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I.  ÑĀṆAKATHĀ 
 
 

1. Sutamayañāṇaṃ  
(1) 

Kathaṃ sotavadhāne paññā sutamaye ñāṇaṃ?     

‘Ime dhammā abhiññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā pariññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā pahātabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā bhāvetabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā sacchikātabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā hānabhāgiyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā ṭhitibhāgiyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā visesabhāgiyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Ime dhammā nibbedhabhāgiyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Sabbe saṅkhārā aniccā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Sabbe saṅkhārā dukkhā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Sabbe dhammā anattā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Idaṃ dukkhaṃ ariyaccan’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Idaṃ dukkhasamudayo1 ariyasaccan’ti sotāvadhānaṃ, taṃ-
pajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

                                                   
1 dukkhasamudayaṃ - Machasaṃ. 
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I. GIẢNG VỀ TRÍ: 
 
 

1. Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe: 
(1) 

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết rõ,’[*] tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết toàn diện,’ tuệ 
do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được dứt bỏ,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được tu tập,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được tác chứng,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thoái hóa,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến bền vững,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thù thắng,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thông suốt,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Tất cả các hành là vô thường,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Tất cả các hành là khổ não,’ tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Tất cả các pháp là vô ngã,’ tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Đây là chân lý cao thượng về Khổ,’ tuệ do 
sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Đây là chân lý cao thượng về nhân sanh 
Khổ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 
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‘Idaṃ dukkhanirodho1 ariyasaccan’ti sotāvadhānaṃ, taṃjānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccan’ti sotāvadhā-
naṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

(2)  

Kathaṃ ‘ime dhammā abhiññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, 
taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ?  

Eko dhammo abhiññeyyo: sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.  

Dve dhammā abhiññeyyā: dve dhātuyo.  

Tayo dhammā abhiññeyyā: tisso dhātuyo.  

Cattāro dhammā abhiññeyyā: cattāri ariyasaccāni.  

Pañca dhammā abhiññeyyā: pañca vimuttāyatanāni.  

Cha dhammā abhiññeyyā: cha anuttariyāni.  

Satta dhammā abhiññeyyā: satta niddasavatthūni.  

Aṭṭha dhammā abhiññeyyā: aṭṭha abhibhāyatanāni.  

Nava dhammā abhiññeyyā: nava anupubbavihārā.  

Dasa dhammā abhiññeyyā: dasa nijjaravatthūni.  
(3)  

“Sabbaṃ bhikkhave, abhiññeyyaṃ. Kiñca bhikkhave, sabbaṃ 
abhiññeyyaṃ?  

Cakkhuṃ2 bhikkhave, abhiññeyyaṃ, rūpā abhiññeyyā, cakkhu-
viññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, cakkhusamphasso abhiññeyyo, yampidaṃ3 
cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ 
vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhiññeyyaṃ.  

Sotaṃ abhiññeyyaṃ, saddā abhiññeyyā —pe— Ghānaṃ abhiñ-
ñeyyaṃ, gandhā abhiññeyyā —pe— Jivhā abhiññeyyā, rasā abhiñ-
ñeyyā, —pe— Kāyo abhiññeyyo, phoṭṭhabbā abhiññeyyā —pe— 
Mano abhiññeyyo, dhammā abhiññeyyā, manoviññāṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, manosamphasso abhiññeyyo, yampidaṃ 
manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ 
vā adukkhamasukhaṃ vā, tampi abhiññeyyaṃ. [*] 

Rūpaṃ abhiññeyyaṃ, vedanā abhiññeyyā, saññā abhiññeyyā, 
saṅkhārā abhiññeyyā, viññāṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 dukkhanirodhaṃ - Machasaṃ. 
2 cakkhu - Machasaṃ. 
3 yadidaṃ - PTS. 
[*] Vedanāsaṃyutta - Aniccavagge catutthaṃ. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

 13

Sự nhận định ở tai là ‘Đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận 
Khổ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Đây là chân lý cao thượng về sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về 
yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

(2) 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết rõ,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Một pháp cần được biết rõ là: Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ 
vật thực.  

Hai pháp cần được biết rõ là: Hai giới (hữu vi giới và vô vi giới ).  

Ba pháp cần được biết rõ là: Ba giới (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới).  

Bốn pháp cần được biết rõ là: Bốn Chân Lý cao thượng.  

Năm pháp cần được biết rõ là: Năm yếu tố đưa đến giải thoát.[*]   

Sáu pháp cần được biết rõ là: Sáu điều tối thượng.[*]  

Bảy pháp cần được biết rõ là: Bảy sự việc không hạn chế.[*]  

Tám pháp cần được biết rõ là: Tám thắng xứ (của thiền).  

Chín pháp cần được biết rõ là: Chín an trú theo tuần tự.[*]  

Mười pháp cần được biết rõ là: Mười sự việc làm thoái hóa.[*] 
(3) 

Này các tỳ khưu, tất cả cần được biết rõ. Và này các tỳ khưu, điều 
gì là tất cả cần được biết rõ?  

Này các tỳ khưu, mắt cần được biết rõ, các sắc cần được biết rõ, 
nhãn thức cần được biết rõ, nhãn xúc cần được biết rõ, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết rõ.  

Tai cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, ... (như trên) ... 
Mũi cần được biết rõ, các khí cần được biết rõ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được biết rõ, các vị cần được biết rõ. ... (như trên) ... Thân cần 
được biết rõ, các xúc cần được biết rõ. ... (như trên) ... Ý cần được 
biết rõ, các pháp cần được biết rõ, ý thức cần được biết rõ, ý xúc cần 
được biết rõ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, 
hoặc là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được 
biết rõ. 

Sắc cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, tưởng cần được biết rõ, 
các hành cần được biết rõ, thức cần được biết rõ. 
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Cakkhuṃ abhiññeyyaṃ, sotaṃ abhiññeyyaṃ, ghānaṃ1 abhiñ-
ñeyyaṃ, jivhā abhiññeyyā, kāyo abhiññeyyo, mano abhiññeyyo.  

Rūpā abhiññeyyā, saddā abhiññeyyā, gandhā abhiññeyyā, rasā 
abhiññeyyā, phoṭṭhabbā abhiññeyyā, dhammā abhiññeyyā.  

Cakkhuviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, sotaviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
ghānaviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, jivhāviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
kāyaviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ, manoviññāṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Cakkhusamphasso abhiññeyyo, sotasamphasso abhiññeyyo, 
ghānasamphasso abhiññeyyo, jivhāsamphasso abhiññeyyo, 
kāyasamphasso abhiññeyyo, manosamphasso abhiññeyyo.  

Cakkhusamphassajā vedanā abhiññeyyā, sotasamphassajā 
vedanā abhiññeyyā, ghānasamphassajā vedanā abhiññeyyā, 
jivhāsamphassajā vedanā abhiññeyyā, kāyasamphassajā vedanā 
abhiññeyyā, manosamphassajā vedanā abhiññeyyā.  

Rūpasaññā abhiññeyyā, saddasaññā abhiññeyyā, gandhasaññā 
abhiññeyyā, rasasaññā abhiññeyyā, phoṭṭhabbasaññā abhiññeyyā, 
dhammasaññā abhiññeyyā.  

Rūpasañcetanā abhiññeyyā, saddañcetanā abhiññeyyā, gandha-
sañcetanā abhiññeyyā, rasasañcetanā abhiññeyyā, phoṭṭhabba-
sañcetanā abhiññeyyā, dhammasañcetanā abhiññeyyā. 

Rūpataṇhā abhiññeyyā, saddataṇhā abhiññeyyā, gandhataṇhā 
abhiññeyyā, rasataṇhā abhiññeyyā, phoṭṭabbataṇhā abhiññeyyā, 
dhammataṇhā abhiññeyyā.  

Rūpavitakko abhiññeyyo, saddavitakko abhiññeyyo, gandha-
vitakko abhiññeyyo, rasavitakko abhiññeyyo, phoṭṭhabbavitakko 
abhiññeyyo, dhammavitakko abhiññeyyo.  

Rūpavicāro abhiññeyyo, saddavicāro abhiññeyyo, gandhavicāro 
abhiññeyyo, rasavicāro abhiññeyyo, phoṭṭhabbavicāro abhiññeyyo, 
dhammavicāro abhiññeyyo.  

Paṭhavīdhātu2 abhiññeyyā, āpodhātu abhiññeyyā, tejodhātu 
abhiññeyyā, vāyodhātu abhiññeyyā, ākāsadhātu abhiññeyyā, 
viññāṇadhātu abhiññeyyā.  

Paṭhavīkasiṇaṃ3 abhiññeyyaṃ, āpokasiṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
tejokasiṇaṃ abhiññeyyaṃ, vāyokasiṇaṃ abhiññeyyaṃ, nīlakasiṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, pītakasiṇaṃ abhiññeyyaṃ, lohitakasiṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, odātakasiṇaṃ abhiññeyyaṃ, ākāsakasiṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, viññāṇakasiṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 ghāṇaṃ - Machasaṃ.  
2 pathavīdhātu - Machasaṃ.  
3 pathavīkasiṇaṃ - Machasaṃ.  
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Mắt cần được biết rõ, tai cần được biết rõ, mũi cần được biết rõ, 
lưỡi cần được biết rõ, thân cần được biết rõ, ý cần được biết rõ. 

Các sắc cần được biết rõ, các thinh cần được biết rõ, các khí cần 
được biết rõ, các vị cần được biết rõ, các xúc cần được biết rõ, các 
pháp cần được biết rõ. 

Nhãn thức cần được biết rõ, nhĩ thức cần được biết rõ, tỷ thức cần 
được biết rõ, thiệt thức cần được biết rõ, thân thức cần được biết rõ, 
ý thức cần được biết rõ. 

Nhãn xúc cần được biết rõ, nhĩ xúc cần được biết rõ, tỷ xúc cần 
được biết rõ, thiệt xúc cần được biết rõ, thân xúc cần được biết rõ, ý 
xúc cần được biết rõ. 

Cảm thọ sanh lên do nhãn xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do nhĩ xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do tỷ xúc cần được biết 
rõ, cảm thọ sanh lên do thiệt xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên 
do thân xúc cần được biết rõ, cảm thọ sanh lên do ý xúc cần được 
biết rõ. 

 

Sắc tưởng[*] cần được biết rõ, thinh tưởng cần được biết rõ, khí 
tưởng cần được biết rõ, vị tưởng cần được biết rõ, xúc tưởng cần 
được biết rõ, pháp tưởng cần được biết rõ. 

Sắc tư[*] cần được biết rõ, thinh tư cần được biết rõ, khí tư cần 
được biết rõ, vị tư cần được biết rõ, xúc tư cần được biết rõ, pháp tư 
cần được biết rõ. 

Sắc ái[*] cần được biết rõ, thinh ái cần được biết rõ, khí ái cần 
được biết rõ, vị ái cần được biết rõ, xúc ái cần được biết rõ, pháp ái 
cần được biết rõ. 

Sắc tầm[*] cần được biết rõ, thinh tầm cần được biết rõ, khí tầm 
cần được biết rõ, vị tầm cần được biết rõ, xúc tầm cần được biết rõ, 
pháp tầm cần được biết rõ. 

Sắc tứ[*] cần được biết rõ, thinh tứ cần được biết rõ, khí tứ cần 
được biết rõ, vị tứ cần được biết rõ, xúc tứ cần được biết rõ, pháp tứ 
cần được biết rõ. 

 

Địa giới cần được biết rõ, thủy giới cần được biết rõ, hỏa giới cần 
được biết rõ, phong giới cần được biết rõ, hư không giới cần được 
biết rõ, thức giới cần được biết rõ. 

Đề mục đất cần được biết rõ, đề mục nước cần được biết rõ, đề 
mục lửa cần được biết rõ, đề mục gió cần được biết rõ, đề mục xanh 
cần được biết rõ, đề mục vàng cần được biết rõ, đề mục đỏ cần được 
biết rõ, đề mục trắng cần được biết rõ, đề mục hư không cần được 
biết rõ, đề mục thức cần được biết rõ. 
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Kesā abhiññeyyā, lomā abhiññeyyā, nakhā abhiññeyyā, dantā 
abhiññeyyā, taco abhiññeyyo, maṃsaṃ abhiññeyyaṃ, nahārū1 
abhiññeyyā, aṭṭhī abhiññeyyā, aṭṭhimiñjaṃ2 abhiññeyyaṃ, vakkaṃ 
abhiññeyyaṃ, hadayaṃ abhiññeyyaṃ, yakanaṃ abhiññeyyaṃ, 
kilomakaṃ abhiññeyyaṃ, pihakaṃ abhiññeyyaṃ, papphāsaṃ 
abhiññeyyaṃ, antaṃ abhiññeyyaṃ, antaguṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
udariyaṃ abhiññeyyaṃ, karīsaṃ abhiññeyyaṃ, pittaṃ 
abhiññeyyaṃ, semhaṃ abhiññeyyaṃ, pubbo abhiññeyyo, lohitaṃ 
abhiññeyyaṃ, sedo abhiññeyyo, medo abhiññeyyo, assu 
abhiññeyyaṃ, vasā abhiññeyyā, kheḷo abhiññeyyo, siṅghāṇikā 
abhiññeyyā, lasikā abhiññeyyā, muttaṃ abhiññeyyaṃ, 
matthaluṅgaṃ abhiññeyyaṃ.  

Cakkhāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, rūpāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, 
sotāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, saddāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, 
ghānāyatanaṃ ..., gandhāyatanaṃ ..., jivhāyatanaṃ ..., rasāyatanaṃ 
..., kāyāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, phoṭṭhabbāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, 
manāyatanaṃ abhiññeyyaṃ, dhammāyatanaṃ abhiññeyyaṃ.  

Cakkhudhātu abhiññeyyā, rūpadhātu abhiññeyyā, cakkhu-
viññāṇadhātu abhiññeyyā, sotadhātu ..., saddadhātu ..., 
sotaviññāṇadhātu ..., ghānadhātu ..., gandhadhātu ..., 
ghānaviññāṇadhātu ..., jivhādhātu ..., rasadhātu ..., 
jivhāviññāṇadhātu ..., kāyadhātu ..., phoṭṭhabbadhātu ..., 
kāyaviññāṇadhātu ..., manodhātu abhiññeyyā, dhammadhātu 
abhiññeyyā, manoviññāṇadhātu abhiññeyyā.  

Cakkhundriyaṃ abhiññeyyaṃ, sotindriyaṃ ..., ghānindriyaṃ ..., 
jivhindriyaṃ ..., kāyindriyaṃ ..., manindriyaṃ ..., jīvitindriyaṃ ..., 
itthindriyaṃ ..., purisindriyaṃ ..., sukhindriyaṃ ..., dukkhindriyaṃ 
..., somanassindriyaṃ ..., domanassindriyaṃ ..., upekkhindriyaṃ ..., 
saddhindriyaṃ ..., viriyindriyaṃ3 ..., satindriyaṃ ..., 
samādhindriyaṃ ..., paññindriyaṃ ..., anaññātaññassāmītindriyaṃ 
..., aññindriyaṃ abhiññeyyaṃ, aññātāvindriyaṃ abhiññeyyaṃ.  

Kāmadhātu abhiññeyyā, rūpadhātu abhiññeyyā, arūpadhātu ..., 
kāmabhavo abhiññeyyo, rūpabhavo ..., arūpabhavo ..., saññābhavo 
..., asaññābhavo ..., nevasaññānāsaññābhavo ..., ekavokārabhavo ..., 
catuvokārabhavo abhiññeyyo, pañcavokārabhavo abhiññeyyo.  

Paṭhamaṃ jhānaṃ4 abhiññeyyaṃ, dutiyaṃ jhānaṃ 
abhiññeyyaṃ, tatiyaṃ jhānaṃ abhiññeyyaṃ, catutthaṃ jhānaṃ 
abhiññeyyaṃ, mettācetovimutti abhiññeyyā, karuṇācetovimutti 
abhiññeyyā, muditācetovimutti  abhiññeyyā, upekkhācetovimutti  
abhiññeyyā, ākāsānañcāyatanasamāpatti abhiññeyyā, viññānañ-
cāyatanasamāpatti abhiññeyyā, ākiñcaññāyatanasamāpatti 
abhiññeyyā, nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti abhiññeyyā.  

                                                   
1 nhārū - Machasaṃ.     3 vīriyindriyaṃ - Machasaṃ. 
2 aṭṭhimañjaṃ abhiññeyyaṃ - Syā.  4 paṭhamajjhānaṃ - Syā. 
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Tóc cần được biết rõ, lông cần được biết rõ, móng cần được biết 
rõ, răng cần được biết rõ, da cần được biết rõ, thịt cần được biết rõ, 
gân cần được biết rõ, xương cần được biết rõ, tủy xương cần được 
biết rõ, thận cần được biết rõ, tim cần được biết rõ, gan cần được biết 
rõ, cơ hoành cần được biết rõ, lá lách cần được biết rõ, phổi cần được 
biết rõ, ruột cần được biết rõ, màng ruột cần được biết rõ, thực phẩm 
chưa tiêu cần được biết rõ, phân cần được biết rõ, mật cần được biết 
rõ, đàm cần được biết rõ, mủ cần được biết rõ, máu cần được biết rõ, 
mồ hôi cần được biết rõ, mỡ cần được biết rõ, nước mắt cần được 
biết rõ, nước mỡ (huyết tương) cần được biết rõ, nước miếng cần 
được biết rõ, nước mũi cần được biết rõ, nước ở khớp xương cần 
được biết rõ, nước tiểu cần được biết rõ, não cần được biết rõ. 

Nhãn xứ cần được biết rõ, sắc xứ cần được biết rõ, nhĩ xứ cần 
được biết rõ, thinh xứ cần được biết rõ, tỷ xứ cần được biết rõ, khí xứ 
cần được biết rõ, thiệt xứ cần được biết rõ, vị xứ cần được biết rõ, 
thân xứ cần được biết rõ, xúc xứ cần được biết rõ, ý xứ cần được biết 
rõ, pháp xứ cần được biết rõ. 

Nhãn giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, nhãn thức 
giới cần được biết rõ, nhĩ giới ..., thinh giới ..., nhĩ thức giới ..., tỷ giới 
..., khí giới ..., tỷ thức giới ..., thiệt giới ..., vị giới ..., thiệt thức giới ..., 
thân giới cần được biết rõ, xúc giới cần được biết rõ, thân thức giới 
cần được biết rõ, ý giới cần được biết rõ, pháp giới cần được biết rõ, ý 
thức giới cần được biết rõ. 

Nhãn quyền cần được biết rõ, nhĩ quyền cần được biết rõ, tỷ 
quyền cần được biết rõ, thiệt quyền cần được biết rõ, thân quyền cần 
được biết rõ, ý quyền cần được biết rõ, mạng quyền cần được biết rõ, 
nữ quyền cần được biết rõ, nam quyền cần được biết rõ, lạc quyền 
cần được biết rõ, khổ quyền cần được biết rõ, hỷ quyền cần được biết 
rõ, ưu quyền cần được biết rõ, xả quyền cần được biết rõ, tín quyền 
cần được biết rõ, tấn quyền cần được biết rõ, niệm quyền cần được 
biết rõ, định quyền cần được biết rõ, tuệ quyền cần được biết rõ, vị 
tri quyền[*] cần được biết rõ, dĩ tri quyền[*] cần được biết rõ, cụ tri 
quyền[*] cần được biết rõ. 

Dục giới cần được biết rõ, sắc giới cần được biết rõ, vô sắc giới 
cần được biết rõ, dục hữu ..., sắc hữu ..., vô sắc hữu ..., tưởng hữu ..., 
phi tưởng hữu ..., phi tưởng phi phi tưởng hữu ..., nhất uẩn hữu cần 
được biết rõ, tứ uẩn hữu cần được biết rõ, ngũ uẩn hữu cần được biết 
rõ. 

Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiền cần được biết rõ. Từ tâm giải thoát cần 
được biết rõ, bi tâm giải thoát cần được biết rõ, hỷ tâm giải thoát cần 
được biết rõ, xả tâm giải thoát cần được biết rõ. Sự chứng đạt không 
vô biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được 
biết rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ.  
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Avijjā abhiññeyyā, saṅkhārā abhiññeyyā, viññāṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, nāmarūpaṃ abhiññeyyaṃ, saḷāyatanaṃ 
abhiññeyyaṃ, phasso abhiññeyyo, vedanā abhiññeyyā, taṇhā 
abhiññeyyā, upādānaṃ abhiññeyyaṃ, bhavo abhiññeyyo, jāti 
abhiññeyyā, jarāmaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Dukkhaṃ abhiññeyyaṃ, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo, dukkhanirodhagāminī paṭipadā 
abhiññeyyā.  

Rūpaṃ abhiññeyyaṃ, rūpasamudayo abhiññeyyo, rūpanirodho 
abhiññeyyo, rūpanirodhagāminī paṭipadā abhiññeyyā.  

Vedanā abhiññeyyā —pe— Saññā abhiññeyyā —pe— Saṅkhārā 
abhiññeyyā —pe— Viññāṇaṃ abhiññeyyaṃ —pe—. 

Cakkhuṃ1 abhiññeyyaṃ —pe— jarāmaraṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
jarāmaraṇasamudayo abhiññeyyo, jarāmaraṇanirodho abhiññeyyo, 
jarāmaraṇanirodhagāminī paṭipadā abhiññeyyā.  

Dukkhassa pariññaṭṭho abhiññeyyo, dukkhasamudayassa 
pahānaṭṭho abhiññeyyo, dukkhanirodhassa sacchikiriyaṭṭho 
abhiññeyyo, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya bhāvanaṭṭho 
abhiññeyyo.  

Rūpassa pariññaṭṭho abhiññeyyo, rūpasamudayassa pahānaṭṭho 
abhiññeyyo, rūpanirodhassa sacchikiriyaṭṭho abhiññeyyo, 
rūpanirodhagāminiyā paṭipadāya bhāvanaṭṭho abhiññeyyo.  

Vedanāya —pe— Saññāya —pe— Saṅkhārānaṃ —pe— 
Viññāṇassa —pe— Cakkhussa —pe— Jarāmaraṇassa pariññaṭṭho 
abhiññeyyo, jarāmaraṇasamudayassa pahānaṭṭho abhiññeyyo, 
jarāmaraṇanirodhassa sacchikiriyaṭṭho abhiññeyyo, jarāmaraṇa-
nirodhagāminiyā paṭipadāya bhāvanaṭṭho abhiññeyyo.  

Dukkhassa pariññāpaṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, dukkha-
samudayassa pahānapaṭivedhaṭṭho —pe—, dukkhanirodhassa 
sacchikiriyāpaṭivedhaṭṭho —pe—, dukkhanirodhagāminiyā 
paṭipadāya bhāvanāpaṭivedhaṭṭho abhiññeyyo.  

Rūpassa pariññāpaṭivedaṭṭho abhiññeyyo, rūpasamudayassa 
pahānapaṭivedhaṭṭho —pe—, rūpanirodhassa sacchikiriyā-
paṭivedhaṭṭho —pe—, rūpanirodhagāminiyā paṭipadāya 
bhāvanāpaṭivedhaṭṭho abhiññeyyo.  

Vedanāya —pe— Saññāya —pe— Saṅkhārānaṃ —pe— 
Viññāṇassa —pe— Cakkhussa —pe— Jarāmaraṇassa pariññā-
paṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, jarāmaraṇasamudayassa pahāna-
paṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, jarāmaraṇanirodhassa sacchikiriyā-
paṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, jarāmaraṇanirodhagāminiyā paṭipadāya 
bhāvanāpaṭivedhaṭṭho abhiññeyyo.  
                                                   
1 cakkhu - Machasaṃ. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

 19

Vô minh cần được biết rõ, các hành cần được biết rõ, thức cần 
được biết rõ, danh sắc cần được biết rõ, sáu xứ cần được biết rõ, xúc 
cần được biết rõ, thọ cần được biết rõ, ái cần được biết rõ, thủ cần 
được biết rõ, hữu cần được biết rõ, sanh cần được biết rõ, lão tử cần 
được biết rõ.  

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ ...(nt)..., pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 

Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
rõ.  

Thọ cần được biết rõ ...(nt)... Tưởng cần được biết rõ ...(nt)... Các 
hành cần được biết rõ ...(nt)... Thức cần được biết rõ ...(nt)...  

Nhãn cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão tử cần được biết rõ, 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, 
pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được biết rõ.  

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng 
về sự diệt tận Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của 
sự dứt bỏ nhân sanh sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về 
sự diệt tận sắc cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa 
đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ.  

Ý nghĩa của sự biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về các hành ... 
về thức ... về mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự dứt bỏ 
nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tác chứng về sự diệt 
tận lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa của sự tu tập pháp hành đưa đến 
sự diệt tận lão tử cần được biết rõ.  

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về Khổ cần được biết 
rõ, ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh Khổ ..., ý nghĩa của 
sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận Khổ ..., ý nghĩa của sự thấu 
triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về sắc cần được biết rõ, 
ý nghĩa của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh sắc ..., ý nghĩa của sự 
thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận sắc ..., ý nghĩa của sự thấu triệt 
do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết rõ.  

Ý nghĩa của sự thấu triệt do biết toàn diện về thọ ... về tưởng ... về 
các hành ... về thức ... về mắt ... về lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do dứt bỏ nhân sanh lão tử cần được biết rõ, ý nghĩa 
của sự thấu triệt do tác chứng về sự diệt tận lão tử cần được biết rõ, ý 
nghĩa của sự thấu triệt do tu tập pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử 
cần được biết rõ. 



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 20

Dukkhaṃ abhiññeyyaṃ, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo, dukkhassa samudayanirodho 
abhiññeyyo, dukkhassa chandarāganirodho abhiññeyyo, dukkhassa 
assādo abhiññeyyo, dukkhassa ādīnavo abhiññeyyo, dukkhassa 
nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Rūpaṃ abhiññeyyaṃ, rūpasamudayo abhiññeyyo, rūpanirodho 
abhiññeyyo, rūpassa samudayanirodho abhiññeyyo, rūpassa 
chandarāganirodho abhiññeyyo, rūpassa assādo abhiññeyyo, 
rūpassa ādīnavo abhiññeyyo, rūpassa nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Vedanā abhiññeyyā —pe— Saññā abhiññeyyā —pe— Saṅkhārā 
abhiññeyyā —pe— Viññāṇaṃ abhiññeyyaṃ —pe— Cakkhuṃ 
abhiññeyyaṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ abhiññeyyaṃ, jarāmaraṇa-
samudayo abhiññeyyo, jarāmaraṇanirodho abhiññeyyo, 
jarāmaraṇassa samudayanirodho abhiññeyyo, jarāmaraṇassa 
chandarāganirodho abhiññeyyo, jarāmaraṇassa assādo abhiññeyyo, 
jarāmaraṇassa ādīnavo abhiññeyyo, jarāmaraṇassa nissaraṇaṃ 
abhiññeyyaṃ.  

Dukkhaṃ abhiññeyyaṃ, dukkhasamudayo abhiññeyyo, 
dukkhanirodho abhiññeyyo, dukkhanirodhagāminī paṭipadā 
abhiññeyyā, dukkhassa assādo abhiññeyyo, dukkhassa ādīnavo 
abhiññeyyo, dukkhassa nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Rūpaṃ abhiññeyyaṃ, rūpasamudayo abhiññeyyo, rūpanirodho 
abhiññeyyo, rūpanirodhagāminī paṭipadā abhiññeyyā, rūpassa 
assādo abhiññeyyo, rūpassa ādīnavo abhiññeyyo, rūpassa 
nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Vedanā abhiññeyyā —pe— Saññā abhiññeyyā —pe— Saṅkhārā 
abhiññeyyā —pe— Viññāṇaṃ abhiññeyyaṃ —pe— Cakkhum. 
abhiññeyyaṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ abhiññeyyaṃ, jarāmaraṇa-
samudayo abhiññeyyo, jarāmaraṇanirodho abhiññeyyo, 
jarāmaraṇanirodhagāminī paṭipadā abhiññeyyā, jarāmaraṇassa 
assādo abhiññeyyo, jarāmaraṇassa ādīnavo abhiññeyyo, 
jarāmaraṇassa nissaraṇaṃ abhiññeyyaṃ.  

Aniccānupassanā abhiññeyyā, dukkhānupassanā abhiññeyyā, 
anattānupassanā abhiññeyyā,  nibbidānupassanā abhiññeyyā, 
virāgānupassanā abhiññeyyā,  nirodhānupassanā abhiññeyyā, 
paṭinissaggānupassanā abhiññeyyā.  

Rūpe aniccānupassanā abhiññeyyā, rūpe dukkhānupassanā 
abhiññeyyā, rūpe anattānupassanā abhiññeyyā, rūpe 
nibbidānupassanā1  abhiññeyyā,  rūpe virāgānupassanā  abhiññeyyā, 
rūpe nirodhānupassanā abhiññeyyā, rūpe paṭinissaggānupassanā 
abhiññeyyā.  

                                                   
1 nibbānupassanā - PTS.  



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

 21

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với Khổ cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ cần được biết rõ, 
sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ.  

Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với sắc cần được biết rõ, sự khoái 
lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần được biết rõ, sự 
xuất ly đối với sắc cần được biết rõ.  

Thọ cần được biết rõ, ...(như trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, sự diệt tận nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự 
diệt tận ước muốn và tham ái đối với lão tử cần được biết rõ, sự 
khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão tử cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ.  

Khổ cần được biết rõ, nhân sanh Khổ cần được biết rõ, sự diệt tận 
Khổ cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với Khổ cần được biết rõ, sự tai hại của Khổ 
cần được biết rõ, sự xuất ly đối với Khổ cần được biết rõ.  
 

Sắc cần được biết rõ, nhân sanh sắc cần được biết rõ, sự diệt tận 
sắc cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận sắc cần được biết 
rõ, sự khoái lạc đối với sắc cần được biết rõ, sự tai hại của sắc cần 
được biết rõ, sự xuất ly đối với sắc cần được biết rõ.  
 

Thọ cần được biết rõ, ...(như trên)... Tưởng cần được biết rõ, 
...(như trên)... Các hành cần được biết rõ, ...(như trên)... Thức cần 
được biết rõ, ...(như trên)... Mắt cần được biết rõ, ...(như trên)... Lão 
tử cần được biết rõ, nhân sanh lão tử cần được biết rõ, sự diệt tận lão 
tử cần được biết rõ, pháp hành đưa đến sự diệt tận lão tử cần được 
biết rõ, sự khoái lạc đối với lão tử cần được biết rõ, sự tai hại của lão 
tử cần được biết rõ, sự xuất ly đối với lão tử cần được biết rõ.  
 

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét về nhàm 
chán cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái cần được biết rõ, quán 
xét về diệt tận cần được biết rõ, quán xét về từ bỏ cần được biết rõ.  
 

Quán xét về vô thường ở sắc cần được biết rõ, quán xét về khổ 
não ở sắc cần được biết rõ, quán xét về vô ngã ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về nhàm chán ở sắc cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái 
ở sắc cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở sắc cần được biết rõ, 
quán xét về từ bỏ ở sắc cần được biết rõ.  
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Vedanāya —pe— Saññāya —pe— Saṅkhāresu —pe— Viññāṇe      
—pe— Cakkhusmiṃ —pe— Jarāmaraṇe aniccānupassanā 
abhiññeyyā, jarāmaraṇe dukkhānupassanā abhiññeyyā, jarāmaraṇe 
anattānupassanā abhiññeyyā, jarāmaraṇe nibbidānupassanā 
abhiññeyyā, jarāmaraṇe virāgānupassanā abhiññeyyā, jarāmaraṇe 
nirodhānupassanā abhiññeyyā, jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā 
abhiññeyyā.  

Uppādo abhiññeyyo, pavattaṃ1 abhiññeyyaṃ, nimittaṃ 
abhiññeyyaṃ, āyūhanā abhiññeyyā, paṭisandhi abhiññeyyā, gati 
abhiññeyyā, nibbatti abhiññeyyā, upapatti abhiññeyyā, jāti 
abhiññeyyā, jarā abhiññeyyā, vyādhi abhiññeyyo, maraṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, soko abhiññeyyo, paridevo abhiññeyyo, upāyāso 
abhiññeyyo.  

Anuppādo abhiññeyyo, appavattaṃ abhiññeyyaṃ, animittaṃ 
abhiññeyyaṃ, anāyūhanā abhiññeyyā, appaṭisandhi abhiññeyyā, 
agati abhiññeyyā, anibbatti abhiññeyyā, anupapatti abhiññeyyā, 
ajāti abhiññeyyā, ajarā abhiññeyyā, avyādhi abhiññeyyo, amaraṇaṃ 
abhiññeyyaṃ, asoko abhiññeyyo, aparidevo abhiññeyyo, anupāyāso 
abhiññeyyo.  

Uppādo abhiññeyyo, anuppādo abhiññeyyo, pavattaṃ 
abhiññeyyaṃ, appavattaṃ abhiññeyyaṃ, nimittaṃ abhiññeyyaṃ, 
animittaṃ abhiññeyyaṃ, āyūhanā abhiññeyyā, anāyūhanā 
abhiññeyyā, paṭisandhi abhiññeyyā, appaṭisandhi abhiññeyyā, gati 
abhiññeyyā, agati abhiññeyyā, nibbatti abhiññeyyā, anibbatti 
abhiññeyyā, upapatti abhiññeyyā, anuppatti abhiññeyyā, jāti 
abhiññeyyā, ajāti abhiññeyyā, jarā abhiññeyyā, ajarā abhiññeyyā, 
vyādhi abhiññeyyo, avyādhi abhiññeyyo, maraṇaṃ abhiññeyyaṃ, 
amaraṇaṃ abhiññeyyaṃ, soko abhiññeyyo, asoko abhiññeyyo, 
paridevo abhiññeyyo, aparidevo abhiññeyyo, upāyāso abhiññeyyo, 
anupāyāso abhiññeyyo.  

Uppādo dukkhanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ dukkhanti 
abhiññeyyaṃ, nimittaṃ dukkhanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā2 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, paṭisandhi dukkhanti abhiññeyyaṃ, gati 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, nibbatti dukkhanti abhiññeyyaṃ, upapatti 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, jāti dukkhanti abhiññeyyaṃ, jarā 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, vyādhi dukkhanti abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, soko dukkhanti abhiññeyyaṃ, paridevo 
dukkhanti abhiññeyyaṃ, upāyāso dukkhanti abhiññeyyaṃ.  

Anuppādo sukhanti abhiññeyyaṃ, appavatti sukhanti ..., 
animittaṃ sukhanti ..., anāyūhanā sukhanti ...,  appaṭisandhi  
sukhanti  ...,  agati sukhanti ..., anibbatti sukhanti ..., anuppatti 
sukhanti ..., ajāti sukhanti ..., ajarā sukhanti ..., avyādhi sukhanti ..., 
amaraṇaṃ sukhanti ..., asoko sukhanti abhiññeyyaṃ, aparidevo 
sukhanti abhiññeyyaṃ, anupāyāso sukhanti abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 pavatti - Syā.  2 āyuhanā - Syā.  
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Quán xét về vô thường ở thọ ...(như trên)... ở tưởng ...(như 
trên)... ở các hành ...(như trên)... ở thức ...(như trên)... ở mắt ...(như 
trên)... ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về khổ não ở lão tử cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về 
nhàm chán ở lão tử cần được biết rõ, quán xét về ly tham ái ở lão tử 
cần được biết rõ, quán xét về diệt tận ở lão tử cần được biết rõ, quán 
xét về từ bỏ ở lão tử cần được biết rõ. 

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự vận hành cần được biết rõ, hiện 
tướng cần được biết rõ, (nghiệp) tích lũy cần được biết rõ, mầm tái 
sanh cần được biết rõ, cảnh giới tái sanh cần được biết rõ, sự tái tạo 
cần được biết rõ, sự sanh lên cần được biết rõ, sự sanh (ra) cần được 
biết rõ, sự già cần được biết rõ, sự bệnh cần được biết rõ, sự chết cần 
được biết rõ, sự sầu muộn cần được biết rõ, sự than vãn cần được 
biết rõ, sự thất vọng cần được biết rõ.  

Sự không tái sanh cần được biết rõ, sự không vận hành cần được 
biết rõ, không hiện tướng ..., không (nghiệp) tích lũy ..., không mầm 
tái sanh ..., không cảnh giới tái sanh ..., sự không tái tạo ..., sự không 
sanh lên ..., sự không sanh (ra) ..., sự không già ..., sự không bệnh ..., 
sự không chết ..., sự không sầu muộn ..., sự không than vãn cần được 
biết rõ, sự không thất vọng cần được biết rõ.  

Sự tái sanh cần được biết rõ, sự không tái sanh cần được biết rõ, 
sự vận hành ..., sự không vận hành ..., hiện tướng ..., không hiện 
tướng ..., (nghiệp) tích lũy ..., không (nghiệp) tích lũy ..., mầm tái 
sanh ..., không mầm tái sanh ..., cảnh giới tái sanh ..., không cảnh 
giới tái sanh ..., sự tái tạo ..., sự không tái tạo ..., sự sanh lên ..., sự 
không sanh lên ..., sự sanh (ra) ..., sự không sanh (ra) ..., sự già ..., sự 
không già ..., sự bệnh ..., sự không bệnh ..., sự chết ..., sự không chết 
..., sự sầu muộn ..., sự không sầu muộn ..., sự than vãn ..., sự không 
than vãn ..., sự thất vọng cần được biết rõ, sự không thất vọng cần 
được biết rõ.  

‘Sự tái sanh là khổ’ cần được biết rõ, ‘sự vận hành là khổ’ cần 
được biết rõ, ‘hiện tướng là khổ’ ..., ‘(nghiệp) tích lũy là khổ’ ..., ‘mầm 
tái sanh là khổ’ ..., ‘cảnh giới tái sanh là khổ’ ..., ‘sự tái tạo là khổ’ ..., 
‘sự sanh lên là khổ’ ..., ‘sự sanh (ra) là khổ’ ..., ‘sự già là khổ’ ..., ‘sự 
bệnh là khổ’ ..., ‘sự chết là khổ’ ..., ‘sự sầu muộn là khổ’ ..., ‘sự than 
vãn là khổ’ cần được biết rõ, ‘sự thất vọng là khổ’ cần được biết rõ.  

‘Sự không tái sanh là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự không vận hành là 
lạc’ cần được biết rõ, ‘không hiện tướng là lạc’ ..., ‘không (nghiệp) 
tích lũy là lạc’ ..., ‘không mầm tái sanh là lạc’ ..., ‘không cảnh giới tái 
sanh là lạc’ ..., ‘sự không tái tạo là lạc’ ..., ‘sự không sanh lên là lạc’ ..., 
‘sự không sanh (ra) là lạc’ ..., ‘sự không già là lạc’ ..., ‘sự không bệnh 
là lạc’ ..., ‘sự không chết là lạc’ ..., ‘sự không sầu muộn là lạc’ ..., ‘sự 
không than vãn là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự không thất vọng là lạc’ 
cần được biết rõ. 
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Uppādo dukkhaṃ anuppādo sukhanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ 
dukkhaṃ appavattaṃ sukhanti abhiññeyyaṃ, nimittaṃ dukkhaṃ 
animittaṃ sukhanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā dukkhaṃ anāyūhanā1 
sukhanti abhiññeyyaṃ, paṭisandhi dukkhaṃ appaṭisandhi sukhanti 
abhiññeyyaṃ, gati dukkhaṃ agati sukhanti abhiññeyyaṃ, nibbatti 
dukkhaṃ anibbatti sukhanti abhiññeyyaṃ, uppatti dukkhaṃ 
anuppatti sukhanti abhiññeyyaṃ, jāti dukkhaṃ ajāti sukhanti 
abhiññeyyaṃ, jarā dukkhaṃ ajarā sukhanti abhiññeyyaṃ, vyādhi 
dukkhaṃ avyādhi sukhanti abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ dukkhaṃ 
amaraṇaṃ sukhanti abhiññeyyaṃ, soko dukkhaṃ asoko sukhanti 
abhiññeyyaṃ, paridevo dukkhaṃ aparidevo sukhanti abhiññeyyaṃ, 
upāyāso dukkhaṃ anupāyāso sukhanti abhiññeyyaṃ.  
 

Uppādo bhayanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ bhayanti 
abhiññeyyaṃ, nimittaṃ bhayanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā bhayanti 
abhiññeyyaṃ, paṭisandhi bhayanti abhiññeyyaṃ, gati bhayanti 
abhiññeyyaṃ, nibbatti bhayanti abhiññeyyaṃ, upapatti bhayanti 
abhiññeyyaṃ, jāti bhayanti abhiññeyyaṃ, jarā bhayanti 
abhiññeyyaṃ, vyādhi bhayanti abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ bhayanti 
abhiññeyyaṃ, soko bhayanti abhiññeyyaṃ, paridevo bhayanti 
abhiññeyyaṃ, upāyāso bhayanti abhiññeyyaṃ.  
 

Anuppādo khemanti abhiññeyyaṃ, appavattaṃ khemanti 
abhiññeyyaṃ, animittaṃ khemanti abhiññeyyaṃ, anāyūhanā 
khemanti abhiññeyyaṃ, appaṭisandhi khemanti abhiññeyyaṃ,  agati 
khemanti abhiññeyyaṃ, anibbatti khematti abhiññeyyaṃ,  
anupapatti khematti abhiññeyyaṃ, ajāti khemanti abhiññeyyaṃ,  
ajarā khemanti abhiññeyyaṃ, avyādhi khemanti abhiññeyyaṃ,  
amaraṇaṃ2 khemanti abhiññeyyaṃ,  asoko khemanti abhiññeyyaṃ,  
aparidevo khemanti abhiññeyyaṃ, anupāyāso khemanti 
abhiññeyyaṃ.  
 

Uppādo bhayaṃ anuppādo khemanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ 
bhayaṃ appavattaṃ khemanti abhiññeyyaṃ, nimittaṃ bhayaṃ 
animittaṃ khemanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā bhayaṃ anāyūhanā1 
khemanti abhiññeyyaṃ, paṭisandhi bhayaṃ appaṭisandhi khemanti 
abhiññeyyaṃ, gati bhayaṃ agati khemanti abhiññeyyaṃ, nibbatti 
bhayaṃ anibbatti khemanti abhiññeyyaṃ, uppatti bhayaṃ 
anuppatti khemanti abhiññeyyaṃ, jāti bhayaṃ ajāti khemanti 
abhiññeyyaṃ, jarā bhayaṃ ajarā khemanti abhiññeyyaṃ, vyādhi 
bhayaṃ avyādhi khemanti abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ bhayaṃ 
amaraṇaṃ2  khemanti  abhiññeyyaṃ,  soko bhayaṃ  asoko khemanti 
abhiññeyyaṃ, paridevo bhayaṃ aparidevo khemanti abhiññeyyaṃ, 
upāyāso bhayaṃ anupāyāso khemanti abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 āyuhanā - anāyuhanā - Syā.   2 amataṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

 25

‘Sự tái sanh là khổ, sự không tái sanh là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự 
vận hành là khổ, sự không vận hành là lạc’ cần được biết rõ, ‘hiện 
tướng là khổ, không hiện tướng là lạc’ cần được biết rõ, ‘(nghiệp) tích 
lũy là khổ, không (nghiệp) tích lũy là lạc’ cần được biết rõ, ‘mầm tái 
sanh là khổ, không mầm tái sanh là lạc’ cần được biết rõ, ‘cảnh giới 
tái sanh là khổ, không cảnh giới tái sanh là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự 
tái tạo là khổ, sự không tái tạo là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự sanh lên là 
khổ, sự không sanh lên là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự sanh (ra) là khổ, 
sự không sanh (ra) là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự già là khổ, sự không 
già là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự bệnh là khổ, sự không bệnh là lạc’ cần 
được biết rõ, ‘sự chết là khổ, sự không chết là lạc’ cần được biết rõ, 
‘sự sầu muộn là khổ, sự không sầu muộn là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự 
than vãn là khổ, sự không than vãn là lạc’ cần được biết rõ, ‘sự thất 
vọng là khổ, sự không thất vọng là lạc’ cần được biết rõ.  

‘Sự tái sanh là kinh hãi’ cần được biết rõ, ‘sự vận hành là kinh hãi’ 
cần được biết rõ, ‘hiện tướng là kinh hãi’ ..., ‘(nghiệp) tích lũy là kinh 
hãi’ ..., ‘mầm tái sanh là kinh hãi’ ..., ‘cảnh giới tái sanh là kinh hãi’ 
..., ‘sự tái tạo là kinh hãi’ ..., ‘sự sanh lên là kinh hãi’ ..., ‘sự sanh (ra) 
là kinh hãi’ ..., ‘sự già là kinh hãi’ ..., ‘sự bệnh là kinh hãi’ ..., ‘sự chết 
là kinh hãi’ ..., ‘sự sầu muộn là kinh hãi’ ..., ‘sự than vãn là kinh hãi’ 
cần được biết rõ, ‘sự thất vọng là kinh hãi’ cần được biết rõ.  

‘Sự không tái sanh là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự không vận hành 
là an ổn’ ..., ‘không hiện tướng là an ổn’ ..., ‘không (nghiệp) tích lũy là 
an ổn’ ..., ‘không mầm tái sanh là an ổn’ ..., ‘không cảnh giới tái sanh 
là an ổn’ ..., ‘sự không tái tạo là an ổn’ ..., ‘sự không sanh lên là an ổn’ 
..., ‘sự không sanh (ra) là an ổn’ ..., ‘sự không già là an ổn’ ..., ‘sự 
không bệnh là an ổn’ ..., ‘sự không chết là an ổn’ ..., ‘sự không sầu 
muộn là an ổn’ ..., ‘sự không than vãn là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự 
không thất vọng là an ổn’ cần được biết rõ. 

‘Sự tái sanh là kinh hãi, sự không tái sanh là an ổn’ cần được biết 
rõ, ‘sự vận hành là kinh hãi, sự không vận hành là an ổn’ cần được 
biết rõ, ‘hiện tướng là kinh hãi, không hiện tướng là an ổn’ cần được 
biết rõ, ‘(nghiệp) tích lũy là kinh hãi, không (nghiệp) tích lũy là an 
ổn’ cần được biết rõ, ‘mầm tái sanh là kinh hãi, không mầm tái sanh 
là an ổn’ cần được biết rõ, ‘cảnh giới tái sanh là kinh hãi, không cảnh 
giới tái sanh là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự tái tạo là kinh hãi, sự 
không tái tạo là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự sanh lên là kinh hãi, sự 
không sanh lên là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự sanh (ra) là kinh hãi, 
sự không sanh (ra) là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự già là kinh hãi, sự 
không già là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự bệnh là kinh hãi, sự không 
bệnh là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự chết là kinh hãi, sự không chết là 
an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự sầu muộn là kinh hãi, sự không sầu muộn 
là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự than vãn là kinh hãi, sự không than vãn 
là an ổn’ cần được biết rõ, ‘sự thất vọng là kinh hãi, sự không thất 
vọng là an ổn’ cần được biết rõ. 
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Uppādo sāmisanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ sāmisanti  
abhiññeyyaṃ,  nimittaṃ sāmisanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā1 
sāmisanti abhiññeyyaṃ,  paṭisandhi sāmisanti  abhiññeyyaṃ,  gati 
sāmisanti abhiññeyyaṃ,  nibbatti sāmisanti  abhiññeyyaṃ,  upapatti 
sāmisanti abhiññeyyaṃ,  jāti sāmisanti abhiññeyyaṃ,jarā sāmisanti 
abhiññeyyaṃ,vyādhi sāmisanti abhiññeyyaṃ,  maraṇaṃ sāmisanti 
abhiññeyyaṃ,  soko sāmisanti abhiññeyyaṃ,  paridevo sāmisanti 
abhiññeyyaṃ,  upāyāso sāmisanti abhiññeyyaṃ.  

Anuppādo nirāmisanti abhiññeyyaṃ, appavattaṃ nirāmisanti 
abhiññeyyaṃ, animittaṃ nirāmisanti abhiññeyyaṃ, anāyūhanā 
nirāmisanti abhiññeyyaṃ,  appaṭisandhi nirāmisanti abhiññeyyaṃ,  
agati nirāmisanti abhiññeyyaṃ, anibbatti nirāmisanti abhiññeyyaṃ,  
anupapatti nirāmisanti abhiññeyyaṃ, ajāti nirāmisanti 
abhiññeyyaṃ, ajarā nirāmisanti abhiññeyyaṃ,  avyādhi nirāmisanti 
abhiññeyyaṃ,  amaraṇaṃ nirāmisanti abhiññeyyaṃ, asoko 
nirāmisanti abhiññeyyaṃ,  aparidevo nirāmisanti abhiññeyyaṃ, 
anupāyāso nirāmisanti abhiññeyyaṃ. 

Uppādo sāmisaṃ anuppādo nirāmisanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ 
sāmisaṃ appavattaṃ nirāmisanti abhiññeyyaṃ, nimittaṃ sāmisaṃ 
animittaṃ nirāmisanti ..., āyūhanā sāmisaṃ anāyūhanā nirāmisanti 
..., paṭisandhi sāmisaṃ appaṭisandhi nirāmisanti ..., gati sāmisaṃ 
agati nirāmisanti ..., nibbatti sāmisaṃ anibbatti nirāmisanti ..., 
upapatti sāmisaṃ anupapatti nirāmisanti ..., jāti sāmisaṃ ajāti 
nirāmisanti ..., jarā sāmisaṃ ajarā nirāmisanti ..., vyādhi sāmisaṃ 
avyādhi nirāmisanti ..., maraṇaṃ sāmisaṃ amaraṇaṃ2 nirāmisanti 
abhiññayyaṃ, soko sāmisaṃ asoko nirāmisanti ..., paridevo 
sāmisaṃ aparidevo nirāmisanti abhiññeyyaṃ, upāyāso sāmisaṃ 
anupāyāso nirāmisanti abhiññeyyaṃ.  

Uppādo saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ saṅkhārāti 
abhiññeyyaṃ, nimittaṃ saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, āyūhanā 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, paṭisandhi saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, gati 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, nibbatti saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, upapatti 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, jāti saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, jarā 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, vyādhi saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, soko saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, paridevo 
saṅkhārāti abhiññeyyaṃ, upāyāso saṅkhārāti abhiññeyyaṃ.  

Anuppādo nibbānanti abhiññeyyaṃ, appavattaṃ nibbānanti 
abhiññeyyaṃ, animittaṃ nibbānanti ..., anāyūhanā nibbānanti ..., 
appaṭisandhi nibbānanti ..., agati nibbānanti ..., anibbatti nibbānatti 
..., anupapatti nibbānanti ..., ajāti nibbānanti ..., ajarā nibbānanti ..., 
avyādhi nibbānanti ..., amaraṇaṃ nibbānanti ..., asoko nibbānanti 
..., aparidevo nibbānanti ..., anupāyāso nibbānanti abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 āyuhanā - Syā.    2 amataṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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‘Sự tái sanh là hệ lụy vật chất’ cần được biết rõ, ‘sự vận hành là hệ 
lụy vật chất’ ..., ‘hiện tướng là ...’ ..., ‘(nghiệp) tích lũy là ...’ ..., ‘mầm 
tái sanh là ...’ ..., ‘cảnh giới tái sanh là ...’ ..., ‘sự tái tạo là ...’ ..., ‘sự 
sanh lên là ...’ ..., ‘sự sanh (ra) là ...’ ..., ‘sự già là ...’ ..., ‘sự bệnh là ...’ 
..., ‘sự chết là ...’ ..., ‘sự sầu muộn là ...’ ..., ‘sự than vãn là ...’ cần được 
biết rõ, ‘sự thất vọng là hệ lụy vật chất’ cần được biết rõ.  

‘Sự không tái sanh là không hệ lụy vật chất’ cần được biết rõ, ‘sự 
không vận hành là không hệ lụy vật chất’ ..., ‘không hiện tướng là 
không ...’ ..., ‘không (nghiệp) tích lũy là không ...’ ..., ‘không mầm tái 
sanh là không ...’ ..., ‘không cảnh giới tái sanh là không ...’ ..., ‘sự 
không tái tạo là không ...’ ..., ‘sự không sanh lên là không ...’ ..., ‘sự 
không sanh (ra) là không ...’ ..., ‘sự không già là không ...’ ..., ‘sự 
không bệnh là không ...’ ..., ‘sự không chết là không ...’ ..., ‘sự không 
sầu muộn là không ...’ ..., ‘sự không than vãn là không ...’ ..., ‘sự 
không thất vọng là không hệ lụy vật chất’ cần được biết rõ. 

‘Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự không tái sanh là không hệ lụy 
vật chất’ cần được biết rõ, ‘sự vận hành là ..., sự không vận hành là 
không ...’ ..., ‘hiện tướng là ..., không hiện tướng là không ...’ ..., 
‘(nghiệp) tích lũy là ..., không (nghiệp) tích lũy là không ...’ ..., ‘mầm 
tái sanh là ..., không mầm tái sanh là không ...’ ..., ‘cảnh giới tái sanh 
là ..., không cảnh giới tái sanh là không ...’ ..., ‘sự tái tạo là ..., sự 
không tái tạo là không ...’ ..., ‘sự sanh lên là ..., sự không sanh lên là 
không ...’ ..., ‘sự sanh (ra) là ..., sự không sanh (ra) là không ...’ ..., ‘sự 
già là ..., sự không già là không ...’ ..., ‘sự bệnh là ..., sự không bệnh là 
không ...’ ..., ‘sự chết là ..., sự không chết là không ...’ ..., ‘sự sầu muộn 
là ..., sự không sầu muộn là không ...’ ..., ‘sự than vãn là ..., sự không 
than vãn là không ...’ ..., ‘sự thất vọng là hệ lụy vật chất, sự không 
thất vọng là không hệ lụy vật chất’ cần được biết rõ.  

‘Sự tái sanh là pháp hữu vi’ cần được biết rõ, ‘sự vận hành là pháp 
hữu vi’ cần được biết rõ, ‘hiện tướng là pháp hữu vi’ ..., ‘(nghiệp) tích 
lũy là pháp hữu vi’ ..., ‘mầm tái sanh là pháp hữu vi’ ..., ‘cảnh giới tái 
sanh là pháp hữu vi’ ..., ‘sự tái tạo là pháp hữu vi’ ..., ‘sự sanh lên là 
pháp hữu vi’ ..., ‘sự sanh (ra) là pháp hữu vi’ ..., ‘sự già là pháp hữu vi’ 
..., ‘sự bệnh là pháp hữu vi’ ..., ‘sự chết là pháp hữu vi’ ..., ‘sự sầu 
muộn là pháp hữu vi’ ..., ‘sự than vãn là pháp hữu vi’ cần được biết 
rõ, ‘sự thất vọng là pháp hữu vi’ cần được biết rõ.  

‘Sự không tái sanh là Niết Bàn’ cần được biết rõ, ‘sự không vận 
hành là Niết Bàn’ cần được biết rõ, ‘không hiện tướng là Niết Bàn’ ..., 
‘không (nghiệp) tích lũy là Niết Bàn’ ..., ‘không mầm tái sanh là Niết 
Bàn’ ..., ‘không cảnh giới tái sanh là Niết Bàn’ ..., ‘sự không tái tạo là 
Niết Bàn’ ..., ‘sự không sanh lên là Niết Bàn’ ..., ‘sự không sanh (ra) là 
Niết Bàn’ ..., ‘sự không già là Niết Bàn’ ..., ‘sự không bệnh là Niết 
Bàn’ ..., ‘sự không chết là Niết Bàn’ ..., ‘sự không sầu muộn là Niết 
Bàn’ cần được biết rõ, ‘sự không than vãn là Niết Bàn’ cần được biết 
rõ, ‘sự không thất vọng là Niết Bàn’ cần được biết rõ. 
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Uppādo saṅkhārā anuppādo nibbānanti abhiññeyyaṃ, pavattaṃ 
saṅkhārā appavattaṃ nibbānanti abhiññeyyaṃ, nimittaṃ saṅkhārā 
animittaṃ nibbānanti abhiññeyyaṃ, āyūhanā saṅkhārā anāyūhanā 
nibbānanti abhiññeyyaṃ, paṭisandhi saṅkhārā appaṭisandhi 
nibbānanti abhiññeyyaṃ, gati saṅkhārā agati nibbānanti 
abhiññeyyaṃ, nibbatti saṅkhārā anibbatti nibbānanti abhiññeyyaṃ, 
upapatti saṅkhārā anupapatti nibbānanti abhiññeyyaṃ, jāti 
saṅkhārā ajāti nibbānanti abhiññeyyaṃ, jarā saṅkhārā ajarā 
nibbānanti abhiññeyyaṃ, vyādhi saṅkhārā avyādhi nibbānanti 
abhiññeyyaṃ, maraṇaṃ saṅkhārā amaraṇaṃ nibbānanti 
abhiññeyyaṃ, soko saṅkhārā asoko nibbānanti abhiññeyyaṃ, 
paradevo saṅkhārā aparidevo nibbānanti abhiññeyyaṃ, upāyāso 
saṅkhārā anupāyāso nibbānanti abhiññeyyaṃ.  
 

Paṭhamakabhāṇavāraṃ.  
 

Pariggahaṭṭho abhiññeyyo, parivāraṭṭho abhiññeyyo, 
paripūraṭṭho1 abhiññeyyo, ekaggaṭṭho abhiññeyyo, avikkhepaṭṭho 
abhiññeyyo, paggahaṭṭho abhiññeyyo, avisāraṭṭho abhiññeyyo, 
anāvilaṭṭho abhiññeyyo, aniñjanaṭṭho abhiññeyyo, 
ekattupaṭṭhānavasena2 cittassa ṭhitaṭṭho abhiññeyyo, ārammaṇaṭṭho 
abhiññeyyo, gocaraṭṭho abhiññeyyo, pahānaṭṭho abhiññeyyo, 
pariccāgaṭṭho abhiññeyyo, vuṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, nivattanaṭṭho 
abhiññeyyo, santaṭṭho abhiññeyyo, paṇītaṭṭho abhiññeyyo, 
vimuttaṭṭho abhiññeyyo, anāsavaṭṭho abhiññeyyo, taraṇaṭṭho 
abhiññeyyo, animittaṭṭho abhiññeyyo, appaṇihitaṭṭho abhiññeyyo, 
suññataṭṭho abhiññeyyo, ekarasaṭṭho abhiññeyyo, anativattanaṭṭho 
abhiññeyyo, yuganandhaṭṭho3 abhiññeyyo, niyyānaṭṭho abhiññeyyo, 
hetuṭṭho abhiññeyyo, dassanaṭṭho abhiññeyyo, ādhipateyyaṭṭho 
abhiññeyyo.  

Samathassa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo, vipassanāya 
anupassanaṭṭho abhiññeyyo, samathavipassanānaṃ ekarasaṭṭho 
abhiññeyyo, yuganandhassa4 anativattanaṭṭho abhiññeyyo.  

Sikkhāya samādānaṭṭho abhiññeyyo, ārammaṇassa gocaraṭṭho 
abhiññeyyo, līnassa cittassa paggahaṭṭho abhiññeyyo, uddhatassa 
cittassa niggahaṭṭho5 abhiññeyyo, ubhovisuddhānā 
ajjhupekkhanaṭṭho abhiññeyyo, bhāvanā visesādhigamaṭṭho6 
abhiññeyyo, uttari paṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, saccābhisamayaṭṭho 
bhiññeyyo, nirodhe patiṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo.  

                                                   
1 paripuriṭṭho - Sa.  
2 ekattapaṭṭhānavasena - PTS. 
3 yuganaddhaṭṭho - Machasaṃ. 
4 yuganaddhassa - Machasaṃ. 
5 viniggahaṭṭho - PTS. 
6 visesādhigamaṭṭho - Machasaṃ, Syā. 
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‘Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự không tái sanh là Niết Bàn’ cần 
được biết rõ, ‘sự vận hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niết 
Bàn’ cần được biết rõ, ‘hiện tướng là pháp hữu vi, không hiện tướng 
là Niết Bàn’ ..., ‘(nghiệp) tích lũy là pháp hữu vi, không (nghiệp) tích 
lũy là Niết Bàn’ ..., ‘mầm tái sanh là pháp hữu vi, không mầm tái 
sanh là Niết Bàn’ ..., ‘cảnh giới tái sanh là pháp hữu vi, không cảnh 
giới tái sanh là Niết Bàn’ ..., ‘sự tái tạo là pháp hữu vi, sự không tái 
tạo là Niết Bàn’ ..., ‘sự sanh lên là pháp hữu vi, sự không sanh lên là 
Niết Bàn’ ..., ‘sự sanh (ra) là pháp hữu vi, sự không sanh (ra) là Niết 
Bàn’ ..., ‘sự già là pháp hữu vi, sự không già là Niết Bàn’ ..., ‘sự bệnh 
là pháp hữu vi, sự không bệnh là Niết Bàn’ ..., ‘sự chết là pháp hữu vi, 
sự không chết là Niết Bàn’ ..., ‘sự sầu muộn là pháp hữu vi, sự không 
sầu muộn là Niết Bàn’ ..., ‘sự than vãn là pháp hữu vi, sự không than 
vãn là Niết Bàn’ cần được biết rõ, ‘sự thất vọng là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn’ cần được biết rõ.  
 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 
 

Ý nghĩa của sự gìn giữ cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phụ trợ 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự hoàn bị ..., ý nghĩa của sự chuyên 
nhất ..., ý nghĩa của sự không tản mạn ..., ý nghĩa của sự ra sức ..., ý 
nghĩa của sự không tán loạn ..., ý nghĩa của sự không xao động ..., ý 
nghĩa của sự không loạn động ..., ý nghĩa của sự trụ tâm do tác động 
của việc thiết lập tính nhất thể ..., ý nghĩa của (cảnh) đối tượng ..., ý 
nghĩa của hành xứ ..., ý nghĩa của sự dứt bỏ ..., ý nghĩa của sự buông 
bỏ ..., ý nghĩa của sự thoát ra ..., ý nghĩa của sự quay lại ..., ý nghĩa 
của tịnh ..., ý nghĩa của sự cao quý .., ý nghĩa của giải thoát ..., ý 
nghĩa của vô lậu ..., ý nghĩa của sự vượt qua ..., ý nghĩa của vô tướng 
..., ý nghĩa của vô nguyện ..., ý nghĩa của không tánh ..., ý nghĩa của 
nhất vị ..., ý nghĩa của sự không vượt trội1 ..., ý nghĩa của sự kết hợp 
chung ..., ý nghĩa của sự dẫn xuất (ra khỏi luân hồi) ..., ý nghĩa của 
chủng tử ..., ý nghĩa của sự nhận thức cần được biết rõ, ý nghĩa của 
pháp chủ đạo cần được biết rõ.  

Ý nghĩa không tản mạn của chỉ tịnh cần được biết rõ, ý nghĩa 
quán xét của minh sát ..., ý nghĩa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát ..., 
ý nghĩa không vượt trội của sự kết hợp chung cần được biết rõ.  

Ý nghĩa thọ trì của việc học tập cần được biết rõ, ý nghĩa hành xứ 
của (việc duy trì) đối tượng cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức đối với 
tâm bị trì trệ ..., ý nghĩa kiềm chế đối với tâm bị vọng động ..., ý 
nghĩa dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và 
vọng động) đã được thanh tịnh ..., ý nghĩa của sự đắc chứng thù 
thắng do sự tu tập ..., ý nghĩa của sự thấu triệt bậc trên ..., ý nghĩa 
của sự lãnh hội chân lý ..., ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn cần được 
biết rõ.  
                                                   
1 Sự không vượt trội lẫn nhau giữa chỉ tịnh và minh sát (PṭsA. 1, 94).  
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Saddhindriyassa adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo, viriyindriyassa 
paggahaṭṭho abhiññeyyo, satindriyassa upaṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, 
samādhindriyassa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo, paññindriyassa 
dassanaṭṭho abhiññeyyo.  

Saddhābalassa assaddhiye akampiyaṭṭho abhiññeyyo, viriya-
balassa kosajje akampiyaṭṭho abhiññeyyo, satibalassa pamāde 
akampiyaṭṭho abhiññeyyo, samādhibalassa uddhacce akampiyaṭṭho 
abhiññeyyo, paññābalassa avijjāya akampiyaṭṭho abhiññeyyo.  

Satisambojjhaṅgassa upaṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, dhammavicaya-
sambojjhaṅgassa pavicayaṭṭho abhiññeyyo, viriyasambojjhaṅgassa 
paggahaṭṭho abhiññeyyo, pītisambojjhaṅgassa pharaṇaṭṭho 
abhiññeyyo, passaddhisambojjhaṅgassa upasamaṭṭho abhiññeyyo, 
samādhisambojjhaṅgassa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo, upekkhā-
sambojjhaṅgassa paṭisaṅkhānaṭṭho abhiññeyyo.  

Sammādiṭṭhiyā dassanaṭṭho abhiññeyyo, sammāsaṅkappassa 
abhiniropanaṭṭho abhiññeyyo, sammāvācāya pariggahaṭṭho 
abhiññeyyo, sammākammantassa samuṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, 
sammā-ājīvassa vodānaṭṭho abhiññeyyo, sammāvāyāmassa pagga-
haṭṭho abhiññeyyo, sammāsatiyā upaṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, 
sammāsamādhissa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo.  

Indriyānaṃ ādhipateyyaṭṭho1 abhiññeyyo, balānaṃ akampi-
yaṭṭho abhiññeyyo, bojjhaṅgānaṃ niyyānaṭṭho abhiññeyyo, 
maggassa hetuṭṭho abhiññeyyo, satipaṭṭhānānaṃ upaṭṭhānaṭṭho 
abhiññeyyo, sammappadhānānaṃ padahanaṭṭho2 abhiññeyyo, 
iddipādānaṃ ijjhanaṭṭho abhiññeyyo, saccānaṃ tathaṭṭho 
abhiññeyyo, payogānaṃ3 paṭippassadadhaṭṭho abhiññeyyo, 
phalānaṃ  sacchikiriyaṭṭho  abhiññeyyo.  

Vitakkassa abhiniropanaṭṭho abhiññeyyo, vicārassa upa-
vicāraṭṭho abhiññeyyo, pītiyā pharaṇaṭṭho abhiññeyyo, sukhassa 
abhisandanaṭṭho abhiññeyyo, cittassa ekaggaṭṭho abhiññeyyo.  

Āvajjanaṭṭho abhiññeyyo, vijānanaṭṭho  abhiññeyyo, 
pajānanaṭṭho abhiññeyyo, sañjānanaṭṭho abhiññeyyo, 
[ekārammaṇaṭṭho abhiññeyyo,] ekodaṭṭho abhiññeyyo, abhiññāya 
ñātaṭṭho abhiññeyyo, pariññāya tīraṇaṭṭho abhiññeyyo, pahānassa 
pariccāgaṭṭho abhiññeyyo, bhāvanāya ekarasaṭṭho abhiññeyyo, 
sacchikiriyāya phassanaṭṭho abhiññeyyo, khandhānaṃ khandhaṭṭho 
abhiññeyyo, dhātunaṃ dhātuṭṭho6 abhiññeyyo, āyatānānaṃ 
āyatanaṭṭho abhiññeyyo, saṅkhatānaṃ saṅkhataṭṭho abhiññeyyo, 
asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭho abhiññeyyo.  

                                                   
1 adhipateyyaṭṭho - PTS.    4 vijānaṭṭho - Syā.  
2 padhānaṭṭho - Pu.  5 ekarasaṭṭho - Machasaṃ; ekārammaṇaṭṭho - Sam. 
3 maggānaṃ - Machasaṃ; yoganaṃ - Sam. 6 dhātaṭṭho - Syā. 
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Ý nghĩa cương quyết của tín quyền cần được biết rõ, ý nghĩa ra 
sức của tấn quyền cần được biết rõ, ý nghĩa thiết lập của niệm quyền 
cần được biết rõ, ý nghĩa không tản mạn của định quyền cần được 
biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền cần được biết rõ.  

Ý nghĩa về tính chất không dao động của tín lực ở sự không có 
đức tin cần được biết rõ, ý nghĩa về tính chất không dao động của tấn 
lực ở sự biếng nhác ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của niệm 
lực ở sự buông lung ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của định 
lực ở sự phóng dật ..., ý nghĩa về tính chất không dao động của tuệ 
lực ở sự không sáng suốt cần được biết rõ.  

Ý nghĩa thiết lập của niệm giác chi cần được biết rõ, ý nghĩa suy 
xét của trạch pháp giác chi ..., ý nghĩa ra sức của cần giác chi ..., ý 
nghĩa lan tỏa của hỷ giác chi ..., ý nghĩa an tịnh của tịnh giác chi ..., ý 
nghĩa không tản mạn của định giác chi ..., ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chi cần được biết rõ.  

Ý nghĩa nhận thức của chánh kiến cần được biết rõ, ý nghĩa gắn 
chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy ..., ý nghĩa gìn giữ của chánh 
ngữ ..., ý nghĩa nguồn sanh khởi của chánh nghiệp ..., ý nghĩa trong 
sạch của chánh mạng ..., ý nghĩa ra sức của chánh tinh tấn ..., ý nghĩa 
thiết lập của chánh niệm ..., ý nghĩa không tản mạn của chánh định 
cần được biết rõ.  

Ý nghĩa chủ đạo của các quyền cần được biết rõ, ý nghĩa về tính 
chất không dao động của các lực ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi) của các giác chi ..., ý nghĩa chủng tử của Đạo ..., ý nghĩa thiết lập 
của các sự thiết lập niệm ..., ý nghĩa ra sức của các chánh cần ..., ý 
nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thông ..., ý nghĩa thực thể 
của các chân lý ..., ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành (Thánh 
Đạo) ..., ý nghĩa tác chứng của các Quả cần được biết rõ. 

Ý nghĩa đưa tâm (đến cảnh) của tầm cần được biết rõ, ý nghĩa 
khắn khít (vào cảnh) của tứ cần được biết rõ, ý nghĩa lan tỏa của hỷ 
cần được biết rõ, ý nghĩa tràn ngập của lạc cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyên nhất của tâm (định) cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của sự hướng tâm cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận 
biết (của thức) cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ) 
cần được biết rõ, ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng) cần được biết 
rõ, [ý nghĩa của nhất cảnh cần được biết rõ,] ý nghĩa của sự độc nhất 
cần được biết rõ, ý nghĩa đã được biết của sự biết rõ cần được biết rõ, 
ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện cần được biết rõ, ý nghĩa 
buông bỏ của sự dứt bỏ cần được biết rõ, ý nghĩa nhất vị của sự tu tập 
cần được biết rõ, ý nghĩa chạm đến của sự tác chứng cần được biết 
rõ, ý nghĩa tập hợp của các uẩn cần được biết rõ, ý nghĩa bản thể của 
các giới cần được biết rõ, ý nghĩa vị thế của các xứ cần được biết rõ, ý 
nghĩa tạo tác của các pháp hữu vi cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo 
tác của Niết Bàn cần được biết rõ.   
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Cittaṭṭho abhiññeyyo, cittānantariyaṭṭho1 abhiññeyyo, cittassa 
vuṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, cittassa vivaṭṭanaṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
hetuṭṭho2 abhiññeyyo, cittassa paccayaṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
vatthuṭṭho abhiññeyyo, cittassa bhummaṭṭho3 abhiññeyyo, cittassa 
ārammaṇaṭṭho abhiññeyyo, cittassa gocaraṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
cariyaṭṭho abhiññeyyo, cittassa gataṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
abhinīhāraṭṭho abhiññeyyo, cittassa niyyānaṭṭho abhiññeyyo, 
cittassa nissaraṇaṭṭho abhiññeyyo.  
 
 

Ekatte āvajjanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte vijānanaṭṭho abhiññeyyo, 
ekatte pajānanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte sañjānanaṭṭho abhiññeyyo, 
ekatte ekodaṭṭho abhiññeyyo, ekatte upanibandhanaṭṭho4 
abhiññeyyo, ekatte pakkhandanaṭṭho5 abhiññeyyo, ekatte 
pasīdanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte santiṭṭhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
vimuccanaṭṭho6 abhiññeyyo, ekatte ‘etaṃ santan’ti passanaṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte yānīkataṭṭho abhiññeyyo, ekatte vatthukataṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte anuṭṭhitaṭṭho abhiññeyyo, ekatte paricitaṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte susamāraddhaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
pariggahaṭṭho abhiññeyyo, ekatte parivāraṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
paripūraṭṭho abhiññeyyo, ekatte samodhānaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
adhiṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, ekatte āsevanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
bhāvanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte bahulīkammaṭṭho abhiññeyyo, 
ekatte susamuggataṭṭho abhiññeyyo, ekatte suvimuttaṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte bujjhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
anubujjhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte paṭibujjhanaṭṭho abhiññeyyo, 
ekatte sambujjhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte bodhanaṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte anubodhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
paṭibodhanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte sambodhanaṭṭho abhiññeyyo, 
ekatte bodhapakkhiyaṭṭho7 abhiññeyyo, ekatte anubodha-
pakkhiyaṭṭho abhiññeyyo, ekatte paṭibodhapakkhiyaṭṭho 
abhiññeyyo, ekatte sambodhapakkhiyaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
jotanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte ujjotanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
anujotanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte paṭijotanaṭṭho abhiññeyyo, ekatte 
sañjotanaṭṭho abhiññeyyo.  

                                                   
1 cittānantarikaṭṭho - PTS. 
2 hetaṭṭho - Syā. 
3 bhūmaṭṭho - Machasaṃ.  
4 upanibandhaṭṭho - Syā. 
5 pakkhandhanaṭṭho - Sa. 
6 muccanaṭṭho - Sa. 
7 bodhipakkhiyaṭṭho - Machasaṃ, Syā, PTS.  
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Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa không gián đoạn của 
tâm cần được biết rõ, ý nghĩa thoát ra của tâm ..., ý nghĩa ly khai của 
tâm ..., ý nghĩa chủng tử của tâm ..., ý nghĩa về duyên của tâm ..., ý 
nghĩa vật nương của tâm ..., ý nghĩa lãnh vực của tâm ..., ý nghĩa 
cảnh (đối tượng) của tâm ..., ý nghĩa hành xứ của tâm ..., ý nghĩa 
hành vi của tâm ..., ý nghĩa (cảnh) đã đạt đến của tâm ..., ý nghĩa quả 
quyết của tâm ..., ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi cảnh) của tâm cần được 
biết rõ, ý nghĩa xuất ly của tâm cần được biết rõ. 

 

Ý nghĩa hướng tâm ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết 
(của thức) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa nhận biết (của tuệ) ở 
nhất thể ..., ý nghĩa nhận biết (của tưởng) ở nhất thể ..., ý nghĩa độc 
nhất ở nhất thể ..., ý nghĩa bám vào nhất thể ..., ý nghĩa tiến vào nhất 
thể (đối với sơ thiền) ..., ý nghĩa hoan hỷ ở nhất thể (đối với nhị 
thiền) ..., ý nghĩa an trụ ở nhất thể (đối với tam thiền) ..., ý nghĩa giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền) ..., ý nghĩa của sự nhận thức ‘Đây 
là tịnh’ ở nhất thể ..., ý nghĩa đã tạo thành phương tiện ở nhất thể ..., 
ý nghĩa đã tạo thành nền tảng ở nhất thể ..., ý nghĩa đã hiện hữu ở 
nhất thể ..., ý nghĩa đã được tích lũy ở nhất thể ..., ý nghĩa đã được 
khởi sự vô cùng thanh tịnh ở nhất thể ..., ý nghĩa gìn giữ ở nhất thể 
..., ý nghĩa phụ trợ ở nhất thể ..., ý nghĩa hoàn bị ở nhất thể ..., ý 
nghĩa liên kết ở nhất thể ..., ý nghĩa khẳng định ở nhất thể ..., ý nghĩa 
rèn luyện ở nhất thể ..., ý nghĩa tu tập ở nhất thể ..., ý nghĩa làm cho 
sung mãn ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất 
thể ..., ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất thể ..., ý nghĩa của 
sự tỉnh ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Nhị Đạo) 
ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự tỉnh ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể ..., ý 
nghĩa của sự tỉnh ngộ (A-la-hán Đạo)1 ở nhất thể ...,ý nghĩa của sự 
giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Nhị Đạo) ở 
nhất thể ..., ý nghĩa của sự giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa 
của sự giác ngộ (A-la-hán Đạo)2 ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự dự phần 
giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Nhị 
Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (Tam Đạo) ở 
nhất thể ..., ý nghĩa của sự dự phần giác ngộ (A-la-hán Đạo)3 ở nhất 
thể ..., ý nghĩa của sự phát quang (Sơ Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của 
sự phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể ..., ý nghĩa của sự phát quang 
(Tam Đạo) ở nhất thể cần được biết rõ, ý nghĩa của sự phát quang 
(A-la-hán Đạo)4 ở nhất thể cần được biết rõ.  

                                                   
1 bujjhana, anubujjhana, paṭibujjhana, sambujjhana là bốn từ Pāḷi được dịch 
chung với một từ Việt là “tỉnh ngộ.”   
2 bodhana, anubodhana, paṭibodhana, sambodhana là bốn từ Pāḷi được dịch 
chung với một từ Việt là “giác ngộ.”   
3 bodhipakkhiya, anubodhipakkhiya, paṭibodhipakkhiya, sambodhipakkhiya là 
bốn từ Pāḷi được dịch chung với một từ Việt là “dự phần giác ngộ.”   
4 jotana, anujotana, paṭijotana, samjotana là bốn từ Pāḷi của “phát quang.”  
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Pakāsanaṭṭho1 abhiññeyyo, virocanaṭṭho abhiññeyyo, kilesānaṃ 
santāpanaṭṭho abhiññeyyo, amalaṭṭho abhiññeyyo, vimalaṭṭho 
abhiññeyyo, nimmalaṭṭho abhiññeyyo, samaṭṭho abhiññeyyo, 
samayaṭṭho  abhiññeyyo,  vivekaṭṭho abhiññeyyo, vivekacariyaṭṭho 
abhiññeyyo, virāgaṭṭho abhiññeyyo, virāgacariyaṭṭho abhiññeyyo, 
nirodhaṭṭho abhiññeyyo, nirodhacariyaṭṭho abhiññeyyo, vossag-
gaṭṭho2 abhiññeyyo, vossaggacariyaṭṭho abhiññeyyo, vimuttaṭṭho 
abhiññeyyo, vimutticariyaṭṭho abhiññeyyo.  

Chandaṭṭho abhiññeyyo, chandassa mūlaṭṭho abhiññeyyo, 
chandassa pādaṭṭho abhiññeyyo, chandassa padhānaṭṭho 
abhiññeyyo, chandassa ijjhanaṭṭho abhiññeyyo, chandassa 
adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo, chandassa paggahaṭṭho abhiññeyyo, 
chandassa upaṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, chandassa avikkhepaṭṭho 
abhiññeyyo, chandassa dassanaṭṭho abhiññeyyo.  

Viriyaṭṭho3 abhiññeyyo, viriyassa4 mūlaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa 
pādaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa padhānaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa 
ijjhanaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo, 
viriyassa paggahaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa upaṭṭhānaṭṭho 
abhiññeyyo, viriyassa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo, viriyassa 
dassanaṭṭho abhiññeyyo.  

Cittaṭṭho abhiññeyyo, cittassa mūlaṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
pādaṭṭho abhiññeyyo, cittassa padhānaṭṭho abhiññeyyo, cittassa 
ijjhanaṭṭho abhiññeyyo, cittassa adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo, 
cittassa paggahaṭṭho abhiññeyyo, cittassa upaṭṭhānaṭṭho 
abhiññeyyo, cittassa avikkhepaṭṭho abhiññeyyo, cittassa dassanaṭṭho 
abhiññeyyo.  

Vīmaṃsaṭṭho abhiññeyyo, vīmaṃsāya mūlaṭṭho abhiññeyyo, 
vīmaṃsāya pādaṭṭho abhiññeyyo, vīmaṃsāya padhānaṭṭho 
abhiññeyyo, vīmaṃsāya ijjhanaṭṭho abhiññeyyo, vīmaṃsāya 
adhimokkhaṭṭho abhiññeyyo, vīmaṃsāya paggahaṭṭho abhiññeyyo, 
vīmaṃsāya upaṭṭhānaṭṭho abhiññeyyo, vīmaṃsāya avikkhepaṭṭho 
abhiññeyyo, vīmaṃsāya dassanaṭṭho abhiññeyyo.  

[*] Dukkhassa piḷanaṭṭho abhiññeyyo, dukkhassa saṅkhataṭṭho 
abhiññeyyo, dukkhassa santāpaṭṭho abhiññeyyo, dukkhassa 
vipariṇāmaṭṭho abhiññeyyo.  

Samudayassa āyūhanaṭṭho5 abhiññeyyo, samudayassa 
nidānaṭṭho abhiññeyyo, samudayassa saññogaṭṭho abhiññeyyo, 
samudayassa paḷibodhaṭṭho6 abhiññeyyo.  

                                                   
1 patāpanaṭṭho - Machasaṃ, Syā, PTS.  4 vīriyassa - Machasaṃ. 
2 vosaggaṭṭho - Machasaṃ.   5 āyuhanaṭṭho - Syā. 
3 vīriyaṭṭho - Machasaṃ.    6 palibodhanaṭṭho - PTS. 
[*] dukkhaṭṭhoti ādīti mūlapadānīmaramma chaṭṭhasaṅgītipotthakādīsu adhikāni.     
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Ý nghĩa làm sáng tỏ cần được biết rõ, ý nghĩa chói sáng cần được 
biết rõ, ý nghĩa thiêu đốt các phiền não ..., ý nghĩa không nhơ bẩn ..., 
ý nghĩa tách rời nhơ bẩn ..., ý nghĩa hết nhơ bẩn ..., ý nghĩa tĩnh lặng 
..., ý nghĩa của thời điểm ..., ý nghĩa tách ly ..., ý nghĩa của hành vi 
tách ly ..., ý nghĩa ly dục ..., ý nghĩa của hành vi ly dục ..., ý nghĩa diệt 
tận ..., ý nghĩa của hành vi diệt tận ..., ý nghĩa xả ly ..., ý nghĩa của 
hành vi xả ly ..., ý nghĩa giải thoát cần được biết rõ, ý nghĩa của hành 
vi giải thoát cần được biết rõ.  

Ý nghĩa của ước muốn1 cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
ước muốn cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của ước muốn ..., ý nghĩa 
nỗ lực của ước muốn ..., ý nghĩa thành tựu của ước muốn ..., ý nghĩa 
cương quyết của ước muốn ..., ý nghĩa ra sức của ước muốn ..., ý 
nghĩa thiết lập của ước muốn ..., ý nghĩa không tản mạn của ước 
muốn ..., ý nghĩa nhận thức của ước muốn cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của tinh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tinh 
tấn ..., ý nghĩa cơ sở của tinh tấn ..., ý nghĩa nỗ lực của tinh tấn ..., ý 
nghĩa thành tựu của tinh tấn ..., ý nghĩa cương quyết của tinh tấn ..., 
ý nghĩa ra sức của tinh tấn ..., ý nghĩa thiết lập của tinh tấn ..., ý 
nghĩa không tản mạn của tinh tấn cần được biết rõ, ý nghĩa nhận 
thức của tinh tấn cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của tâm cần 
được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của tâm ..., ý nghĩa nỗ lực của tâm ..., ý 
nghĩa thành tựu của tâm ..., ý nghĩa cương quyết của tâm ..., ý nghĩa 
ra sức của tâm ..., ý nghĩa thiết lập của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa 
không tản mạn của tâm cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của tâm 
cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nguồn cội của 
thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cơ sở của thẩm định cần được 
biết rõ, ý nghĩa nỗ lực của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa thành 
tựu của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa cương quyết của thẩm 
định cần được biết rõ, ý nghĩa ra sức của thẩm định cần được biết rõ, 
ý nghĩa thiết lập của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa không tản 
mạn của thẩm định cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của thẩm 
định cần được biết rõ. 

Ý nghĩa áp bức của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa tạo tác của Khổ 
cần được biết rõ, ý nghĩa nóng nảy của Khổ cần được biết rõ, ý nghĩa 
chuyển biến của Khổ cần được biết rõ.  

Ý nghĩa tích lũy (nghiệp) của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý 
nghĩa căn nguyên của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa 
ràng buộc của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ, ý nghĩa vướng bận 
của nhân sanh (Khổ) cần được biết rõ. 
                                                   
1 Chanda: sự ước muốn, động lực thúc đẩy, thuộc về tứ như ý túc: dục, cần, tâm, 
thẩm được trình bày kế tiếp (ND).  
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Nirodhassa nissaraṇaṭṭho abhiññeyyo, nirodhassa vivekaṭṭho 
abhiññeyyo, nirodhassa asaṅkhataṭṭho abhiññeyyo, nirodhassa 
amataṭṭho abhiññeyyo.  

Maggassa niyyānaṭṭho abhiññeyyo, maggassa hetuṭṭho1 
abhiññeyyo, maggassa dassanaṭṭho abhiññeyyo, maggassa 
ādhipateyyaṭṭho abhiññeyyo.  

Tathaṭṭho abhiññeyyo, anattaṭṭho abhiññeyyo, saccaṭṭho 
abhiññeyyo, paṭivedhaṭṭho abhiññeyyo, abhijānanaṭṭho abhiññeyyo, 
parijānaṭṭho abhiññeyyo, dhammaṭṭho abhiññeyyo, dhātuṭṭho2 
abhiññeyyo, ñātaṭṭho abhiññeyyo, sacchikiriyaṭṭho abhiññeyyo, 
phassanaṭṭho abhiññeyyo, abhisamayaṭṭho abhiññeyyo.  

Nekkhammaṃ abhiññeyyaṃ, avyāpādo abhiññeyyo, ālokasaññā 
abhiññeyyo, avikkhepo abhiññeyyo, dhammavavatthānaṃ 
abhiññeyyaṃ, ñāṇaṃ abhiññeyyaṃ, pāmojjaṃ abhiññeyyaṃ.  

Paṭhamaṃ jhānaṃ abhiññeyyaṃ, dutiyaṃ jhānaṃ ..., tatiyaṃ 
jhānaṃ ..., catutthaṃ jhānaṃ abhiññeyyaṃ, ākāsānañcāyatana-
samāpatti abhiññeyyā, viññāṇañcāyatanasamāpatti ..., ākiñcaññā-
yatanasamāpatti ..., nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti abhiññeyyā.  

Aniccānupassanā abhiññeyyā, dukkhānupassanā abhiññeyyā, 
anattānupassanā ..., nibbidānupassanā ..., virāgānupassanā ..., 
nirodhānupassanā ..., paṭinissaggānupassanā ..., khayānupassanā ..., 
vayānupassanā ..., vipariṇāmānupassanā ..., animittānupassanā ..., 
appaṇihitānupassanā ..., suññatānupassanā ..., adhipaññādhamma-
vipassanā abhiññeyyā, yathābhūtañāṇadassanaṃ abhiññeyyaṃ, 
ādīnavānupassanā abhiññeyyā, paṭisaṅkhānupassanā abhiññeyyā, 
vivaṭṭānupassanā abhiññeyyā.  

Sotāpattimaggo abhiññeyyo, sotāpattiphalasamāpatti 
abhiññeyyā, sakadāgāmimaggo abhiññeyyo, sakadāgāmiphala-
samāpatti abhiññeyyā, anāgāmimaggo abhiññeyyo, anāgāmiphala-
samāpatti abhiññeyyā, arahattamaggo abhiññeyyo, arahattaphala-
samāpatti abhiññeyyā.  

Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ abhiññeyyaṃ, paggahaṭṭhena 
viriyindriyaṃ abhiññeyyaṃ, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
abhiññeyyaṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ abhiññeyyaṃ, 
dassanaṭṭhena paññindriyaṃ abhiññeyyaṃ.  

Assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ abhiññeyyaṃ, kosajje 
akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ abhiññeyyaṃ, pamāde akampiyaṭṭhena 
satibalaṃ abhiññeyyaṃ, uddhacce akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ 
abhiññeyyaṃ, avijjāya akampiyaṭṭhena paññābalaṃ abhiññeyyaṃ.  

                                                   
1 hetaṭṭho - Syā.  3 pāmujjaṃ - Syā. 4 paṭhamajjhānaṃ (ādi) Syā, PTS. 
2 dhātaṭṭho - Syā. 5 vīriyindriyaṃ - Machasaṃ. 
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Ý nghĩa xuất ly của Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa viễn ly của 
Niết Bàn cần được biết rõ, ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn cần 
được biết rõ, ý nghĩa bất tử của Niết Bàn cần được biết rõ.  

Ý nghĩa dẫn xuất của Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa chủng tử của 
Đạo cần được biết rõ, ý nghĩa nhận thức của Đạo cần được biết rõ, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo cần được biết rõ. 

Ý nghĩa của thực thể cần được biết rõ, ý nghĩa của vô ngã ..., ý 
nghĩa của chân lý ..., ý nghĩa của thấu triệt ..., ý nghĩa của biết rõ ..., ý 
nghĩa của biết toàn diện ..., ý nghĩa của hiện tượng ..., ý nghĩa của 
bản thể ..., ý nghĩa của điều đã được biết ..., ý nghĩa của tác chứng ..., 
ý nghĩa của chạm đến ..., ý nghĩa của lãnh hội cần được biết rõ. 

Sự thoát ly cần được biết rõ, sự không sân độc cần được biết rõ, 
sự nghĩ tưởng đến ánh sáng cần được biết rõ, sự không tản mạn cần 
được biết rõ, sự xác định pháp cần được biết rõ, trí (đối kháng vô 
minh) cần được biết rõ, sự hân hoan cần được biết rõ.  

Sơ thiền cần được biết rõ, nhị thiền cần được biết rõ, tam thiền 
cần được biết rõ, tứ thiền cần được biết rõ, sự chứng đạt không vô 
biên xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt thức vô biên xứ cần được biết 
rõ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ cần được biết rõ, sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cần được biết rõ.  

Quán xét về vô thường cần được biết rõ, quán xét về khổ não cần 
được biết rõ, quán xét về vô ngã cần được biết rõ, quán xét về nhàm 
chán ..., quán xét về ly tham ái ..., quán xét về diệt tận ..., quán xét về 
từ bỏ ..., quán xét về đoạn tận ..., quán xét về biến hoại ..., quán xét 
về chuyển biến ..., quán xét về vô tướng ..., quán xét về vô nguyện ..., 
quán xét về không tánh ..., minh sát các pháp bằng thắng tuệ ..., sự 
biết và thấy đúng theo thực thể ..., quán xét về tai hại ..., quán xét về 
phân biệt rõ cần được biết rõ, quán xét về ly khai cần được biết rõ.  

Đạo Nhập Lưu cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu cần 
được biết rõ, Đạo Nhất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả Nhất 
Lai cần được biết rõ, Đạo Bất Lai cần được biết rõ, sự chứng đạt Quả 
Bất Lai cần được biết rõ, Đạo A-la-hán cần được biết rõ, sự chứng đạt 
Quả A-la-hán cần được biết rõ.  

Tín quyền theo ý nghĩa cương quyết cần được biết rõ, tấn quyền 
theo ý nghĩa ra sức cần được biết rõ, niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập cần được biết rõ, định quyền theo ý nghĩa không tản mạn cần 
được biết rõ, tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ. 

Tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin cần 
được biết rõ, tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác 
cần được biết rõ, niệm lực theo ý nghĩa không dao động ở sự buông 
lung cần được biết rõ, định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
phóng dật cần được biết rõ, tuệ lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không sáng suốt cần được biết rõ.  
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Upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgo abhiññeyyo, pavicayaṭṭhena 
dhammavicayasambojjhaṅgo abhiññeyyo, paggahaṭṭhena viriya-
sambojjhaṅgo abhiññeyyo, pharaṇaṭṭhena pītisambojjhaṅgo 
abhiññeyyo, upasamaṭṭhena passaddhisambojjhaṅgo abhiññeyyo, 
avikkhepaṭṭhena samādhisambojjhaṅgo abhiññeyyo, paṭi-
saṅkhānaṭṭhena upekkhāsambojjhaṅgo abhiññeyyo.  

Dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi abhiññeyyā, abhiniropanaṭṭhena 
sammāsaṅkappo abhiññeyyo, pariggahaṭṭhena sammāvācā 
abhiññeyyā, samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto abhiññeyyo, 
vodānaṭṭhena sammā-ājīvo abhiññeyyo, paggahaṭṭhena 
sammāvāyāmo abhiññeyyo, upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati 
abhiññeyyā, avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi abhiññeyyo.  

Ādhipateyyaṭṭhena indriyā abhiññeyyā, akampiyaṭṭhena balā 
abhiññeyyā, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgā abhiññeyyā, hetuṭṭhena maggo 
abhiññeyyo, upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā abhiññeyyā, 
padahanaṭṭhena sammappadhānā abhiññeyyā, ijjhanaṭṭhena 
iddhipādā abhiññeyyā, tathaṭṭhena saccā abhiññeyyā.  

Avikkhepaṭṭhena samatho abhiññeyyo, anupassanaṭṭhena 
vipassanā abhiññeyyā, ekarasaṭṭhena samathavipassanā abhiññeyyā, 
anativattanaṭṭhena yuganandhaṃ1 abhiññeyyaṃ.  

Saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi abhiññeyyā, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi abhiññeyyā, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi abhiññeyyā, 
muttaṭṭhena vimokkho abhiññeyyo, paṭivedhaṭṭhena vijjā 
abhiññeyyā, pariccāgaṭṭhena vimutti abhiññeyyā, samucchedaṭṭhena 
khaye ñāṇaṃ abhiññeyyaṃ, paṭippassaddhaṭṭhena anuppāde ñāṇaṃ 
abhiññeyyaṃ.  

Chando mūlaṭṭhena abhiññeyyo, manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena 
abhiññeyyo, phasso samodhānaṭṭhena abhiññeyyo, vedanā 
samosaraṇaṭṭhena abhiññeyyā, samādhi pamukhaṭṭhena 
abhiññeyyo, sati ādhipateyaṭṭhena abhiññeyyā, paññā 
taduttaraṭṭhena2 abhiññeyyā, vimutti sāraṭṭhena abhiññeyyā, 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena abhiññeyyaṃ.  

Ye ye dhammā abhiññatā honti, te te dhammā ñātā honti. Taṃ 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: “Ime 
dhammā abhiññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇan” ti.  
 

Abhiññeyyaniddeso.  
 

Dutiyaka bhāṇavāraṃ.  

                                                   
1 yuganaddhaṃ - Machasaṃ. 
2 tatuttaraṭṭhena - Machasaṃ.  
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Niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, trạch pháp 
giác chi theo ý nghĩa suy xét cần được biết rõ, cần giác chi theo ý 
nghĩa ra sức cần được biết rõ, hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa cần 
được biết rõ, tịnh giác chi theo ý nghĩa an tịnh cần được biết rõ, định 
giác chi theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, xả giác chi 
theo ý nghĩa phân biệt rõ cần được biết rõ.  

Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức cần được biết rõ, chánh tư 
duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) cần được biết rõ, chánh 
ngữ theo ý nghĩa gìn giữ ..., chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh 
khởi ..., chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch ..., chánh tinh tấn theo 
ý nghĩa ra sức ..., chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập cần được biết rõ, 
chánh định theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ.  

Các quyền theo ý nghĩa của pháp chủ đạo cần được biết rõ, các 
lực theo ý nghĩa không dao động ..., các giác chi theo ý nghĩa dẫn 
xuất (ra khỏi luân hồi) ..., Đạo theo ý nghĩa chủng tử ..., các sự thiết 
lập niệm theo ý nghĩa thiết lập ..., các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực 
..., các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu cần được biết 
rõ, chân lý theo ý nghĩa của thực thể cần được biết rõ.  

Chỉ tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, minh sát 
theo ý nghĩa quán xét ..., chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa của nhất 
vị ..., sự kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt trội cần được biết rõ.  

Giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc cần được biết rõ, tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn cần được biết rõ, kiến thanh tịnh 
theo ý nghĩa nhận thức ..., giải thoát theo ý nghĩa được thoát khỏi ..., 
minh theo ý nghĩa thấu triệt ..., giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ ..., 
trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ cần được biết rõ, trí về sự vô 
sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng cần được biết rõ. 

Ước muốn theo ý nghĩa của nguồn cội cần được biết rõ, tác ý theo 
ý nghĩa của nguồn sanh khởi cần được biết rõ, xúc theo ý nghĩa liên 
kết cần được biết rõ, thọ theo ý nghĩa hội tụ cần được biết rõ, định 
theo ý nghĩa dẫn đầu cần được biết rõ, niệm theo ý nghĩa của pháp 
chủ đạo cần được biết rõ, tuệ theo ý nghĩa của sự cao thượng trong 
các pháp thiện cần được biết rõ, sự giải thoát theo ý nghĩa của cốt lỏi 
cần được biết rõ, Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết rõ. 

Các pháp nào cần được biết rõ, các pháp ấy là đã được biết. Điều 
ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết 
(thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là ‘Các 
pháp này cần được biết rõ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu 
tố tạo thành điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích về ‘Cần được biết rõ.’ 
 

Tụng phẩm thứ nhì.  
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(1)  
Kathaṃ ‘ime dhammā pariññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 

paññā sutamaye ñāṇaṃ?  

Eko dhammo pariññeyyo: phasso sāsavo upādānīyo.  
Dve dhammā pariññeyyā: nāmañca rūpañca.  
Tayo dhammā pariññeyyā: tisso vedanā.  
Cattāro dhammā pariññeyyā: cattāro āhārā. 
Pañca dhammā pariññeyyā: pañcupādānakkhandhā. 
Cha dhammā pariññeyyā: cha ajjhattikāni āyatanāni. 
Satta dhammā pariññeyyā: satta viññāṇaṭṭhitiyo.  
Aṭṭha dhammā pariññeyyā: aṭṭha lokadhammā.  
Nava dhammā pariññeyyā: nava sattāvāsā.  
Dasa dhammā pariññeyyā: dasāyatanāni.  

(2)  

Sabbaṃ bhikkhave, pariññeyyaṃ, kiñca bhikkhave, sabbaṃ 
pariññeyyaṃ?  

Cakkhuṃ1 bhikkhave, pariññeyyaṃ, rūpā pariññeyyā, 
cakkhuviññāṇaṃ pariññeyyaṃ, cakkhusamphasso pariññeyyo, 
yampidaṃ2 cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ 
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā, tampi pariññeyyaṃ.  

Sotaṃ pariññeyyaṃ, saddā pariññeyyā —pe— Ghānaṃ 
pariññeyyaṃ, gandhā pariññeyyā —pe— Jivhā pariññeyyā, rasā 
pariññeyyā —pe— Kāyo pariññeyyo, phoṭṭhabbā pariññeyyā —pe—
Mano pariññeyyo, dhammā pariññeyyā, manoviññāṇaṃ pariññey-
yaṃ, manosamphasso pariññeyyo, yampidaṃ2 manosamphassa-
paccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkha-
masukhaṃ vā, tampi pariññeyyaṃ. [*]  

Rūpaṃ pariññeyyaṃ, vedanā pariññeyyā, saññā pariññeyyā, 
saṅkhārā pariññeyyā, viññāṇaṃ pariññeyyaṃ, cakkhuṃ1 
pariññeyyaṃ, —pe— jarāmaraṇaṃ pariññeyyaṃ, —pe— amatoga-
dhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena pariññeyyaṃ —pe—  

Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa te te 
dhammā paṭiladdhā honti. Evaṃ te dhammā pariññātā ceva honti 
tīritā ca.  

Nekkhammaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa nekkhammaṃ 
paṭiladdhaṃ hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Abyāpādaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa abyāpādo paṭiladdho 
hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

                                                   
1 cakkhu - Machasaṃ. 
2 yadidaṃ - PTS.  
[*] Vedanāsaṃyutta - Aniccavagge pañcamaṃ. 
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(1) 
Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết toàn diện,’ tuệ 

do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Một pháp cần được biết toàn diện là: Xúc hữu lậu đưa đến thủ. 
Hai pháp cần được biết toàn diện là: Danh và sắc. 
Ba pháp cần được biết toàn diện là: Ba thọ.[*] 
Bốn pháp cần được biết toàn diện là: Bốn loại vật thực.[*] 
Năm pháp cần được biết toàn diện là: Năm thủ uẩn.[*] 
Sáu pháp cần được biết toàn diện là: Sáu nội xứ.[*] 
Bảy pháp cần được biết toàn diện là: Bảy trụ xứ của thức.[*] 
Tám pháp cần được biết toàn diện là: Tám pháp thế gian.[*] 
Chín pháp cần được biết toàn diện là: Chín trú xứ của chúng 
sinh.[*]  
Mười pháp cần được biết toàn diện là: Mười xứ.[*] 

(2) 
Này các tỳ khưu, tất cả cần được biết toàn diện. Và này các tỳ 

khưu, điều gì là tất cả cần được biết toàn diện?  

Này các tỳ khưu, mắt cần được biết toàn diện, các sắc cần được 
biết toàn diện, nhãn thức ..., nhãn xúc ..., cảm thọ nào được sanh lên 
do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không khổ không 
lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện.  

Tai cần được biết toàn diện, các thinh cần được biết toàn diện, ... 
(như trên) ... Mũi cần được biết toàn diện, các khí cần được biết toàn 
diện. ... (như trên) ... Lưỡi cần được biết toàn diện, các vị cần được 
biết toàn diện. ... (như trên) ... Thân cần được biết toàn diện, các xúc 
cần được biết toàn diện. ... (như trên) ... Ý cần được biết toàn diện, 
các pháp cần được biết toàn diện, ý thức ..., ý xúc ..., cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được biết toàn diện. 

Sắc cần được biết toàn diện, thọ ..., tưởng ..., các hành ..., thức ... 
mắt ... lão tử ... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc 
cần được biết toàn diện ...(như trên)...   

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu  
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
thoát ly, sự thoát ly là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không sân độc, sự không sân độc là được thành tựu (cho vị ấy). Như 
vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn 
thành.  
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Ālokasaññaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa ālokasaññā 
paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Avikkhepaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa avikkhepo 
paṭiladdho hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Dhammavavatthānaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa dhamma-
vavatthānaṃ paṭiladdhaṃ hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva 
hoti tīrito ca.  

Ñāṇaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa ñāṇaṃ paṭiladdhaṃ hoti, 
evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Pāmojjaṃ1 paṭilābhatthāya vāyamantassa pāmojjaṃ 
paṭiladdhaṃ hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Paṭhamaṃ jhānaṃ2 paṭilābhatthāya vāyamantassa paṭhamaṃ 
jhānaṃ paṭiladdhaṃ hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  

Dutiyaṃ jhānaṃ2 —pe— Tatiyaṃ jhānaṃ2 —pe— Catutthaṃ 
jhānaṃ2 paṭilābhatthāya vāyamantassa catutthaṃ jhānaṃ 
paṭiladdhaṃ hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti  tīrito  ca.  

Ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa 
ākāsānañcāyatanasamāpatti paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo 
pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa 
viññāṇañcāyatanasamāpatti paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo 
pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa 
ākiñcaññāyatanasamāpatti paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo 
pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vāyaman-
tassa nevasaññānāññāyatanasamāpatti paṭiladdhā hoti, evaṃ so 
dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Aniccānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa aniccānupas-
sanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  

Dukkhānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa dukkhā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  

Anattānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa anattā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  

Nibbidānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa nibbidā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  

                                                   
1 pāmujjaṃ - Syā.    2 paṭhamajjhānaṃ, dutiyajjhānaṃ, ..., catutthajjhānaṃ - PTS. 
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Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành.  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
không tản mạn, sự không tản mạn là được thành tựu ...(như trên)...  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự xác 
định pháp, sự xác định pháp là được thành tựu ...(như trên)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu trí, trí 
là được thành tựu ...(như trên)...  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
hân hoan, sự hân hoan là được thành tựu ...(như trên)...   

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sơ 
thiền, sơ thiền là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu nhị 
thiền, ... tam thiền, ... tứ thiền, tứ thiền là được thành tựu ...(nt)...  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt không vô biên xứ, sự chứng đạt không vô biên xứ là được 
thành tựu ...(như trên)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, sự chứng đạt thức vô biên xứ là được 
thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là được thành tựu 
...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, sự chứng đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng 
những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô thường, sự quán xét về vô thường là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy ...(nt)...  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về khổ não, quán xét về khổ não là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô ngã, quán xét về vô ngã là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về nhàm chán, sự quán xét về nhàm chán là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành.  
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Virāgānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa virāgānupas-
sanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 

Nirodhānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa nirodhā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  
 

Paṭinissaggānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa paṭi-
nissaggānupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto 
ceva hoti tīrito ca.  
 

Khayānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa khayānupas-
sanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 

Vayānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa vayānupassanā 
paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 

Vipariṇāmānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa vipari-
ṇāmānupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva 
hoti tīrito ca.  
 

Animittānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa animittā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  
 

Appaṇihitānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa appaṇi-
hitānupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva 
hoti tīrito ca.  
 

Suññatānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa suññatā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  
 

Adhipaññādhammavipassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa 
adhipaññādhammavipassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo 
pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 

Yathābhūtañāṇadassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa yathā-
bhūtañāṇadassanaṃ paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto 
ceva hoti tīrito ca.  
 

Ādīnavānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa ādīnavā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  
 

Paṭisaṅkhānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa paṭisaṅ-
khānupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  
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Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly tham ái, sự quán xét về ly tham ái là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về diệt tận, sự quán xét về diệt tận là được ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về từ bỏ, sự quán xét về từ bỏ là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về đoạn tận, sự quán xét về đoạn tận là được ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về biến hoại, sự quán xét về biến hoại là được thành tựu 
...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về chuyển biến, sự quán xét về chuyển biến là được thành 
tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô tướng, sự quán xét về vô tướng là được thành tựu (cho 
vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về vô nguyện, sự quán xét về vô nguyện là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về không tánh, sự quán xét về không tánh là được thành tựu 
(cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà 
còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
minh sát các pháp bằng thắng tuệ, sự minh sát các pháp bằng thắng 
tuệ là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những 
được biết toàn diện mà còn được hoàn thành.  

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
biết và thấy đúng theo thực thể, sự biết và thấy đúng theo thực thể là 
được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về tai hại, sự quán xét về tai hại là được thành tựu ...(nt)... 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về phân biệt rõ, sự quán xét về phân biệt rõ là được thành 
tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện 
mà còn được hoàn thành.   
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Vivaṭṭānupassanaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa vivaṭṭā-
nupassanā paṭiladdhā hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti 
tīrito ca.  

 
Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa sotāpattimaggo 

paṭiladdho hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 
Sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa sakadāgāmi-

maggo paṭiladdho hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito 
ca.  

 
Anāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa anāgāmimaggo 

paṭiladdho hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 
Arahattamaggaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa arahattamaggo 

paṭiladdho hoti, evaṃ so dhammo pariññāto ceva hoti tīrito ca.  
 
Yesaṃ yesaṃ dhammānaṃ paṭilābhatthāya vāyamantassa te te 

dhammā paṭiladdhā honti, evaṃ te dhammā pariññātā ceva honti 
tīritā ca. Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena 
vuccati: “Ime dhammā pariññeyyā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇan” ti.  
 

Pariññeyyaniddeso.  
 
 

 
 

(3)  

Kathaṃ ‘ime dhammā pahātabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ?  
 

Eko dhammo pahātabbo: asmimāno.  

Dve dhammā pahātabbā: avijjā ca bhavataṇhā ca.  

Tayo dhammā pahātabbā: tisso taṇhā.  

Cattāro dhammā pahātabbā: cattāro oghā.  

Pañca dhammā pahātabbā: pañca nīvaraṇāni.  

Cha dhammā pahātabbā: cha taṇhākāyā.  

Satta dhammā pahātabbā: sattānusayā. 

Aṭṭha dhammā pahātabbā: aṭṭha micchattā.  

Nava dhammā pahātabbā: nava taṇhā mūlakā.  

Dasa dhammā pahātabbā: dasa micchattā. 
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Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu sự 
quán xét về ly khai, sự quán xét về ly khai là được thành tựu (cho vị 
ấy). Như vậy, pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được 
hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Lưu, Đạo Nhập Lưu là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, 
pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhất Lai, Đạo Nhất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Bất Lai, Đạo Bất Lai là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp ấy 
chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
A-la-hán, Đạo A-la-hán là được thành tựu (cho vị ấy). Như vậy, pháp 
ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn được hoàn thành. 

Đối với (hành giả) đang tinh cần nhằm mục đích thành tựu  
những pháp nào, thì những pháp ấy là được thành tựu (cho vị ấy). 
Như vậy, những pháp ấy chẳng những được biết toàn diện mà còn 
được hoàn thành. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, 
theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự 
nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được biết toàn diện,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích về ‘Cần được biết toàn diện.’ 
 

(3) 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được dứt bỏ,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Một pháp cần được dứt bỏ là: Ngã mạn.  

Hai pháp cần được dứt bỏ là: Vô minh và hữu ái.  

Ba pháp cần được dứt bỏ là: Ba ái.  

Bốn pháp cần được dứt bỏ là: Bốn pháp cuốn trôi.[*]  

Năm pháp cần được dứt bỏ là: Năm pháp ngăn che.[*] 

Sáu pháp cần được dứt bỏ là: Sáu nhóm ái.[*]  

Bảy pháp cần được dứt bỏ là: Bảy pháp ngủ ngầm.[*] 

Tám pháp cần được dứt bỏ là: Tám tính chất sai trái.[*]  

Chín pháp cần được dứt bỏ là: Chín pháp có nguồn cội là ái.[*]  

Mười pháp cần được dứt bỏ là: Mười tính chất sai trái.[*] 
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Dve pahānāni: samucchedappahānaṃ paṭippassaddhippahānaṃ. 
Samucchedappahānañca lokuttaraṃ khayagāmimaggaṃ bhāvayato, 
paṭippassaddhippahānañca phalakkhaṇe.  

Tīṇi pahānāni: kāmānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ 
nekkhammaṃ, rūpānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ āruppaṃ, yaṃ 
kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ nirodho 
tassa nissaraṇaṃ. Nekkhammaṃ paṭiladdhassa kāmā pahīnā ceva 
honti pariccattā ca, āruppaṃ paṭiladdhassa rūpā pahīnā  ceva  honti  
pariccattā ca. Nirodhaṃ paṭiladdhassa saṅkhārā pahīnā ceva honti 
pariccattā ca.  

Cattāri pahānāni: dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto pajahāti,1 samudayasaccaṃ pahānapaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto pajahāti,1 nirodhasaccaṃ sacchikiriyāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto pajahāti,1 maggasaccaṃ bhāvanāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto pajahāti.1  

Pañca pahānāni: vikkhambhanappahānaṃ tadaṅgappahānaṃ 
samucchedappahānaṃ paṭippassaddhippahānaṃ nissaraṇa-
pahānaṃ. Vikkhambhanappahānañca nīvaraṇānaṃ paṭhamaṃ 
jhānaṃ bhāvayato, tadaṅgappahānañca diṭṭhigatānaṃ 
nibbedhabhāgiyaṃ samādhiṃ bhāvayato, samucchedappahānañca 
lokuttaraṃ khayagāmimaggaṃ bhāvayato, paṭippassaddhip-
pahānañca phalakkhaṇe, nissaraṇappahānañca nirodho nibbānaṃ.  

 
 

(4)  

“Sabbaṃ bhikkhave, pahātabbaṃ, kiñca bhikkhave, sabbaṃ 
pahātabbaṃ? 

Cakkhuṃ2 bhikkhave, pahātabbaṃ, rūpā pahātabbā, 
cakkhuviññāṇaṃ pahātabbaṃ, cakkhusamphasso pahātabbo, 
yampidaṃ3 cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ 
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi pahātabbaṃ.  

Sotaṃ pahātabbaṃ, saddā pahātabbā, —pe— Ghānaṃ 
pahātabbaṃ, gandhā pahātabbā, —pe— Jivhā pahātabbaṃ, rasā 
pahātabbā, —pe— Kāyo pahātabbo, phoṭṭhabbā pahātabbā, —pe— 
Mano pahātabbo, dhammā pahātabbā, manoviññāṇaṃ pahātabbaṃ, 
manosamphasso pahātabbo, yampidaṃ manosamphassapaccayā 
uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā 
tampi pahātabbaṃ. [*]   

                                                   
1 pajahati - Pu, Machasaṃ, Syā. 
2 cakkhu - Machasaṃ.  
3 yadidaṃ - PTS.  
[*] Vedanāsaṃyutta - Aniccavagge chaṭṭhaṃ. 
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Hai sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do đoạn trừ và sự dứt bỏ do tĩnh lặng. Sự 
dứt bỏ do đoạn trừ là đối với (hành giả) đang tu tập Đạo đưa đến sự 
đoạn tận là (Đạo) tối thượng ở đời, và sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào 
sát-na Quả. 

Ba sự dứt bỏ: Đối với các dục sự xuất ly này tức là sự thoát ly, đối 
với các sắc sự xuất ly này tức là trạng thái vô sắc, hơn thế nữa bất cứ 
hiện hữu nào là pháp hữu vi và tùy thuận sanh khởi, sự diệt tận là sự 
xuất ly khỏi điều ấy. Đối với (hành giả) đã thành tựu sự thoát ly, các 
dục không những đã được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với 
(hành giả) đã thành tựu trạng thái vô sắc, các sắc không những đã 
được dứt bỏ mà còn đã được buông bỏ. Đối với (hành giả) đã thành 
tựu sự diệt tận, các hành không những đã được dứt bỏ mà còn đã 
được buông bỏ.  

Bốn sự dứt bỏ: Trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt của biết toàn diện, (hành giả) dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân 
lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của dứt bỏ, (hành giả) dứt bỏ; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
tác chứng, (hành giả) dứt bỏ; trong khi thấu triệt chân lý về Đạo với 
sự thấu triệt của tu tập, (hành giả) dứt bỏ.  

Năm sự dứt bỏ: Sự dứt bỏ do áp chế, sự dứt bỏ do thay thế, sự dứt 
bỏ do đoạn trừ, sự dứt bỏ do tĩnh lặng, sự dứt bỏ do xuất ly. Sự dứt 
bỏ do áp chế đối với các pháp ngăn che của (hành giả) đang tu tập sơ 
thiền, sự dứt bỏ do thay thế đối với các khuynh hướng tà kiến của 
(hành giả) đang tu tập định đưa đến sự thấu triệt, sự dứt bỏ do đoạn 
trừ của (hành giả) đang tu tập Đạo tối thượng ở đời đưa đến sự đoạn 
tận, sự dứt bỏ do tĩnh lặng là ở vào sát-na Quả, và sự dứt bỏ do xuất 
ly là sự diệt tận, Niết Bàn.  

 
 

(4) 

Này các tỳ khưu, tất cả cần được dứt bỏ. Và này các tỳ khưu, điều 
gì là tất cả cần được dứt bỏ?  

Này các tỳ khưu, mắt cần được dứt bỏ, các sắc cần được dứt bỏ, 
nhãn thức cần được dứt bỏ, nhãn xúc cần được dứt bỏ, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dứt bỏ.  

Tai cần được dứt bỏ, các thinh cần được dứt bỏ, ... (như trên) ... 
Mũi cần được dứt bỏ, các khí cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Lưỡi 
cần được dứt bỏ, các vị cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Thân cần 
được dứt bỏ, các xúc cần được dứt bỏ. ... (như trên) ... Ý cần được dứt 
bỏ, các pháp cần được dứt bỏ, ý thức cần được dứt bỏ, ý xúc cần được 
dứt bỏ, cảm thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được dứt bỏ. 
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Rūpaṃ passanto pajahāti, vedanaṃ passanto pajahāti, saññaṃ 
passanto pajahāti, saṅkhāre passanto pajahāti, viññāṇaṃ passanto 
pajahāti, cakkhuṃ —pe— jarāmaraṇaṃ —pe— amatogadhaṃ 
nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena passanto pajahāti.  

 

Ye ye dhammā pahīnā honti, te te dhammā pariccattā honti. Taṃ 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: “Ime 
dhammā pahātabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye 
ñāṇan” ti.  

 

 

 
Pahātabbaniddeso. 

 
Tatiyo bhāṇavāro.  

 

 
 

 

(5)  

Kathaṃ ‘ime dhammā bhāvetabbā’ti sotāvadhānaṃ, 
taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ?  

 

Eko dhammo bhāvetabbo: kāyagatā sati sātasahagatā.  

Dve dhammā bhāvetabbā: samatho ca vipassanā ca.  

Tayo dhammā bhāvetabbā: tayo samādhī.  

Cattāro dhammā bhāvetabbā: cattāro satipaṭṭhānā.  

Pañca dhammā bhāvetabbā: pañcaṅgiko samādhi.1  

Cha dhammā bhāvetabbā: cha anussatiṭṭhānāni.  

Satta dhammā bhāvetabbā: satta bojjhaṅgā.  

Aṭṭha dhammā bhavetabbā: ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.  

Nava dhammā bhāvetabbā: nava pārisuddhipadhāniyaṅgāni.2 

Dasa dhammā bhāvetabbā: dasa kasiṇāyatanāni.  

                                                   
1 sammā samādhi - Syā.  
2 pārisuddhippadhāniyaṅgāni - Syā. 
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Trong khi nhận thấy sắc, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy 
thọ, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy tưởng, (hành giả) dứt bỏ. 
Trong khi nhận thấy các hành, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận 
thấy thức, (hành giả) dứt bỏ. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như 
trên)... lão tử, ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc, (hành giả) dứt bỏ.  

Các pháp nào là đã được dứt bỏ, các pháp ấy là đã được buông bỏ. 
Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận 
biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là 
‘Các pháp này cần được dứt bỏ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí 
về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 

 

 
Phần giải thích về ‘Cần được dứt bỏ.’ 

 
Tụng phẩm thứ ba. 

 
 
 
 

(5) 

Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được tu tập,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý 
nghĩa) thế nào? 

Một pháp cần được tu tập là: Niệm hướng đến thân có sự thoải 
mái đi cùng.  

Hai pháp cần được tu tập là: Chỉ tịnh và minh sát.  

Ba pháp cần được tu tập là: Ba định.[*]  

Bốn pháp cần được tu tập là: Bốn sự thiết lập niệm. 

Năm pháp cần được tu tập là: Chánh định năm chi phần.  

Sáu pháp cần được tu tập là: Sáu tùy niệm xứ. [*] 

Bảy pháp cần được tu tập là: Bảy giác chi. 

Tám pháp cần được tu tập là: Thánh Đạo tám chi phần.  

Chín pháp cần được tu tập là: Chín chi phần nỗ lực thanh tịnh. [*] 

Mười pháp cần được tu tập là: Mười nền tảng của đề mục 
(thiền).1 

                                                   
1 Mười nền tảng của đề mục thiền (dasa kasiṇāyatanāni): đất, nước, lửa, gió, 
xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng (PṭsA. 1, 128-129). HT. Minh Châu dịch 
là ‘mười biến xứ,’ xin xem Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttaṃ), Trường Bộ III. 
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Dve bhāvanā: lokiyā ca bhāvanā, lokuttarā ca bhāvanā.  

Tisso bhāvanā: rūpāvacarakusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanā, 
arūpāvacarakusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanā, 
apariyāpanna1kusalā-naṃ dhammānaṃ bhāvanā. 
Rūpāvacarakusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanā atthi hīnā, atthi 
majjhimā atthi paṇītā. Arūpāvacara-kusalānaṃ dhammānaṃ 
bhāvanā atthi hīnā, atthi majjhimā, atthi paṇītā. 
Apariyāpannakusalānaṃ dhammānaṃ bhāvanā paṇītā.  

Catasso bhāvanā: dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto bhāveti, samudayasaccaṃ pahānapaṭivedhaṃ2 
paṭivijjhanto bhāveti, nirodhasaccaṃ  sacchikiriyāpaṭivedhaṃ  
paµivijjhanto bhāveti, maggasaccaṃ bhāvanāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhanto bhāveti. Imā catasso bhāvanā.  

Aparāpi catasso bhāvanā: esanā bhāvanā, paṭilābhā bhāvanā, 
ekarasā bhāvanā, āsevanā bhāvanā.  

Katamā esanā bhāvanā? Sabbesaṃ samādhiṃ samāpajjantānaṃ 
tattha jātā dhammā ekārasā honti ayaṃ esanā bhāvanā.  

Katamā paṭilābhā bhāvanā? Sabbesaṃ samādhiṃ 
samāpannānaṃ tattha jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
ayaṃ paṭilābhā bhāvanā.  

Katamā ekarasā bhāvanā? Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ 
bhāvayato saddhindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti 
indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ3 
bhāvayato viriyindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti 
indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, upaṭṭhānaṭṭhena satindriyaṃ 
bhāvayato satindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā hontīti 
indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, avikkhepaṭṭhena samādhin-
driyaṃ bhāvayato samādhindriyassa vasena cattāri indriyāni ekarasā 
hontīti indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, dassanaṭṭhena 
paññindriyaṃ bhāvayato paññindriyassa vasena cattāri indriyāni 
ekarasā hontīti indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā. 

Assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ bhāvayato 
saddhābalassa vasena cattāri balāni ekarasā hontīti balānaṃ 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, kosajje akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ 
bhāvayato viriyabalassa vasena cattāri balāni ekarasā hontīti 
bālānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, pamāde akampiyaṭṭhena satibalaṃ 
bhāvayato satibalassa vasena cattāri balāni ekarasā hontīti balānaṃ 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, uddhacce akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ 
bhāvayato samādhibalassa vasena cattāri balāni ekarasā hontīti 
balānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, avijjāya akampiyaṭṭhena 
paññābalaṃ bhāvayato paññābalassa vasena cattāri balāni ekarasā 
hontīti balānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā.  

 
1 apariyāpannānaṃ - Syā.    3 vīriyindriyaṃ - Machasaṃ. 
2 pahānappaṭivedhaṃ - Machasaṃ, Syā.  



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Hai sự tu tập: Sự tu tập thuộc thế gian và sự tu tập xuất thế gian. 

Ba sự tu tập: Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc giới, sự 
tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới, sự tu tập về các thiện 
pháp không bị lệ thuộc. Sự tu tập về các thiện pháp đưa đến cõi sắc 
giới có loại thấp kém, có loại trung bình, có loại cao quý. Sự tu tập về 
các thiện pháp đưa đến cõi vô sắc giới có loại thấp kém, có loại trung 
bình, có loại cao quý. Sự tu tập về các thiện pháp không bị lệ thuộc là 
cao quý. 

Bốn sự tu tập: trong khi thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt 
của sự biết toàn diện, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý 
về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, (hành giả) tu tập; 
trong khi thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, (hành giả) tu tập; trong khi thấu triệt chân lý về Đạo 
với sự thấu triệt của sự tu tập, (hành giả) tu tập. Đây là bốn sự tu tập. 

Bốn sự tu tập khác nữa: tầm cầu là sự tu tập, thành đạt là sự tu 
tập, nhất vị là sự tu tập, rèn luyện là sự tu tập. 

Tầm cầu gì là sự tu tập? ‘Đối với các vị đang thể nhập định thuộc 
mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm ấy là có nhất vị.’ 
Tầm cầu này là sự tu tập.  

Thành đạt gì là sự tu tập? ‘Đối với các vị đang thể nhập định 
thuộc mọi (đề mục), các pháp sanh khởi vào thời điểm nhập định ấy 
không vượt trội lẫn nhau.’ Thành đạt này là sự tu tập.  

Nhất vị gì là sự tu tập? ‘Đối với vị đang tu tập tín quyền theo ý 
nghĩa cương quyết, do tác động của tín quyền bốn quyền (còn lại) là 
có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 
‘Đối với vị đang tu tập tấn quyền theo ý nghĩa ra sức, do tác động của 
tấn quyền ... ‘Đối với vị đang tu tập niệm quyền theo ý nghĩa thiết 
lập, do tác động của niệm quyền ... ‘Đối với vị đang tu tập định quyền 
theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động của định quyền ... ‘Đối với 
vị đang tu tập tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức, do tác động của tuệ 
quyền bốn quyền (còn lại của vị ấy) là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền.  

‘Đối với vị đang tu tập tín lực theo ý nghĩa không dao động ở sự 
không có đức tin, do tác động của tín lực bốn lực (còn lại) là có nhất 
vị,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các lực. ‘Đối với vị 
đang tu tập tấn lực theo ý nghĩa không dao động ở sự biếng nhác, do 
tác động của tấn lực ... ‘Đối với vị đang tu tập niệm lực theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, do tác động của niệm lực ... ‘Đối 
với vị đang tu tập định lực theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng 
dật, do tác động của định lực ... ‘Đối với vị đang tu tập tuệ lực theo ý 
nghĩa không dao động ở sự không sáng suốt, do tác động của tuệ lực 
bốn lực (còn lại) là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị 
đối với các lực.  
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Upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgaṃ bhāvayato satisambojjhaṅ-
gassa vasena cha bojjhaṅgā ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, pavicayaṭṭhena dhammavicayasambojjhaṅ-
gaṃ bhāvayato dhammavicayasambojjhaṅgassa vasena cha 
bojjhaṅgā ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
paggahaṭṭheṇa viriyasambojjhaṅgaṃ bhāvayato viriyasambojjhaṅ-
gassa vasena cha bojjhaṅgā ekarasā hontīti ..., pharaṇaṭṭhena 
pītisambojjhaṅgaṃ bhāvayato pītisambojjhaṅgassa vasena cha 
bojjhaṅgā ekarasā hontīti ..., upasamaṭṭhena passaddhisam-
bojjhaṅgaṃ bhāvayato passaddhisambojjhaṅgassa vasena cha 
bojjhaṅgā ekarasā hontīti ..., avikkhepaṭṭhena samādhisam-
bojjhaṅgaṃ bhāvayato samādhisambojjhaṅgassa vasena cha 
bojjhaṅgā ekarasā hontīti ..., paṭisaṅkhānaṭṭhena upekkhāsam-
bojjhaṅgaṃ bhāvayato upekkhāsambojjhaṅgassa vasena cha 
bojjhaṅgā ekarasā hontīti bojjhaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā.  

Dassanaṭṭhena sammādiṭṭhiṃ bhāvayato sammādiṭṭhiyā vasena 
satta maggaṅgā ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappaṃ bhāvayato 
sammāsaṅkappassa vasena satta maggaṅgā ekarasā hontīti 
maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, pariggahaṭṭhena 
sammāvācaṃ bhāvayato sammāvācāyaṃ vasena satta maggaṅgā 
ekarasā hontīti ..., samuṭṭhānaṭṭhena sammākammantaṃ bhāvayato 
sammākammantassa vasena satta maggaṅgāṅgā ekarasā hontīti 
maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, vodānaṭṭhena sammā-ājīvaṃ 
bhāvayato sammā-ājīvassa vasena satta maggaṅgā ekarasā hontīti 
maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, paggahaṭṭhena sammā-
vāyāmaṃ bhāvayato sammāvāyāmassa vasena satta maggaṅgā 
ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
upaṭṭhānaṭṭhena sammāsatiṃ bhāvayato sammāsatiyā vasena satta 
maggaṅgā ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhiṃ bhāvayato sammāsamādhissa 
vasena satta maggaṅgā ekarasā hontīti maggaṅgānaṃ ekarasaṭṭhena 
bhāvanā. Ayaṃ ekarasā bhāvanā.  

Katamā āsevanā bhāvanā? ‘Idha bhikkhu pubbanhasamayampi1 
āsevati, majjhantikasamayampi2 āsevati, sāyanhasamayampi āsevati, 
purebhattampi āsevati, pacchābhattampi āsevati, purimepi yāme 
āsevati, majjhimepi yāme āsevati, pacchimepi yāme āsevati, rattimpi 
āsevati, divāpi āsevati, rattindivāpi āsevati, kālepi āsevati, juṇhepi 
āsevati, vassepi āsevati, hemantepi āsevati, gimhepi āsevati, 
purimepi vayokhandhe āsevati, majjhimepi vayokhandhe āsevati, 
pacchimepi vayokhandhe āsevati. Ayaṃ āsevanā bhāvanā.  

Imā catasso bhāvanā.  

 
1 pubbaṇhasamayaṃ - Machasaṃ.  2 majjhanhikasamayampi - Machasaṃ. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

‘Đối với vị đang tu tập niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lập, do tác 
động của niệm giác chi sáu giác chi (còn lại) là có nhất vị,’ (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chi. ‘Đối với vị đang tu tập 
trạch pháp giác chi theo ý nghĩa suy xét, do tác động của trạch pháp 
giác chi sáu giác chi (còn lại) là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa nhất vị đối với các giác chi. ‘Đối với vị đang tu tập cần giác chi 
theo ý nghĩa ra sức, do tác động của cần giác chi sáu giác chi (còn lại) 
... ‘Đối với vị đang tu tập hỷ giác chi theo ý nghĩa lan tỏa, do tác động 
của hỷ giác chi sáu giác chi (còn lại) ... ‘Đối với vị đang tu tập tịnh 
giác chi theo ý nghĩa an tịnh, do tác động của tịnh giác chi sáu giác 
chi (còn lại) ... ‘Đối với vị đang tu tập định giác chi theo ý nghĩa 
không tản mạn, do tác động của định giác chi sáu giác chi (còn lại) 
...(như trên)... ‘Đối với vị đang tu tập xả giác chi theo ý nghĩa phân 
biệt rõ, do tác động của xả giác chi sáu giác chi (còn lại) là có nhất vị,’ 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các giác chi.  

‘Đối với vị đang tu tập chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức, do tác 
động của chánh kiến bảy chi đạo (còn lại) là có nhất vị,’ (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các chi đạo. ‘Đối với vị đang tu tập 
chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), do tác động của 
chánh tư duy bảy chi đạo (còn lại) ...(như trên)... ‘Đối với vị đang tu 
tập chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ, do tác động của chánh ngữ bảy 
chi đạo (còn lại) ...(như trên)... ‘Đối với vị đang tu tập chánh nghiệp 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, do tác động của chánh nghiệp bảy chi 
đạo (còn lại) ...(như trên)... ‘Đối với vị đang tu tập chánh mạng theo 
ý nghĩa trong sạch, do tác động của chánh mạng bảy chi đạo (còn lại) 
...(như trên)... ‘Đối với vị đang tu tập chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra 
sức, do tác động của chánh tinh tấn bảy chi đạo (còn lại) ...(như 
trên)... ‘Đối với vị đang tu tập chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập, do 
tác động của chánh niệm bảy chi đạo (còn lại) ...(như trên)... ‘Đối với 
vị đang tu tập chánh định theo ý nghĩa không tản mạn, do tác động 
của chánh định bảy chi đạo (còn lại) là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các chi đạo. Nhất vị này là sự tu tập. 

Rèn luyện gì là sự tu tập? Ở đây, vị tỳ khưu rèn luyện vào buổi 
sáng, rèn luyện luôn cả vào giữa trưa, rèn luyện luôn cả vào buổi tối, 
rèn luyện luôn cả trước bữa ăn, rèn luyện luôn cả sau bữa ăn, rèn 
luyện luôn cả vào canh đầu, rèn luyện luôn cả vào canh giữa, rèn 
luyện luôn cả vào canh cuối, rèn luyện luôn cả ban đêm, rèn luyện 
luôn cả ban ngày, rèn luyện luôn cả ban đêm và ban ngày, rèn luyện 
luôn cả trong nửa tháng đầu, rèn luyện luôn cả trong nửa tháng cuối, 
rèn luyện luôn cả trong mùa mưa, rèn luyện luôn cả trong mùa lạnh, 
rèn luyện luôn cả trong mùa nóng, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn 
đầu của cuộc đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn giữa của cuộc 
đời, rèn luyện luôn cả trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Rèn luyện 
này là sự tu tập.  

Đây là bốn sự tu tập. 
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Aparāpi catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā.  
 
 

Kathaṃ tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā?  
 
 
 
 

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Byāpādaṃ pajahato abyāpādavasena 
jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ 
dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Thīnamiddhaṃ1 pajahato 
ālokasaññāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha 
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Uddhaccaṃ 
pajahato avikkhepavasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. 
Vicikicchaṃ pajahato dhammavatthānavasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Avijjaṃ pajahato ñāṇavasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Aratiṃ pajahato pāmojjavasena2 jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā.  

 
 
 
 

Nīvaraṇe3 pajahato paṭhamajjhānavasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Vitakkavicāre pajahato dutiyajjhāna-
vasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ 
dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Pītiṃ pajahato 
tatiyajjhānavasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha 
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Sukhadukkhe 
pajahato catutthajjhānavasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā.  

 
1 thinamiddhaṃ - Machasaṃ.  3 nīvaraṇaṃ - PTS. 
2 pāmujjavasena - Syā.  



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Bốn sự tu tập khác nữa: 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 nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 
 

Sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy là (có ý nghĩa) thế nào?  

‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, các 
pháp sanh lên do tác động của sự thoát ly không vượt trội lẫn nhau,’ 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sân độc, các pháp sanh lên do tác động của sự không sân độc không 
vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng không vượt trội lẫn nhau,’ (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ phóng 
dật, các pháp sanh lên do tác động của sự không tản mạn không vượt 
trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ hoài nghi, các pháp sanh lên do tác động của sự xác định 
pháp không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không 
vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối 
với (hành giả) đang dứt bỏ vô minh, các pháp sanh lên do tác động 
của trí không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự không hứng thú, các pháp 
sanh lên do tác động của sự hân hoan không vượt trội lẫn nhau,’ (đây 
là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy.  

 ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các pháp ngăn che, các pháp 
sanh lên do tác động của sơ thiền không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tầm tứ, các 
pháp sanh lên do tác động của nhị thiền không vượt trội lẫn nhau,’ 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
hỷ, các pháp sanh lên do tác động của tam thiền không vượt trội lẫn 
nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ lạc và khổ, các pháp sanh lên do tác động của tứ thiền không 
vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy.   
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Rūpasaññaṃ paṭighasaññaṃ nānattasaññaṃ pajahato 
ākāsānañcāyatanasamāpattivasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Ākāsanañcāyatanasaññaṃ pajahato viññāṇañcāyatana-
samāpattivasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha 
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Viññāṇañ-
cāyatanasaññaṃ pajahato ākiñcaññāyatanasamāpattivasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Ākiñcaññāyanatasaññaṃ pajahato 
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā.  

 

 

 

 

Niccasaññaṃ pajahato aniccānupassanāvasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Sukhasaññaṃ pajahato 
dukkhānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. 
Attasaññaṃ pajahato anattānupassanāvasena jātā dhammā 
aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Nandiṃ pajahato 
nibbidānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Rāgaṃ 
pajahato virāgānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tatthā jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Samudayaṃ pajahato nirodhānupassanāvasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Ādānaṃ pajahato 
paṭinissaggānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Ghanasaññaṃ1 pajahato khayānupassanāvasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Āyūhanaṃ2 pajahato 
vayānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. 
Dhuvasaññaṃ pajahato vipariṇāmānupassanāvasena jātā     
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ       
dhammānaṃ    anativattanaṭṭhena    bhāvanā.    Nimittaṃ    pajahato 

 
1 ghānasaññaṃ - PTS.  
2 āyuhanaṃ - Syā, PTS. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ 
tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt, các pháp sanh lên do 
tác động của sự chứng đạt không vô biên xứ không vượt trội lẫn 
nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác 
động của sự chứng đạt thức vô biên xứ không vượt trội lẫn nhau,’ 
(đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã 
được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ, các pháp sanh lên do tác động của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu 
tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về vô sở hữu xứ, các pháp sanh lên do tác động của sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy.  

‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường còn, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô thường không 
vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội 
đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc, các pháp sanh lên do tác 
động của việc quán xét về khổ không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự 
tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về ngã, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô ngã 
không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự vui thích, các pháp sanh lên do tác động 
của việc quán xét về nhàm chán không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) 
sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh 
lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ tham ái, các 
pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về ly tham ái không vượt 
trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ nhân sanh khởi, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về diệt tận ... ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nắm lấy, 
các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về từ bỏ ... ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về tiếp diễn, các pháp sanh lên 
do tác động của việc quán xét về đoạn tận ... ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ (nghiệp) tích lũy, các pháp sanh lên do tác động của việc quán 
xét về biến hoại ... ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự nghĩ tưởng về 
bền vững, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về chuyển 
biến các pháp sanh lên không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường  hợp  ấy.  ‘Đối  với (hành giả)  đang   dứt  bỏ  hiện  tướng,  các  
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animittānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anattivattanaṭṭhena bhāvanā. Paṇidhiṃ 
pajahato appaṇihitānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Abhinivesaṃ pajahato suññatānupassanāvasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Sārādānābhinivesaṃ pajahato 
adhipaññā dhammavipassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Sammohābhinivesaṃ pajahato yathābhūtañāṇadassana-
vasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ 
dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Ālayābhinivesaṃ 
pajahato ādīnavānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Appaṭisaṅkhaṃ pajahato paṭisaṅkhānupassāvasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Saññogābhinivesaṃ pajahato 
vivaṭṭanānupassanāvasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti 
tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Diṭṭhekaṭṭhe kilese pajahato sotāpattimaggavasena jātā   
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ      
dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā. Oḷārike kilese        
pajahato sakadāgāmimaggavasena jātā dhammā aññamaññaṃ 
nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena 
bhāvanā. Aṇusahagate kilese pajahato anāgāmimaggavasena jātā 
dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā. Sabbakilese pajahato arahatta-
maggavasena jātā dhammā aññamaññaṃ nātivattantīti tattha 
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā.   

 

 

 

 

Evaṃ tattha jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena bhāvanā.  
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pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về vô tướng không vượt 
trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ sự nguyện ước, các pháp sanh lên do tác động của việc 
quán xét về vô nguyện không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp, các pháp 
sanh lên do tác động của việc quán xét về không tánh không vượt trội 
lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự cố chấp về thực chất (của thường còn, của tự ngã), các 
pháp sanh lên do tác động của sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ 
không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ cố chấp vào sự lầm lẫn, các pháp sanh lên do 
tác động của sự biết và thấy đúng theo thực thể không vượt trội lẫn 
nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ sự cố chấp vào sự lệ thuộc, các pháp sanh lên do tác động của 
việc quán xét về tai hại không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ sự không phân biệt 
rõ, các pháp sanh lên do tác động của việc quán xét về phân biệt rõ 
không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ sự cố chấp vào sự ràng buộc, các pháp sanh 
lên do tác động của việc quán xét về ly khai không vượt trội lẫn 
nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy.  

‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các phiền não thuần về tà kiến, 
các pháp sanh lên do tác động của Đạo Nhập Lưu không vượt trội lẫn 
nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang 
dứt bỏ các phiền não thô thiển, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo Nhất Lai không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ các phiền não có tính 
chất vi tế, các pháp sanh lên do tác động của Đạo Bất Lai không vượt 
trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với 
các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy. ‘Đối với (hành giả) 
đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, các pháp sanh lên do tác động của 
Đạo A-la-hán không vượt trội lẫn nhau,’ (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy.  

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối với các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy.  
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Kathaṃ indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā?  

Kāmacchandaṃ pajahato nekkhammavasena pañcindriyāni 
ekarasā hontīti indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā. Byāpādaṃ 
pajahato abyāpādavasena pañcindriyāni ekarasā hontīti indriyānaṃ 
ekarasaṭṭhena bhāvanā. —pe— Sabbakilese pajahato arhattamagga-
vasena pañcindriyāni ekarasā hontīti indriyānaṃ ekarasaṭṭhena 
bhāvanā.  

Evaṃ indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā. 
 

Kathaṃ tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā? 

Kāmacchandaṃ pajahanto1 nekkhammavasena viriyaṃ2 vāhetīti 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā. Byāpādaṃ pajahanto1 
abyāpādavasena viriyaṃ2 vāhetīti tadupagaviriyavāhanaṭṭhena 
bhāvanā. —pe— Sabbakilese pajahanto1 arahattamaggavasena 
viriyaṃ2 vāhetīti tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā. 

Evaṃ tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā. 

 

Kathaṃ āsevanaṭṭhena bhāvanā? 

Kāmacchandaṃ pajahanto1 nekkhammaṃ āsevatīti 
āsevanaṭṭhena bhāvanā, byāpādaṃ pajahanto1 abyāpādaṃ āsevatīti 
āsevanaṭṭhena bhāvanā. —pe— Sabbakelese pajahanto 
arahattamaggaṃ āsevatīti āsevanaṭṭhena bhāvanā. 

Evaṃ āsevanaṭṭhena bhāvanā. Imā catasso bhāvanā. 

 

Rūpaṃ passanto bhāveti, vedanaṃ passanto bhāveti, saññaṃ 
passanto bhāveti, saṅkhāre passanto bhāveti, viññāṇaṃ passanto 
bhāveti, cakkhuṃ —pe— jarāmaraṇaṃ —pe— amatogadhaṃ 
nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena passanto bhāveti. 

Ye ye dhammā bhāvitā honti, te te dhammā ekarasā honti. Taṃ 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: “Ime 
dhammā bhāvetabbā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇan” ti.  

 
Bhāvetabbaniddeso.  

 

Catuttho bhāṇavāro.  

 
1 pajahato - Machasaṃ, Syā. 
2 vīriyaṃ - Machasaṃ. 
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Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền là (có ý nghĩa) thế 
nào? 

‘Đối với (hành giả) đang dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác 
động của sự thoát ly khiến năm quyền là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập 
theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. ‘Đối với (hành giả) đang dứt 
bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc ...(như trên)... ‘Đối với 
(hành giả) đang dứt bỏ toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la-
hán khiến năm quyền là có nhất vị,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền.  

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền. 

Sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát 
Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào? 

‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly (hành giả) khởi động sự tinh tấn,’ (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. ‘Trong 
khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự không sân độc (hành giả) khởi 
động sự tinh tấn,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. ...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ 
toàn bộ phiền não, do tác động của Đạo A-la-hán (hành giả) khởi 
động sự tinh tấn,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn. 

Sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? 

‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, vị ấy rèn luyện sự 
thoát ly,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. ‘Trong khi dứt bỏ 
sân độc, vị ấy rèn luyện không sân độc,’ (đây là) sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, vị ấy 
rèn luyện Đạo A-la-hán,’ (đây là) sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.  

Như vậy là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. Đây là bốn sự tu tập.  

Trong khi nhận thấy sắc, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thọ, 
(vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy tưởng, (vị ấy) tu tập; trong khi 
nhận thấy các hành, (vị ấy) tu tập; trong khi nhận thấy thức, (vị ấy) 
tu tập. Trong khi nhận thấy mắt, ...(như trên)... lão tử, ...(như trên)... 
Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc, (vị ấy) tu tập. 

Các pháp nào là đã được tu tập, các pháp ấy là có nhất vị. Điều ấy, 
theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì 
gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp 
này cần được tu tập,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích về ‘Cần được tu tập.’ 
 

Tụng phẩm thứ tư. 
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(6) 
Kathaṃ ‘ime dhammā sacchikātabbā’ti sotāvadhānaṃ, 

taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ?  

Eko dhammo sacchikātabbo: akuppā cetovimutti.  

Dve dhammā sacchikātabbā: vijjā ca vimutti ca.  

Tayo dhammā sacchikātabbā: tisso vijjā.  

Cattāro dhammā sacchikātabbā: cattāri sāmaññaphalāni.  

Pañca dhammā sacchikātabbā: pañca dhammakkhandhā.  

Cha dhammā sacchikātabbā: cha abhiññā.  

Satta dhammā sacchikātabbā: satta khīṇāsavabalāni.  

Aṭṭha dhammā sacchikātabbā: aṭṭha vimokkhā.  

Nava dhammā sacchikātabbā: nava anupubbanirodhā.  

Dasa dhammā sacchikātabbā: dasa asekkhā dhammā.  
 
 

 
(7) 

“Sabbaṃ, bhikkhave, sacchikātabbaṃ, kiñca bhikkhave, sabbaṃ 
sacchikātabbaṃ?  

Cakkhuṃ1 bhikkhave, sacchikātabbaṃ, rūpā sacchikātabbā, 
cakkhuviññāṇaṃ sacchikātabbaṃ, cakkhusamphasso sacchikātabbo, 
yampidaṃ2 cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ 
vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi sacchikātabbaṃ.  
 

Sotaṃ sacchikātabbaṃ, saddā sacchikātabbā —pe— ghānaṃ 
sacchikātabbaṃ, gandhā sacchikātabbā —pe— jivhā sacchikātabbā, 
rasā sacchikātabbā —pe— kāyo sacchikātabbo, phoṭṭhabbā 
sacchikātabbā —pe— mano sacchikātabbo, dhammā sacchikātabbā, 
manoviññāṇaṃ sacchikātabbaṃ, manosamphasso sacchikātabbo, 
yampidaṃ2 manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā 
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi sacchikātabbaṃ.” [*]  
 

Rūpaṃ passanto sacchikaroti, vedanaṃ passanto sacchikaroti, 
saññaṃ passanto sacchikaroti, saṅkhāre passanto sacchikaroti, 
viññāṇaṃ passanto sacchikaroti, cakkhuṃ —pe— jarāmaraṇaṃ       
—pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena passanto 
sacchikaroti.  

 
1 cakkhu - Machasaṃ.  
2 yadidaṃ - PTS.  
[*] Vedanāsaṃyutta - Aniccavagge - sattamaṃ. 
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(6) 
1Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này cần được tác chứng,’   tuệ 

do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe 
là (có ý nghĩa) thế nào? 

Một pháp cần được tác chứng là: Tâm giải thoát là không chuyển 
đổi. 

Hai pháp cần được tác chứng là: Minh và giải thoát. 

Ba pháp cần được tác chứng là: Ba minh.[*]  

Bốn pháp cần được tác chứng là: Bốn Quả vị của Sa-môn.[*]  

Năm pháp cần được tác chứng là: Năm pháp uẩn.[*]  

Sáu pháp cần được tác chứng là: Sáu thắng trí.[*]  

Bảy pháp cần được tác chứng là: Bảy lực của bậc Lậu Tận.[*]  

Tám pháp cần được tác chứng là: Tám giải thoát.[*]  

Chín pháp cần được tác chứng là: Chín sự diệt tận theo tuần tự.[*]  

Mười pháp cần được tác chứng là: Mười pháp của bậc Vô Học.[*] 
 

(7) 
Này các tỳ khưu, tất cả cần được tác chứng. Và này các tỳ khưu, 

điều gì là tất cả cần được tác chứng?  

Này các tỳ khưu, mắt cần được tác chứng, các sắc cần được tác 
chứng, nhãn thức cần được tác chứng, nhãn xúc cần được tác chứng, 
cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc là 
khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác 
chứng.  

Tai cần được tác chứng, các thinh cần được tác chứng, ... (như 
trên) ... Mũi cần được tác chứng, các khí cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Lưỡi cần được tác chứng, các vị cần được tác chứng. ... (như 
trên) ... Thân cần được tác chứng, các xúc cần được tác chứng. ... 
(như trên) ... Ý cần được tác chứng, các pháp cần được tác chứng, ý 
thức cần được tác chứng, ý xúc cần được tác chứng, cảm thọ nào 
được sanh lên do duyên ý xúc dầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là không 
khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng cần được tác chứng. 

Trong lúc nhận thấy sắc, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận 
thấy thọ, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy tưởng, (hành giả) 
tác chứng; trong lúc nhận thấy các hành, (hành giả) tác chứng; trong 
lúc nhận thấy thức, (hành giả) tác chứng; trong lúc nhận thấy mắt 
...(như trên)... lão tử ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử 
theo ý nghĩa kết thúc, (hành giả) tác chứng.  

                                                   
1 Xin tham khảo  Kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttaṃ), Trưởng Bộ III. 
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Ye ye dhammā sacchikatā honti te te dhammā phassitā honti. 
Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: “Ime 
dhammā sacchikātabbā’”ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇan” ti.  

 
Sacchikātabbaniddeso.  

 
(8)  

Kathaṃ “ime dhammā hānabhāgiyā, ime dhammā ṭhitibhāgiyā, 
ime dhammā visesabhāgiyā, ime dhammā nibbedhabhāgiyā”ti 
sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ?  
 

Paṭhamassa jhānassa1 lābhiṃ kāmasahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. Tadanudhamatā sati 
santiṭṭhati ṭhitibhāgiyo dhammo. Avitakkasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, visesabhāgiyo dhammo. 
Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā samudācaranti virāgūpasaṃhitā, 
nibbedhabhāgiyo dhammo.  
 

Dutiyassa jhānassa2 lābhiṃ vitakkasahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. Tadanudhammatā sati 
santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. Upekkhāsukhasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, visesabhāgiyo dhammo. 
Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā samudācaranti virāgūpasaṃhitā, 
nibbedhabhāgiyo dhammo.  
 

Tatiyassa jhānassa3 lābhiṃ pītisukhasahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. Tadanudhammatā sati 
santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. Adukkhamasukhasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, visesabhāgiyo dhammo. 
Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā samudācaranti virāgūpasaṃhitā, 
nibbedhabhāgiyo dhammo.  
 

Catutthassa jhānassa4 lābhiṃ upekkhāsukha sahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. 
Tadanudhammatā sati santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. 
Ākāsānañcāyatanasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti, 
visesabhāgiyo dhammo. Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti virāgūpasaṃhitā, nibbedhabhāgiyo dhammo.  

 
1 paṭhamajjhānassa - Syā, PTS. 
2 dutiyajjhānassa - Syā, PTS. 
3 tatiyajjhānassa - Syā, PTS. 
4 catutthajjhānassa - Syā, PTS. 
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Các pháp nào đã được tác chứng, các pháp ấy là đã được chạm 
đến. Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là ‘Các pháp này cần được tác chứng,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy 
là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích về ‘Cần được tu tập.’ 
 

(8) 
Sự nhận định ở tai là ‘Các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp 

này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp 
này đưa đến thông suốt,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố 
tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 

 
 

Đối với vị đã đắc sơ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
không đi cùng với tầm sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng 
và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái 
là pháp đưa đến thông suốt. 
 
 

Đối với vị đã đắc nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tầm sanh 
khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo pháp 
(thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý đi 
cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, tưởng và tác 
ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là 
pháp đưa đến thông suốt. 

 
 

Đối với vị đã đắc tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không khổ và không lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù 
thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương 
ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 
 

 

Đối với vị đã đắc tứ thiền, tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 
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Ākāsānañcāyatanassa lābhiṃ rūpasahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. Tadanudhammatā sati 
santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. Viññāṇañcāyatanasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, visesabhāgiyo dhammo. 
Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā samudācaranti virāgūpasaṃhitā, 
nibbedhabhāgiyo dhammo.  

Viññāṇañcāyatanassa lābhiṃ ākāsānañcāyatanasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. 
Tadanudhammatā sati santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. 
Ākiñcaññāyatanasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti, 
visesabhāgiyo dhammo. Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti virāgūpasaṃhitā, nibbedhabhāgiyo dhammo.  

Ākiñcaññāyatanassa lābhiṃ viññāṇañcāyatanasahagatā 
saññāmanasikārā samudācaranti, hānabhāgiyo dhammo. 
Tadanudhammatā sati santiṭṭhati, ṭhitibhāgiyo dhammo. Neva-
saññānāsaññāyatanasahagatā saññāmanasikārā samudācaranti, 
visesabhāgiyo dhammo. Nibbidāsahagatā saññāmanasikārā 
samudācaranti virāgūpasaṃhitā, nibbedhabhāgiyo dhammo.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Ime dhammā hānabhāgiyā, ime dhammā ṭhitibhāgiyā, ime dhammā 
visesabhāgiyā, ime dhammā nibbedhabhāgiyā”ti sotāvadhānaṃ, 
taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇan” ti. 
 

Hānabhāgiyacatukkaniddeso.  
 

(9)  
Kathaṃ ‘sabbe saṅkhārā aniccā, sabbe saṅkhārā dukkhā, sabbe 

dhammā anattā’ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye 
ñāṇaṃ? 
 

“Rūpaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena, dukkhaṃ bhayaṭṭhena, anattā 
asārakaṭṭhenā”ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye 
ñāṇaṃ.  

 

“Vedanā —pe— Saññā —pe— Saṅkhārā —pe— Viññāṇaṃ —pe— 
Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena, dukkhaṃ 
bhayaṭṭhena, anattā asārakaṭṭhenā”ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā 
paññā sutamaye ñāṇaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“‘Sabbe saṅkhārā aniccā, sabbe saṅkhārā dukkhā, sabbe dhammā 
anattā”ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇan” ti. 
 
 
 

Lakkhaṇattikaniddeso.  



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Đối với vị đã đắc không vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với sắc 
sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận theo 
pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và tác ý 
đi cùng với thức vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng, 
tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với 
ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đi cùng với 
không vô biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản 
chất thuận theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền 
vững, tưởng và tác ý đi cùng với vô sở hữu xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và 
tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. 

Đối với vị đã đắc vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đi cùng với thức vô 
biên xứ sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa, niệm có bản chất thuận 
theo pháp (thiền) ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững, tưởng và 
tác ý đi cùng với phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh khởi là pháp đưa 
đến thù thắng, tưởng và tác ý ...(nt)... là pháp đưa đến thông suốt. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là ‘Các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền 
vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến 
thông suốt,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành 
điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích nhóm bốn về ‘Đưa đến thoái hóa.’  
 

(9) 
Sự nhận định ở tai là ‘Tất cả các hành là vô thường, tất cả các 

hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã,’ tuệ do sự nhận biết điều 
ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế 
nào?  

Sự nhận định ở tai là ‘Sắc là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là 
khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt 
lỏi,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã 
được nghe. 

Sự nhận định ở tai là ‘Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt 
... Lão tử là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý 
nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,’ tuệ do sự 
nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Sự nhận định ở tai 
là ‘Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả 
các pháp là vô ngã,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe.” 
 

Phần giải thích nhóm ba về ‘Hiện tướng.’
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(10)  
Kathaṃ “idaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhasamudayo 

ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhanirodho1 ariyasaccaṃ, idaṃ 
dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccan”ti sotāvadhānaṃ, 
taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ? 

 

Tattha katamaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ? Jātipi dukkhā jarāpi 
dukkhā maraṇampi dukkhaṃ sokaparidevadukkhadomanassu-
pāyāsāpi dukkhā appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena 
pañcupādānakkhandhā2 dukkhā.  
 

Tattha katamā jāti? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi 
sattanikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṃ pātubhāvo 
āyatanānaṃ paṭilābho, ayaṃ vuccati jāti.  
 

Tattha katamā jarā? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi 
sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ valittacatā āyuno 
saṃhāni indriyānaṃ paripāko, ayaṃ vuccati jarā.   
 

Tattha katamaṃ maraṇaṃ? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā 
tamhā sattanikāyā cuti cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu 
maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kalebarassa3 nikkhepo 
jīvitindriyassa upacchedo, idaṃ vuccati maraṇaṃ.  
 

Tattha katamo soko? Yo ñātibyasanena vā phuṭṭhassa 
bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena vā phuṭṭhassa 
sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṃ anto soko 
anto parisoko cetaso parijjhāyanā domanassaṃ sokasallaṃ, ayaṃ 
vuccati soko.  
 

Tattha katamo paridevo? Yo ñātibyasanena vā phuṭṭhassa 
bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena vā phuṭṭhassa 
sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā 
ādevitattaṃ paridevitattaṃ vācā palāpo vippalāpo lālappo lālappanā 
lālappitattaṃ, ayaṃ vuccati paridevo.  

 
1 dukkhanirodhaṃ - Machasaṃ. 
2 pañc’ upādānakhandhā pi - PTS. 
3 kaḷevarassa - Machasaṃ, Syā. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

(10) 
Sự nhận định ở tai là ‘Đây là chân lý cao thượng về Khổ, đây là 

chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, đây là chân lý cao thượng 
về sự diệt tận Khổ, đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ,’ tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo 
thành điều đã được nghe là (có ý nghĩa) thế nào? 

Ở đây, chân lý cao thượng về Khổ là (có ý nghĩa) thế nào?[*] Sanh 
là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự sầu muộn-than vãn-khổ 
đau-ưu phiền-thất vọng cũng là khổ, sự liên hệ với những gì không 
yêu thích là khổ, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ, mong muốn 
mà không đạt được cũng là khổ, tóm tắt lại năm thủ uẩn là khổ. 
 

Ở đây, sanh là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự sanh ra, sự sanh khởi, 
sự hạ sanh, sự tái sanh, sự hiện khởi của các uẩn, sự thành tựu của 
các xứ đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng sanh ấy, sự 
việc này được gọi là sanh. 
 

Ở đây, già là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự già nua, sự hư hoại, sự 
rụng răng, tình trạng bạc tóc, da nhăn, sự rút ngắn tuổi thọ, sự suy 
nhược các căn đối với các chúng sanh ấy ở tập thể của các chúng 
sanh ấy, sự việc này được gọi là già. 
 

Ở đây, chết là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự từ trần, sự tiêu hoại, sự 
phân rã, sự biến mất, sự tử, sự chết, sự hết thời kỳ, sự tan rã các uẩn, 
sự bỏ lại xác thân, sự gián đoạn các quyền đối với các chúng sanh ấy 
ở tập thể của các chúng sanh ấy, sự việc này được gọi là chết. 
 

Ở đây, sầu muộn là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự sầu muộn, sự 
buồn rầu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn 
thảm ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội ở tâm, sự sầu 
muộn ví như mũi tên của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân 
quyến, bị tác động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro 
về tật bệnh, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, 
bị tác động bởi sự khổ đau này hoặc sự khổ đau khác; điều này được 
gọi là sầu muộn. 
 

Ở đây, than vãn là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự phàn nàn, sự than 
vãn, sự kể lể, sự kêu gào, trạng thái kể lể, trạng thái kêu gào, lời nói 
lảm nhảm, sự lải nhải, sự rên rỉ, sự khóc than, trạng thái khóc than 
của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác động bởi sự 
rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị 
gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi sự khổ đau 
này hoặc sự khổ đau khác; điều này được gọi là than vãn. 

 71



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 72

                                                  

Tattha katamaṃ dukkhaṃ? Yaṃ kāyikaṃ asātaṃ, kāyikaṃ 
dukkhaṃ, kāyasamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ, 
kāyasamphassajā asātā dukkhā vedanā, idaṃ vuccati dukkhaṃ.  
 

Tattha katamaṃ domanassaṃ? Yaṃ cetasikaṃ asātaṃ cetasikaṃ 
dukkhaṃ, cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ, 
cetosamphassajā asātā dukkhā vedanā, idaṃ vuccati domanassaṃ.  
 

Tattha katamo upāyāso? Yo ñātibayasanena vā phuṭṭhassa 
bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena vā phuṭṭhassa 
sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa aññataraññatarena 
dukkhadhammena phuṭṭhassa āyāso upāyāso1 āyāsitattaṃ 
upāyāsitattaṃ, ayaṃ vuccati upāyāso.  
 

Tattha katamo appiyehi sampayogo dukkho? Idha yāssa2 te honti 
aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā, ye vā 
panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukāmā 
ayogakkhemakāmā, yā tehi3 saṅgati samāgamo samodhānaṃ 
missībhāvo, ayaṃ vuccati appiyehi sampayogo dukkho.  
 

Tattha katamo piyehi vippayogo dukkho? Idha yāssa2 te honti 
iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā, ye vā 
panassa te honti atthakāmā hitakāmā phāsukāmā yogakkhemakāmā 
mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā vā ñāti vā 
sālohitā vā4 yā tehi3 asaṅgati asamāgamo asamodhānaṃ 
amissībhāvo, ayaṃ vuccati piyehi vippayogo dukkho.  
 

Tattha katamaṃ yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ? 
Jātidhammānaṃ sattānaṃ evaṃ icchā uppajjati: ‘Aho vata mayaṃ 
na jātidhammā assāma, na ca vata no jāti āgaccheyyā’ti, na kho 
panetaṃ icchāya pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi 
dukkhaṃ. Jarādhammānaṃ sattānaṃ —pe— Vyādhidhammānaṃ 
sattānaṃ —pe— Maraṇadhammānaṃ sattānaṃ —pe— 
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ sattānaṃ evaṃ 
icchā uppajjati: ‘Aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadhammā assāma, na ca vata no sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  āgaccheyyun’ti, na kho panetaṃ icchāya 
pattabbaṃ, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ.  

 
1 ‘āyāsanā upāyāsanā’  iti - Machasaṃ, PTS. 
2 yassa - Machasaṃ. 
3 tehi saddhiṃ - Machasaṃ. 
4 mittāmaccā vā ñātisālohitā vā - Vipa. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Ở đây, khổ đau là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc thân, khổ đau thuộc thân, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do thân xúc, là cảm thọ không thoải 
mái và khổ đau sanh lên do thân xúc; điều này được gọi là khổ đau. 

Ở đây, ưu phiền là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự không 
thoải mái thuộc tâm, khổ đau thuộc tâm, được nhận biết là không 
thoải mái và khổ đau sanh lên do ý xúc, là cảm thọ không thoải mái 
và khổ đau sanh lên do ý xúc; điều này được gọi là ưu phiền. 

Ở đây, thất vọng là (có ý nghĩa) thế nào? Điều nào là sự lo âu, sự 
thất vọng, sự bồn chồn, sự tuyệt vọng, trạng thái bồn chồn, trạng thái 
tuyệt vọng của người bị tác động bởi sự rủi ro về thân quyến, bị tác 
động bởi sự rủi ro về của cải, bị tác động bởi sự rủi ro về tật bệnh, bị 
tác động bởi sự rủi ro về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc rủi ro khác, bị tác động bởi 
khổ đau này hoặc khổ đau khác; điều này được gọi là thất vọng. 

Ở đây, sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Trong trường hợp này, điều nào sự giao tiếp, sự kết 
hợp, sự liên kết, tình trạng dính líu với các sắc, các thinh, các khí, các 
vị, các xúc khó chịu, khó ưa, không hợp ý, hoặc là với những người 
không tầm cầu điều hữu ích, không tầm cầu điều có lợi, không tầm 
cầu sự an lạc, không tầm cầu sự yên ổn khỏi các vướng bận; điều này 
được gọi là sự liên hệ với những gì không yêu thích là khổ. 

Ở đây, sự xa lìa với những gì yêu thích là khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong trường hợp này, điều nào là sự không giao tiếp, sự không 
kết hợp, sự không liên kết, tình trạng không dính líu với các sắc, các 
thinh, các khí, các vị, các xúc dễ chịu, đáng ưa, hợp ý, hoặc là với 
những người tầm cầu điều hữu ích, tầm cầu điều có lợi, tầm cầu sự 
an lạc, tầm cầu sự yên ổn khỏi các vướng bận, hoặc là với mẹ, với 
cha, với anh em trai, với chị em gái, với bạn bè, với thân hữu, với họ 
hàng, hay là với quyến thuộc; điều này được gọi là sự xa lìa với 
những gì yêu thích là khổ. 

Ở đây, mong muốn mà không đạt được cũng là khổ là (có ý 
nghĩa) thế nào? Đối với các chúng sanh là đối tượng của sự sanh có 
mong muốn khởi lên như vầy: “Ôi, ước sao chúng ta không là đối 
tượng của sự sanh! Và ước sao sự sanh không thể tác động đến 
chúng ta!” Tuy nhiên, điều ấy không thể đạt được do mong muốn, 
điều này chính là mong muốn mà không đạt được cũng là khổ. Đối 
với các chúng sanh là đối tượng của sự già ...(như trên)... là đối tượng 
của sự bệnh ...(như trên)... là đối tượng của sự chết ...(như trên)... là 
đối tượng của sầu muộn-than vãn-khổ đau-ưu phiền-thất vọng, “Ôi, 
ước sao chúng ta không là đối tượng của sự sầu muộn-than vãn-
khổ đau-ưu phiền-thất vọng! Và ước sao sự sầu muộn-than vãn-
khổ đau-ưu phiền-thất vọng không thể tác động đến chúng ta!” Tuy 
nhiên, điều ấy không thể đạt được do mong muốn; điều này chính là 
mong muốn mà không đạt được cũng là khổ.  
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Tattha katame1 saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā? 
Seyyathīdaṃ2 rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho 
saññūpādānakkhandho saṅkhārūpādānakkhandho viññāṇūpādā-
nakkhandho, ime vuccanti saṅkhittena pañcupādānakkhandhā 
dukkhā. Idaṃ vuccati dukkhaṃ ariyasaccaṃ.  
 

Dukkhasaccaniddeso.  
 

Tattha katamaṃ dukkhasamudayo3 ariyasaccaṃ?  

Yāyaṃ taṇhā ponobhavikā4 nandirāgasahagatā tatra 
tatrābhinandinī, seyyathīdaṃ:2 kāmataṇhā bhavataṇhā 
vibhavataṇhā. Sā kho panesā taṇhā kattha uppajjamānā uppajjati, 
kattha nivisamānā nivisati? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā 
taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.  

Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Cakkhuṃ5 loke piyarūpaṃ 
sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Sotaṃ loke —pe— Ghānaṃ loke —pe— Jivhā loke  —pe— 
Kāyo loke —pe— Mano loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati.  

Rūpā loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Saddā loke —pe— Dhammā loke 
—pe— Cakkhuviññāṇaṃ loke —pe— Manoviññāṇaṃ loke —pe— 
Cakkhusamphasso loke —pe— Manosamphasso loke —pe— 
Cakkhusamphassajā vedanā loke —pe— Manosamphassajā vedanā 
loke —pe— Rūpasaññā loke —pe— Dhammasaññā loke —pe— 
Rūpasañcetanā loke —pe— Dhammasañcetanā loke —pe— 
Rūpataṇhā loke —pe— Dhammataṇhā loke —pe— Rūpavitakko loke 
—pe— Dhammavitakko loke —pe— Rūpavicāro loke —pe— 
Dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā taṇhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati, idaṃ vuccati 
dukkhasamudayo3 ariyasaccaṃ.  
 

Samudayasaccaniddeso.  
 

Tattha katamaṃ dukkhanirodho6 ariyasaccaṃ? 

Yo tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti 
anālayo, sā kho panesā taṇhā kattha pahīyamānā7 pahīyati, kattha 
nirujjhamānā nirujjhati? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā 
taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati.  

 
1 katamā - PTS.    5 cakkhu - Machasaṃ. 
2 seyyathidaṃ - Machasaṃ.  6 dukkhanirodhaṃ - Machasaṃ.  
3 dukkhasamudayaṃ - Machasaṃ, PTS. 7 pahiyyamānā - Syā. 
4 ponobbhavikā - Syā. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Ở đây, tóm tắt lại năm thủ uẩn là khổ là (có ý nghĩa) thế nào? Tức 
là: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn; các điều này tóm tắt lại được gọi là năm thủ uẩn là khổ. Điều 
này được gọi là chân lý cao thượng về Khổ. 
 

Phần giải thích ‘Chân lý về Khổ.’ 
 

Ở đây, chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào?  

Điều này là ái đưa đến tái sanh, đi cùng với sự vui thích và tham 
ái, có sự thích thú nơi này nơi nọ, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.[*] 
Vậy ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở đâu? Khi trụ lại thì trụ lại ở 
đâu? Ở đời, vật nào được yêu thích vật nào đem lại sảng khoái, ái ấy 
khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy.  

Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi sanh 
lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở đời, tai 
...(như trên)... Ở đời, mũi ...(như trên)... Ở đời, lưỡi ...(như trên)... Ở 
đời, thân ...(như trên)... Ở đời, ý là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy.  

Ở đời, các sắc là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái 
ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ lại ở nơi ấy. Ở 
đời, các thinh ...(như trên)... Ở đời, các pháp ...(như trên)... Ở đời, 
nhãn thức ...(như trên)... Ở đời, ý thức ...(như trên)... Ở đời, nhãn 
xúc ...(như trên)... Ở đời, ý xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh 
lên do nhãn xúc ...(như trên)... Ở đời, cảm thọ sanh lên do ý xúc 
...(như trên)... Ở đời, sắc tưởng ...(như trên)... Ở đời, pháp tưởng 
...(như trên)... Ở đời, sắc tư ...(như trên)... Ở đời, pháp tư ...(như 
trên)... Ở đời, sắc ái ...(như trên)... Ở đời, pháp ái ...(như trên)... Ở 
đời, sắc tầm ...(như trên)... Ở đời, pháp tầm ...(như trên)... Ở đời, sắc 
tứ ...(như trên)... Ở đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật đem lại 
sảng khoái, ái ấy khi sanh lên thì sanh lên ở nơi ấy, khi trụ lại thì trụ 
lại ở nơi ấy. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về nhân sanh 
Khổ. 

Phần giải thích ‘Chân lý về Nhân Sanh (Khổ).’ 
 

Ở đây, chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ là (có ý nghĩa) thế 
nào?  

Là sự ly tham ái và sự diệt tận hoàn toàn, là sự xả bỏ, là sự từ bỏ, 
là sự thoát khỏi, là sự không dính líu đối với chính ái ấy. Vậy ái ấy khi 
được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở đâu? Khi được diệt tận thì được diệt 
tận ở đâu? Ở đời, vật nào được yêu thích vật nào đem lại sảng khoái, 
ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì 
được diệt tận ở nơi ấy.  
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Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Cakkhuṃ loke piyarūpaṃ 
sātarūpaṃ, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā 
nirujjhati. —pe— Dhammavicāro loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, etthesā 
taṇhā pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Idaṃ 
vuccati dukkhanirodho ariyasaccaṃ.  

 
 
 

Nirodhasaccaniddeso.  
 

 

Tattha katamaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ?  
 

Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ: sammādiṭṭhi 
sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammā-ājīvo 
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.  

Tattha katamā sammādiṭṭhi? Dukkhe ñāṇaṃ, dukkhasamudaye 
ñāṇaṃ, dukkhanirodhe ñāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya 
ñāṇaṃ, ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.  

Tattha katamo sammāsaṅkappo? Nekkhammasaṅkappo, 
avyāpādasaṅkappo, avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati 
sammāsaṅkappo.  

Tattha katamā sammāvācā? Musāvādā veramaṇī, pisunāvācā 
veramaṇī, pharusāvācā veramaṇī, samphappalāpā veramaṇī, ayaṃ 
vuccati sammāvācā.  

Tattha katamo sammākammanto? Pāṇātipātā veramaṇī, 
adinnādānā veramaṇī, kāmesu micchācārā veramaṇī, ayaṃ vuccati 
sammākammanto.  

Tattha katamo sammā-ājīvo? Idha ariyasāvako micchā-ājīvaṃ 
pahāya sammā-ājīvena jīvikaṃ1 kappeti, ayaṃ vuccati sammā-ājīvo.  

 

Tattha katamo sammāvāyāmo? Idha bhikkhu anuppannānaṃ 
pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti 
vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ 
pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti     
—pe—, anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya —pe—, 
uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya 
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti 
vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, ayaṃ vuccati 
sammāvāyāmo. 

 
1 jīvitaṃ- PTS. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Vậy ở đời, vật được yêu thích vật đem lại sảng khoái là gì? Ở đời, 
mắt là vật được yêu thích, là vật đem lại sảng khoái, ái ấy khi được 
dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, khi được diệt tận thì được diệt tận ở 
nơi ấy. ...(như trên)... Ở đời, pháp tứ là vật được yêu thích, là vật 
đem lại sảng khoái, ái ấy khi được dứt bỏ thì được dứt bỏ ở nơi ấy, 
khi được diệt tận thì được diệt tận ở nơi ấy. Điều này được gọi là 
chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ. 

 
Phần giải thích ‘Chân lý về Nhân Sanh (Khổ).’ 

 
 

Ở đây, chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ là (có ý nghĩa) thế nào?  

Điều này chính là Thánh Đạo tám chi phần, tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định. 

Ở đây, chánh kiến là (có ý nghĩa) thế nào? Là trí về Khổ, trí về 
nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ; điều này được gọi là chánh kiến. 

Ở đây, chánh tư duy là (có ý nghĩa) thế nào? Là tư duy về sự thoát 
ly, tư duy về không sân độc, tư duy về không hãm hại; điều này được 
gọi là chánh tư duy. 

Ở đây, chánh ngữ là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa việc 
nói láo, sự ngăn ngừa việc nói đâm thọc, sự ngăn ngừa việc nói độc 
ác, sự ngăn ngừa việc nói nhảm nhí; điều này được gọi là chánh ngữ. 

Ở đây, chánh nghiệp là (có ý nghĩa) thế nào? Là sự ngăn ngừa 
việc giết hại mạng sống, sự ngăn ngừa việc trộm cắp, sự ngăn ngừa 
hành động sai trái trong các dục; điều này được gọi là chánh nghiệp. 

Ở đây, chánh mạng là (có ý nghĩa) thế nào? Trong Giáo Pháp này, 
vị đệ tử Phật dứt bỏ sự nuôi mạng sai trái và duy trì mạng sống bằng 
sự nuôi mạng chân chánh; điều này được gọi là chánh mạng. 

 

Ở đây, chánh tinh tấn là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong 
Giáo Pháp này khởi lên ước muốn về việc không làm sanh khởi của 
các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi, (vị ấy) cần mẫn, khởi sự 
tinh tấn, quyết tâm, nỗ lực, khởi lên ước muốn về việc dứt bỏ các ác 
bất thiện pháp đã được sanh khởi ...(như trên) ..., khởi lên ước muốn 
về việc làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi ...(như 
trên) ..., khởi lên ước muốn về việc duy trì, về sự không tiêu hoại, về 
tình trạng tăng trưởng, về sự lớn mạnh, về sự phát triển, về sự toàn 
vẹn của các thiện pháp đã được sanh khởi, (vị ấy) cần mẫn, khởi sự 
tinh tấn, quyết tâm, nỗ lực; điều này được gọi là chánh tinh tấn. 
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Tattha katamā sammāsati? Idha bhikkhu kāye kāyānupassī 
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, 
vedanāsu vedanānupassī —pe— citte cittānupassī —pe— dhammesu 
dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke 
abhijjhādomanassaṃ, ayaṃ vuccati sammāsati.  

 
 

Tattha katamo sammāsamādhi? Idha bhikkhu vivicceva kāmehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ 
pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ1 upasampajja viharati, vitakka-
vicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ 
avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ 
upasampajja viharati, pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca 
sampajāno sukhaṃ ca kāyena paṭisaṃvedeti, yaṃ taṃ ariyā 
ācikkhanti: ‘upekkhako satimā sukhavihārī’ti taṃ tatiyaṃ jhānaṃ2 
upasampajja viharati, sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā 
pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā adukkhamasukhaṃ 
upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, 
ayaṃ vuccati sammāsamādhi. Idaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī 
paṭipadā ariyasaccaṃ.  
 

Maggasaccaniddeso. 
 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ, 
idaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ, idaṃ dukkhanirodhagāminī 
paṭipadā ariyasaccan”ti sotāvadhānaṃ, taṃpajānanā paññā 
sutamaye ñāṇan” ti. 

 

Evaṃ sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇaṃ.  
 
 
 

Catusaccaniddeso.  
 

Sutamayañāṇaniddeso.  
 

 --ooOoo-- 

 
1 paṭhamajjhānaṃ - Syā, PTS, Sīmu. 
2 sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ - bahūsu. 



Phân Tích Đạo - Tập Một                   Phẩm Chính Yếu - Giảng về Trí 

Ở đây, chánh niệm là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này sống có sự quán xét thân trên thân, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân. ... có sự quán xét thọ trên các thọ, ... có sự quán xét tâm 
trên tâm, ... có sự quán xét pháp trên các pháp, với nhiệt tâm, tỉnh 
giác, có niệm, (vị ấy) có thể chế ngự tham đắm và ưu phiền ở chính 
bản thân; điều này được gọi là chánh niệm. 

Ở đây, chánh định là (có ý nghĩa) thế nào? Vị tỳ khưu trong Giáo 
Pháp này ngay sau khi tách ly các dục, tách ly các bất thiện pháp, (vị 
ấy) đạt đến và an trú sơ thiền có tầm có tứ có hỷ lạc sanh lên do sự 
tách ly; do sự vắng lặng của tầm và tứ, (vị ấy) đạt đến và an trú nhị 
thiền với nội phần tĩnh lặng, có trạng thái nhất tâm, không tầm 
không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; ly hỷ và ly tham ái, (vị ấy) an 
trú xả, có niệm và tỉnh giác, và (vị ấy) cảm nhận lạc bằng thân, các 
bậc Thánh gọi điều ấy là: ‘Có xả, có niệm, trú vào lạc,’ (vị ấy) đạt đến 
và an trú tam thiền ấy; do sự dứt bỏ lạc và do sự dứt bỏ khổ, do sự 
biến mất của hỷ và ưu ngay trước đây, (vị ấy) đạt đến và an trú tứ 
thiền không khổ không lạc, có sự thanh tịnh của xả và niệm; điều này 
được gọi là chánh định. Điều này được gọi là chân lý cao thượng về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 
 

Phần giải thích ‘Chân lý về Đạo.’ 
 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Đây là chân lý cao 
thượng về Khổ, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh Khổ, đây 
là chân lý cao thượng về sự diệt tận Khổ, đây là chân lý cao 
thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ,’ tuệ do sự nhận 
biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.”  

Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được 
nghe là (có ý nghĩa) như thế.  

 
Phần giải thích về ‘Bốn Chân Lý.’ 

 
Phần giải thích   

‘Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe.’ 
 

--ooOoo-- 
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