
[a] saccānaṃ tathalakkhaṇavasena niddiṭṭhe soḷasake ‘dukkhaṭṭhaṃ ... 
samudayaṭṭhaṃ ... nirodhaṭṭhaṃ ... maggaṭṭhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā’ti - 
Machasaṃ potthake payuttaṃ padacatukkaṃ aññattha na dissati, aṭṭhakathāyapi 
na sameti.  
1 anaññathaṭṭhaṃ - PTS. 
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‘Được giác ngộ ý nghĩa của tinh tấn’ là các giác chi. ...(như trên)... 
‘Được giác ngộ ý nghĩa của tâm’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nguồn cội của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cơ sở 
của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa nỗ lực của thẩm 
xét’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của thẩm xét’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của thẩm xét’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa ra sức của thẩm xét’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của thẩm xét’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa nhận thức của thẩm xét’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa áp bức của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa tạo tác của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
nóng nảy của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa chuyển biến 
của Khổ’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của nhân sanh (Khổ)’ 
...(nt)... ý nghĩa tích lũy (nghiệp) ...(nt)... ý nghĩa căn nguyên ...(nt)... 
ý nghĩa ràng buộc ...(nt)... ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ)’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của sự diệt tận (Khổ)’ ...(nt)... ý 
nghĩa xuất ly ...(nt)... ý nghĩa viễn ly ...(nt)... ý nghĩa không tạo tác 
...(nt)... ý nghĩa bất tử của sự diệt tận (Khổ)’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ ý nghĩa của Đạo’ ...(nt)... ý nghĩa dẫn xuất ...(nt)... ý nghĩa 
chủng tử ...(nt)... ý nghĩa nhận thức ...(nt)... ý nghĩa pháp chủ đạo 
của Đạo’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ ý nghĩa của thực thể’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của vô ngã’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
chân lý’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của thấu triệt’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của biết rõ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của biết toàn diện’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa 
của hiện tượng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của bản thể’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của điều đã được biết’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của tác chứng’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ ý nghĩa của chạm đến’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa của 
lãnh hội’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ về sự thoát ly’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự 
không sân độc’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về sự không tản mạn’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ về sự xác định pháp’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ về trí (đối kháng vô minh)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về 
sự hân hoan’ là các giác chi.  

‘Được giác ngộ về sơ thiền’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được 
giác ngộ sự chứng đạt về phi tưởng phi phi tưởng xứ’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ sự quán xét về vô thường’ là các giác chi ...(như 
trên)... ‘Được giác ngộ Đạo Nhập Lưu’ là các giác chi ...(như trên)... 
‘Được giác ngộ Đạo A-la-hán’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ sự chứng 
đạt Quả A-la-hán’ là các giác chi. 
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Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,            
—pe— dassanaṭṭhena paññindriyaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,      
—pe— avijjāya akampiyaṭṭhena paññābalaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅga paññābalaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅga bujjhantīti bojjhaṅgā 
—pe— paṭisaṅkhānaṭṭhena upekkhāsambojjhaṅgaṃ bujjhantīti 
bojjhaṅgā, dassanaṭṭhena sammādiṭṭhiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā         
—pe— avikkhepaṭṭhena sammāsamādhiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 

Ādhipateyyaṭṭhena indriyaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
akampiyaṭṭhena balaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                  
niyyānaṭṭhena bojjhaṅgaṃ bujjhantīti1 bojjhaṅgā,                                        
hetuṭṭhena maggaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                    
upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
padahanaṭṭhena sammappadhānaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
ijjhanaṭṭhena iddhipādaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,                 
tathaṭṭhena        saccaṃ       bujjhantīti       bojjhaṅgā. 

 

Avikkhepaṭṭhena samathaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
anupassanaṭṭhena vipassanaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,     
ekarasaṭṭhena samathavipassanaṃ bujjhanatīti bojjhaṅgā, 
anativattanaṭṭhena       yuganaddhaṃ       bujjhantīti       bojjhaṅgā.  

 

Saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
avikkhepaṭṭhena cittavisuddhiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,      
muttaṭṭhena vimokkhaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,           
paṭivedhaṭṭhena vijjaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,              
pariccāgaṭṭhena vimuttiṃ bujjhantīti bojjhaṅgā,      
samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ bujjhantīti bojjhaṅgā, 
paṭippassaddhaṭṭhena   anuppāde    ñāṇaṃ    bujjhantīti    bojjhaṅgā. 

 

Chandaṃ mūlaṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā, manasikāraṃ 
samuṭṭhānaṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā, phassaṃ samodhānaṭṭhena 
bujjhantīti bojjhaṅgā, vedanaṃ samosaraṇaṭṭhena bujjhantīti 
bojjhaṅgā, samādhiṃ   pamukhaṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā, satiṃ            
ādhipateyyaṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā, paññaṃ       
taduttaraṭṭhena2 bujjhantīti bojjhaṅgā, vimuttiṃ                   
sāraṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā, amatogadhaṃ                     
nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena bujjhantīti bojjhaṅgā.  

 
1 niyyānaṭṭhaṃ bujjhantīti - sabbattha. 
2 tatuttaraṭṭhena - Pu, Machasaṃ, PTS. 
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‘Được giác ngộ tín quyền theo ý nghĩa cương quyết’ là các giác 
chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ tín lực theo ý nghĩa không dao động ở 
sự không có đức tin’ là các giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ tuệ 
lực theo ý nghĩa không dao động ở vô minh’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập’ là các giác chi. ...(như 
trên)... ‘Được giác ngộ xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt rõ’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức’ là các 
giác chi. ...(như trên)... ‘Được giác ngộ chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn’ là các giác chi.  

 
‘Được giác ngộ các quyền theo pháp chủ đạo’ là các giác chi. 

‘Được giác ngộ các lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi)’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ Đạo theo ý nghĩa chủng tử’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết 
lập’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ ý nghĩa các chánh cần theo ý nghĩa 
nỗ lực’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ các nền tảng của thần thông 
theo ý nghĩa thành tựu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ chân lý theo ý 
nghĩa thực thể’ là các giác chi.  

 
‘Được giác ngộ chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn’ là các giác 

chi. ‘Được giác ngộ minh sát theo ý nghĩa quán xét’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị’ là các giác 
chi. ‘Được giác ngộ sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá’ là 
các giác chi.  

 
‘Được giác ngộ giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc’ là các giác 

chi. ‘Được giác ngộ tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức’ 
là các giác chi. ‘Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa thoát khỏi’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ về minh theo ý nghĩa thấu triệt’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ’ là 
các giác chi. ‘Được giác ngộ trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng’ 
là các giác chi.  

 
‘Được giác ngộ về sự ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội’ là các giác 

chi. ‘Được giác ngộ về sự tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi’ là các 
giác chi. ‘Được giác ngộ về xúc theo ý nghĩa liên kết’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ về thọ theo ý nghĩa hội tụ’ là các giác chi. ‘Được giác 
ngộ về định theo ý nghĩa dẫn đầu’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo’ là các giác chi. ‘Được giác ngộ về tuệ 
theo ý nghĩa của sự cao thượng trong các pháp thiện’ là các giác chi. 
‘Được giác ngộ về giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi’ là các giác chi. ‘Được 
giác ngộ về Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc’ là các 
giác chi.  
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[Sāvatthinidānaṃ]  

Tatra kho āyasmā sāriputto bhikkhu āmantesi ‘āvuso 
bhikkhavo’ti1 ‘āvuso’ti kho te bhikkhū āyasmato sāriputtassa 
paccassosuṃ. Āyasmā sāriputto etadavoca:  

 

‘Sattime āvuso bojjhaṅgā. Katame satta? Satisambojjhaṅgo 
dhammavicayasambojjhaṅgo —pe— upekkhāsambojjhaṅgo, ime kho 
āvuso satta bojjhaṅgā.  

 

Imesaṃ khvāhaṃ āvuso sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ yena yena 
bojjhaṅgena ākaṅkhāmi pubbanhasamayaṃ2 viharituṃ, tena tena 
bojjhaṅgena pubbanhasamayaṃ viharāmi, yena yena bojjhaṅgena 
ākaṅkhāmi majjhanhasamayaṃ3 —pe— sāyanhasamayaṃ viharituṃ, 
tena tena bojjhaṅgena sāyanhasamayaṃ viharāmi, 
‘satisambojjhaṅgo’ iti ce me āvuso hoti, ‘appamāṇo’ti me hoti, 
‘susamāraddho’ti me hoti, tiṭṭhantaṃ ca naṃ4 tiṭṭhatī’ti pajānāmi, 
sacepi me cavati, ‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi, 
‘dhammavicayasambojjhaṅgo’ iti ce me āvuso hoti —pe— 
‘upekkhāsasambojjhaṅgo’ iti ce me āvuso hoti, ‘appamāṇo’ti me hoti, 
‘susamāraddho’ti me hoti, tiṭṭhantaṃ ca naṃ5 ‘tiṭṭhatī’ti pajānāmi, 
sacepi me cavati, ‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi. 

 

Seyyathāpi āvuso rañño vā rājamahāmattassa vā nānārattānaṃ 
dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro assa, so yaññadeva dussayugaṃ 
ākaṅkheyya pubbanhasamayaṃ pārupituṃ, taṃ tadeva dussayugaṃ 
pubbanhasamayaṃ pārupeyya. Yaññadeva dussayugaṃ akaṅkheyya 
majjhanhasamayaṃ —pe— sāyanhasamayaṃ pārupituṃ, taṃ tadeva 
dussayugaṃ sāyanhasamayaṃ pārupeyya. Evameva khvāhaṃ āvuso 
imesaṃ sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ yena yena bojjhaṅgena ākaṅkāmi 
pubbanhasamayaṃ vihāratuṃ, tena tena bojjhaṅgena 
pubbanhasamayaṃ viharāmi. Yena yena bojjhaṅgena ākaṅkhāmi 
majjhanhasamayaṃ —pe— sāyanhasamayaṃ viharituṃ, tena tena 
bojjhaṅgena sāsanhasamayaṃ viharāmi. ‘Satisambojjhaṅgo’ iti ce 
me āvuso hoti, ‘appamāṇo’ti me hoti, ‘susamāraddho’ti me hoti, 
tiṭṭhantaṃ ca naṃ ‘tiṭṭhatī’ti pajānāmi, sacepi me cavati 
‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi. ‘Dhammavicayasambojjhaṅgo’  
—pe— ‘upekkhāsambojjhaṅgo’ iti ce me āvuso hoti, ‘appamāṇo’ti me 
hoti, ‘susamāraddho’ti me hoti, tiṭṭhantaṃ ca naṃ ‘tiṭṭhatī’ti 
pajānāmi, sacepi me cavati, ‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi. [a] 

 
1 āvusoti - Syā.  [a] Bojjhaṅgasaṃyutta - Pabbatavagga - 4 Vatthasuttaṃ. 
2 pubbaṇhaṃ - Machasaṃ, Sa, Syā, PTS. 
3 majjhanahika samayaṃ - Machasaṃ; majjhantikasamayaṃ - Syā,  PTS. 
4 tiṭṭhantaṃ caraṃ - Syā;  tiṭṭhantaṃ vacanaṃ - PTS. 
 



Phân Tích Đạo - Tập II       Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng về Giác Chi 

 61

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Tại nơi ấy, đại đức Sārīputta đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các 
đại đức tỳ khưu.” “Thưa đại đức.” Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời đại đức 
Sārīputta. Đại đức Sārīputta đã nói điều này:  

 

- Này các đại đức, đây là bảy giác chi. Bảy là gì? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi ...(như trên)... xả giác chi. Này các đại đức, đây là 
bảy giác chi.  

 

Này các đại đức, trong số bảy giác chi này, (nếu) tôi đây mong 
muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào 
buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) tôi đây mong muốn an trú vào 
giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với bất cứ giác chi nào thì tôi 
an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. Này các đại đức, nếu 
(điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ ở tôi, là ‘khởi 
đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là 
‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến 
mất ở tôi do duyên ấy.’ Nếu (điều gọi là) ‘trạch pháp giác chi’ ...(như 
trên)... ‘xả giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ ở tôi, là ‘khởi đầu 
thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó 
tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến mất 
ở tôi do duyên ấy.’  

 
 
 

Này các đại đức, cũng giống như trường hợp đức vua hoặc vị 
quan đại thần của đức vua có chiếc rương đầy các loại vải nhiều màu 
sắc khác nhau. Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào buổi sáng một 
cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng chính cặp vải ấy. 
Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào giữa trưa ...(như trên)... vào 
buổi chiều một cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng 
chính cặp vải ấy. Này các đại đức, tương tợ y như thế trong số bảy 
giác chi này, (nếu) tôi mong muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ 
giác chi nào thì tôi an trú vào buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) 
tôi mong muốn an trú vào giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với 
bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. 
Này các đại đức, nếu (điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô 
lượng’ ở tôi, là ‘khởi đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều 
ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận 
biết rằng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.’ Nếu (điều gọi là) ‘trạch 
pháp giác chi’ ...(như trên)... ‘xả giác chi’ hiện hữu ở tôi, là ‘vô lượng’ 
ở tôi, là ‘khởi đầu thật tĩnh lặng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy 
đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết 
rằng:: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy.’  
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Kathaṃ ‘satisambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo? Yāvatā 
nirodhūpaṭṭhāti tāvatā ‘satisambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo. 
Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato yāvatā acci tāvatā vaṇṇo, yāvatā 
vaṇṇo tāvatā acci, evameva yāvatā nirodhūpaṭṭhāti, tāvatā 
‘satisambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo.  

 
 
 
 
 

Kathaṃ ‘appamāṇo iti ce1 hotī’ti bojjhaṅgo? Pamāṇabaddhā2 
kilesā sabbe ca pariyuṭṭhānā ye ca saṅkhārā ponobhavikā, appamāṇo 
nirodho acalaṭṭhena asaṅkhataṭṭhena, yāvatā nirodhūpaṭṭhāti, tāvatā 
‘appamāṇo iti ce3 hotī’ti bojjhaṅgo.  

 

 

Kathaṃ ‘susamāraddho iti ce hotī’ti bojjhaṅgo? Visamā kilesā 
sabbe ca pariyuṭṭhānā ye ca saṅkhārā ponobhavikā, samadhammo 
nirodho santaṭṭhena paṇītaṭṭhena, yāvatā nirodhūpaṭṭhāti tāvatā 
‘susamāraddho iti ce hotī’ti bojjhaṅgo.  

 
 

Kathaṃ tiṭṭhantaṃ ca naṃ ‘tiṭṭhatīti pajānāmi, sacepi cavati, 
‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi? Katīhākārehi satisambojjhaṅgo 
tiṭṭhati, katīhākārehi satisambājjhaṅgo cavati?  

 

Aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo tiṭṭhati, aṭṭhahākārehi 
satisambojjhaṅgo cavati.  

 

Katamehi aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo niṭṭhati? Anuppādaṃ 
āvajjitattā satisambojjhaṅgo tiṭṭhati, uppādaṃ anāvajjitattā 
satisambojjhaṅgo tiṭṭhiti, appavattaṃ āvajjitattā satisambojjhaṅgā 
tiṭṭhati, pavattaṃ anāvajjitattā satisambojjhaṅgo tiṭṭhati, animittaṃ   
āvajjitattā satisambojjhaṅgo tiṭṭhati, nimittaṃ anāvajjitattā 
satisambojjhaṅgo tiṭṭhati, nirodhaṃ āvajjitattā satisambojjhaṅgo 
tiṭṭhati, saṅkhāre anāvajjitattā satisambojjhaṅgo tiṭṭhati. Imehi 
aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo tiṭṭhati.  

 
1 iti ce me - Machasaṃ. 
2 pamāṇabandhā - PTS; pamāṇavantā - Syā.  
3 iti me - PTS. 
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Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘niệm giác chi’ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘niệm 
giác chi’ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang được 
đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy còn có 
ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy còn có 
ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
‘niệm giác chi’ hiện hữu.”  

 

Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘vô lượng’” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng; sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘vô lượng’.”  

 

Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và 
tĩnh lặng’” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp 
đã xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự 
diệt tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh 
lặng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp 
và tĩnh lặng’.”  

 
 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy’” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Niệm giác chi tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? 
Niệm giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện?  

 

Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Niệm giác chi biến mất 
với tám biểu hiện.  

 
 

Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận 
hành, niệm giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, 
niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, niệm giác chi tồn 
tại; do không hướng tâm đến hiện tướng, niệm giác chi tồn tại; do 
hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi tồn tại; do không hướng 
tâm đến các hành, niệm giác chi tồn tại; niệm giác chi tồn tại với tám 
biểu hiện này.  
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Katamehi aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo cavati? Uppādaṃ 
āvajjitattā satisambojjhaṅgo cavati, anuppādaṃ anāvajjitattā 
satisambojjhaṅgo cavati, pavattaṃ āvajjitattā satisambojjhaṅgā 
cavati, appavattaṃ anāvajjitattā satisambojjhaṅgo cavati, nimittaṃ  
āvajjitattā satisambojjhaṅgo cavati, animittaṃ anāvajjitattā 
satisambojjhaṅgo cavati, saṅkhāre āvajjitattā satisambojjhaṅgo 
cavati, nirodhā anāvajjittā satisambojjhaṅgo cavati. Imehi 
aṭṭhahākārehi satisambojjhaṅgo cavati.  

 

Evaṃ tiṭṭhantaṃ ca naṃ tiṭṭhatīti pajānāmi, sacepi cavati, 
‘idapaccayā me cavatī’ti pajānāmi.  

 
 

Kathaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo —pe—  
 

Kathaṃ ‘upekkhāsambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo? Yāvatā 
nirodhūpaṭṭhāti tāvatā upekkhāsambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo. 
Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato yāvatā acci tāvatā vaṇṇo, yāvatā 
vaṇṇo tāvatā acci, evameva yāvatā nirodhūpaṭṭhāti, tāvatā 
‘upekkhāsambojjhaṅgo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo.  

 
 
 
 

Kathaṃ ‘appamāṇo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo? Pamāṇabaddhā kilesā 
sabbe ca pariyuṭṭhānā ye ca saṅkhārā ponobhavikā, appamāṇo 
nirodho acalaṭṭhena asaṅkhataṭṭhena, yāvatā nirodhūpaṭṭhāti tāvatā 
‘appamāṇo iti ce hotī’ti bojjhaṅgo.  

 
 

Kathaṃ ‘susamāraddho iti ce hotī’ti bojjhaṅgo? Visamā kilesā 
sabbeva pariyuṭṭhānā ye ca saṅkhāra ponobhavikā, samadhammo 
nirodho santaṭṭhena paṇītaṭṭhena yāvatā nirodhupaṭṭhāti, tāvatā 
‘susamāraddho iti ce hotī’ti bojjhaṅgo.  

 
 
 

Kathaṃ ‘tiṭṭhantaṃ ca naṃ tiṭṭhatīti pajānāmi, sacepi cavati, 
‘idappaccayā me cavatī’ti pajānāmi? Katīhākārehi 
upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati, katīhākārehi upokkhasambājjhaṅgo 
cavati?  

Aṭṭhahākārehi upokkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati, aṭṭhahākārehi 
upekkhāsambojjhaṅgo cavati.  
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Niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến 
sự sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận 
hành, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
vận hành, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, 
niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến vô tướng, niệm 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến các hành, niệm giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi biến mất; 
niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện này.  

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy’” là 
(có ý nghĩa) như thế.  

 

Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘trạch pháp giác chi’ hiện 
hữu” là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)...  

Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) ‘xả giác chi’ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn hiện hữu giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
‘xả giác chi’ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang 
được đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy 
còn có ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy 
còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều 
gọi là) ‘xả giác chi’ hiện hữu.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘vô lượng’” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng; sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘vô lượng’.”  

Có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng’” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã 
xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự diệt 
tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh lặng. 
Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi ấy còn 
có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là ‘khởi đầu tốt đẹp và tĩnh 
lặng’.” 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy’” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Xả giác chi tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? Xả 
giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện?  

Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện.  
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Katamehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati? 
Anuppādaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati,           
uppādaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati,         
appavattaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgā tiṭṭhati,           
pavattaṃ anāvajjitattā upekkhāsambejjhaṅge tiṭṭhati,         
animittaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati,              
nimittaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati,              
nirodhaṃ āvajjitattā upekkhāsamabojjhaṅgo niṭṭhati,             
saṅkhāre anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati,                       
imehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo tiṭṭhati.  

 

Katamehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo cavati?  
Uppādaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo cavati,            
anuppādaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo cavati,  
pavattaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgā cavati,                 
appavattaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅge cavati,              
nimittaṃ āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo cavati,                
animittaṃ anāvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo cavati,           
saṅkhāre āvajjitattā upekkhāsambojjhaṅgo cavati,                     
nirodhā anāvajjittā upekkhasambojjhaṅgo cavati.                         
Imehi aṭṭhahākārehi upekkhāsambojjhaṅgo cavati.  

 

Evaṃ tiṭṭhantaṃ ca naṃ ‘tiṭṭhatī’ti pajānāmi, sacepi cavati 
‘idapaccayā me cavatī’ti pajānāmi.  

 
Bojjhaṅgakathā samattā. 

 
--ooOoo-- 
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Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, 
xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, xả giác chi 
tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, xả giác chi tồn tại; do không 
hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự 
diệt tận, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến các hành, xả 
giác chi tồn tại. Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện này.  

 
 
 

Xả giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận hành, xả 
giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không vận hành, xả 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến vô tướng, xả giác chi biến mất; do 
hướng tâm đến các hành, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm 
đến sự diệt tận, xả giác chi biến mất. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện này.  

 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là ‘Nó tồn tại.’ Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: ‘Nó biến mất ở tôi do duyên ấy’” là 
(có ý nghĩa) như thế.  

 
Phần Giảng về Giác Chi được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 

 




