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8. Ādīnavañāṇaṃ 

Kathaṃ bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ?  
 
‘Uppādo bhayan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ. 

‘Pavattaṃ bhayan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ. 
Nimittaṃ bhayan’ti —pe— ‘Āyuhanā1 bhayan’ti —pe—        
‘Paṭisandhi bhayan’ti —pe— ‘Gati bhayan’ti —pe—                   
‘Nibbatti bhayan’ti —pe— ‘Upapatti bhayan’ti —pe—                        
‘Jāti bhayan’ti —pe— ‘Jarā bhayan’ti —pe—                                  
‘Vyādhi bhayan’ti —pe— ‘Maraṇaṃ bhayan’ti —pe—                      
‘Soko bhayan’ti —pe— ‘Paridevo bhayan’ti —pe—                     
‘Upāyāso bhayan’ti bhayatuṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.  

‘Anuppādo kheman’ti santipade ñāṇaṃ, ‘appavattaṃ kheman’ti 
santipade ñāṇaṃ, —pe— ‘anupāyāso kheman’ti santipade ñāṇaṃ.  

 

‘Uppādo bhayaṃ, anuppādo kheman’ti santipade ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ bhayaṃ, appavattaṃ kheman’ti santipade ñāṇaṃ,             
—pe— ‘upāyāso bhayaṃ, anupāyāso kheman’ti santipade ñāṇaṃ.  

‘Uppādo dukkhan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ dukkhan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ,          
—pe— ‘upāyāso dukkhan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.  

Anuppādo sukhan’ti santipade ñāṇaṃ, ‘appavattaṃ sukhan’ti 
santipade ñāṇaṃ, —pe— ‘anupāyāso sukhan’ti santipade ñāṇaṃ.  

 

‘Uppādo dukkhaṃ, anuppādo sukhan’ti santipade ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ dukkhaṃ, appavattaṃ sukhan’ti santipade ñāṇaṃ,           
—pe— ‘upāyāso dukkhaṃ, anupāyāso sukhan’ti santipade ñāṇaṃ.  

‘Uppādo sāmisan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ sāmisan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ,           
—pe— ‘upāyāso sāmisan’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.  

 

‘Anuppādo nirāmisan’ti santipade ñāṇaṃ, ‘appavattaṃ 
nirāmisan’ti santipade ñāṇaṃ, —pe— ‘anupāyāso nirāmisan’ti 
santipade ñāṇaṃ.  

Uppado sāmisaṃ, anuppādo nirāmisan’ti santipade ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ sāmisaṃ, appavattaṃ nirāmisan’ti santipade ñāṇaṃ,       
—pe— ‘upāyāso sāmisaṃ, anupāyāso nirāmisan’ti santipade ñāṇaṃ.  

 
1 āyūhanā - Machasaṃ, Syā. 
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8. Trí về điều tai hại: 

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi là trí về điều tai hại là (có ý nghĩa) 
thế nào?  

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự tái sanh là kinh hãi’ là 
trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự vận hành 
là kinh hãi’ ... ‘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’ ... 
‘Sự thất vọng là kinh hãi’ là trí về điều tai hại.  

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không tái sanh là an ổn.’ Trí 
về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không vận hành là an ổn.’ ...(nt)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không thất vọng là an ổn.’  

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự tái sanh là kinh hãi, sự không 
tái sanh là an ổn.’ Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự vận hành là 
kinh hãi, sự không vận hành là an ổn.’ ...(nt)... Trí về trạng thái bình 
yên rằng: ‘Sự thất vọng là kinh hãi, sự không thất vọng là an ổn.’  

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự tái sanh là khổ’ là trí về 
điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự vận hành là 
khổ’ ...(như trên)... ‘Sự thất vọng là khổ’ là trí về điều tai hại.  

Trí về trạng thái bình yên rằng:  ‘Sự không tái sanh là lạc.’ Trí về 
trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không vận hành là lạc.’ ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không thất vọng là lạc.’  

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự tái sanh là khổ, sự không tái 
sanh là lạc.’ Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự vận hành là khổ, sự 
không vận hành là lạc.’ ...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên 
rằng: ‘Sự thất vọng là khổ, sự không thất vọng là lạc.’  

Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự tái sanh là hệ lụy vật 
chất’ là trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự 
vận hành là hệ lụy vật chất’ ...(như trên)... ‘Sự thất vọng là hệ lụy vật 
chất’ là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không tái sanh là không hệ 
lụy vật chất.’ Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không vận hành là 
không hệ lụy vật chất.’ ...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: 
‘Sự không thất vọng là không hệ lụy vật chất.’  

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự tái sanh là hệ lụy vật chất, sự 
không tái sanh là không hệ lụy vật chất.’ Trí về trạng thái bình yên 
rằng: ‘Sự vận hành là hệ lụy vật chất, sự không vận hành là không hệ 
lụy vật chất.’ ...(nt)... Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự thất vọng là 
hệ lụy vật chất, sự không thất vọng là không hệ lụy vật chất.’  
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‘Uppādo saṅkhārā’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ saṅkhārā’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ,         
—pe— ‘upāyāso saṅkhārā’ti bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.  

‘Anuppādo nibbānan’ti santipade ñāṇaṃ, ‘appavattaṃ 
nibbānan’ti santipade ñāṇaṃ, —pe— ‘anupāyāso nibbānan’ti 
santipade ñāṇaṃ.  

‘Uppādo saṅkhārā, anuppādo nibbānan’ti santipade ñāṇaṃ, 
‘pavattaṃ saṅkhārā appavattaṃ nibbānan’ti santipade ñāṇaṃ,         
—pe— ‘upāyāso saṅkhārā, anupāyāso nibbānan’ti santipade ñāṇaṃ.  
 

1.  Uppādañca pavattañca nimittaṃ dukkhanti passati 
āyūhanaṃ paṭisandhiṃ ñāṇaṃ ādīnave idaṃ. 

 
2.  Anuppādaṃ appavattaṃ animittaṃ sukhanti ca 

anāyūhanaṃ appaṭisandhiṃ1 ñāṇaṃ santipade idaṃ.  
 
3.  Idaṃ ādīnave ñāṇaṃ pañcaṭṭhānesu jāyati         

pañcaṭṭhāne santipade dasa ñāṇe pajānāti. 
 

Dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalātā nānādiṭṭhisu na kampatī’ti.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Bhayatupaṭṭhāne paññā ādīnave ñāṇaṃ.”  
 

Ādīnavañāṇaniddeso.  
  

9. Saṅkhārupekkhāñāṇaṃ 
 

Kathaṃ muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ?  

Uppādaṃ2 muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. Pavattaṃ3 muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, nimittaṃ 
muñcitukamyatā —pe— āyūhanaṃ muñcitukamyatā —pe— 
paṭisandhiṃ muñcitukamyatā —pe— gatiṃ muñcitukamyatā —pe— 
nibbattiṃ  muñcitukamyatā —pe— upapattiṃ muñcitukamyatā       
—pe— jātiṃ muñcitukamyatā —pe— jaraṃ muñcitukamyatā —pe— 
vyādhiṃ muñcitukamyatā —pe— maraṇaṃ muñcitukamyatā —pe— 
sokaṃ muñcitukamyatā —pe— paridevaṃ muñcitukamayatā —pe— 
upāyāsaṃ muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.  

 
1 anāyuhappaṭisandhi - Vima 2.  
2 uppādamuñci. . . - Syā. 
3 pavattamuñcitu. . . . (iccādi) - Syā. 
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Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự tái sanh là pháp hữu vi’  
là trí về điều tai hại. Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi rằng: ‘Sự vận 
hành là pháp hữu vi’ ...(như trên)... Tuệ về sự thiết lập của kinh hãi 
rằng: ‘Sự thất vọng là pháp hữu vi’ là trí về điều tai hại. 

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không tái sanh là Niết Bàn.’ 
Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không vận hành là Niết Bàn.’ 
...(như trên)... Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự không thất vọng là 
Niết Bàn.’  

Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự tái sanh là pháp hữu vi, sự 
không tái sanh là Niết Bàn.’ Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự vận 
hành là pháp hữu vi, sự không vận hành là Niết Bàn.’ ...(như trên)... 
Trí về trạng thái bình yên rằng: ‘Sự thất vọng là pháp hữu vi, sự 
không thất vọng là Niết Bàn.’   
 

1. Vị nhận thức tái sanh,    → vận hành, tướng, tích nghiệp,  
mầm tái sanh là ‘khổ,’   trí này là tai hại. 

 

2. Không sanh, không vận hành,  không tướng, không tích nghiệp,  
không mầm sanh là ‘lạc,’  trí này là bình yên. 

 

3. Đây trí về tai hại,    sanh lên ở năm chốn,[*] 
bình yên về năm nơi,[*]   vị nhận ra mười trí.[*]  

 

Người thiện xảo hai trí,[*]  không động vì tà kiến. 

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: “Tuệ về sự thiết lập 
của kinh hãi là trí về điều tai hại.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về điều tai hại.’  

 
9. Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi: 

 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là (có ý nghĩa) 
thế nào?  

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với sự tái sanh là trí về các trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự 
bình thản đối với sự vận hành ...(như trên)... đối với hiện tướng 
...(như trên)... đối với (nghiệp) tích lũy ...(nt)... đối với mầm tái sanh 
...(nt)... đối với cảnh giới tái sanh ...(nt)... đối với sự tái tạo ...(nt)... 
đối với sự sanh lên ...(nt)... đối với sự sanh (ra) ...(nt)... đối với sự già 
...(nt)... đối với sự bệnh ...(nt)... đối với sự chết ...(nt)... đối với sự sầu 
muộn ...(nt)... đối với sự than vãn ...(như trên)... Tuệ về sự mong 
muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản đối với sự thất 
vọng là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.  

 115



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 116

‘Uppādo dukkhan’ti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā 
paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. ‘Pavattaṃ dukkhan’ti 
muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu 
ñāṇaṃ —pe— ‘Upāyāso muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā 
paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.  
 

‘Uppādo bhayan’ti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. ‘Pavattaṃ bhayan’ti muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ —pe— 
‘Upāyāso bhayan’ti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.  
 

‘Uppādo sāmisan’ti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā 
paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. ‘Pavattaṃ sāmisan’ti 
muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu 
ñāṇaṃ —pe— ‘Upāyāso sāmisan’ti muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.  
 

‘Uppādo saṅkhārā’ti muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā 
paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. ‘Pavattaṃ saṅkhārā’ti 
muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu 
ñāṇaṃ —pe— ‘Upāyāso saṅkhārā’ti muñcitukamyatā-
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ.  
 

Uppādo saṅkhārā, te saṅkhāre ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā. 
Ye ca saṅkhārā yā ca upekkhā ubhopete saṅkhārā, te saṅkhāre 
ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā.  
 

Pavattaṃ saṅkhārā —pe— Nimittaṃ saṅkhārā —pe— Āyūhanā 
saṅkhārā —pe— Paṭisandhi saṅkhārā —pe— Gati saṅkhārā —pe— 
Nibbatti saṅkhārā —pe— Upapatti saṅkhārā —pe— Jāti saṅkhārā —
pe— Jarā saṅkhārā —pe— Byādhi saṅkhārā —pe— Maraṇaṃ 
saṅkhārā —pe— Soko saṅkhārā —pe— Paridevo saṅkhārā —pe— 
Upāyāso saṅkhārā, te saṅkhāre ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā. Ye 
ca saṅkhārā yā ca upekkhā ubhopete saṅkhārā, te saṅkhāre 
ajjhupekkhatīti saṅkhārupekkhā.  
 

Katīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti? 
Aṭṭhahākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.  
 

Puthujjanassa katīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti, sekkhassa katīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti, vītarāgassa katīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti?  
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Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với ‘Sự tái sanh là khổ’ là trí về các trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và 
về sự bình thản đối với ‘Sự vận hành là khổ’ ...(như trên)... ‘Sự thất 
vọng là khổ’ là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với ‘Sự tái sanh là kinh hãi’ là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, 
và về sự bình thản đối với ‘Sự vận hành là kinh hãi’ ...(nt)... ‘Sự thất 
vọng là kinh hãi’ là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với ‘Sự tái sanh là hệ lụy vật chất’ là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân 
biệt rõ, và về sự bình thản đối với ‘Sự vận hành là hệ lụy vật chất’ 
...(như trên)... ‘Sự thất vọng là hệ lụy vật chất’ là trí về các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. 

Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình 
thản đối với ‘Sự tái sanh là pháp hữu vi’ là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Tuệ về sự mong muốn giải thoát, về sự phân biệt 
rõ, và về sự bình thản đối với ‘Sự vận hành là pháp hữu vi’ ...(như 
trên)... ‘Sự thất vọng là pháp hữu vi’ là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. 

‘Sự tái sanh là pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các 
pháp hữu vi ấy,’ như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. ‘Các 
pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều này đều là các pháp hữu vi, 
(hành giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy,’ như thế là trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi.  

‘Sự vận hành là pháp hữu vi, ...(nt)... ‘Hiện tướng là pháp hữu vi, 
... ‘(Nghiệp) tích lũy ... ‘Mầm tái sanh ... ‘Cảnh giới tái sanh ... ‘Sự tái 
tạo ... ‘Sự sanh lên ... ‘Sự sanh (ra) ... ‘Sự già ... ‘Sự bệnh ... ‘Sự chết ... 
‘Sự sầu muộn ... ‘Sự than vãn ... ‘Sự thất vọng là pháp hữu vi, (hành 
giả) dửng dưng đối với các pháp hữu vi ấy,’ như thế là trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. ‘Các pháp hữu vi và trạng thái xả, cả hai điều 
này đều là các pháp hữu vi, (hành giả) dửng dưng đối với các pháp 
hữu vi ấy,’ như thế là trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.  

Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là 
với bao nhiêu biểu hiện? Sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là với tám biểu hiện.  

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện? Đối với vị hữu học, sự 
quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao 
nhiêu biểu hiện? Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với bao nhiêu biểu hiện?  
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Puthujjanassa dvīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti, sekkhassa tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti, vītarāgassa tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti. 

Puthujjanassa katamehi dvīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti? Puthujjano saṅkhārupekkhaṃ abhinandati vā 
vipassati vā, puthujjanassa imehi dvīhākārehi saṅkhārupekkhāya 
cittassa abhinīhāro hoti.  

Sekkhassa katamehi tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti? Sekkho saṅkhārupekkhaṃ abhinandati vā vipassati 
vā paṭisaṅkhāya vā phalasamāpattiṃ samāpajjati, sekkhassa imehi 
tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro hoti.  

Vītarāgassa katamehi tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti? Vītarāgo saṅkhārupekkhā vipassati vā  
paṭisaṅkhāya vā phalasamāpattiṃ samāpajjati, tadajjhupekkhitvā 
suññatavihārena vā animittavihārena vā appaṇihitavihārena vā 
viharati; vītarāgassa imehi tīhākārehi saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro hoti.  

Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca saṅkhārupekkhāya 
cittassa abhinīhāro ekattaṃ hoti? Puthujjanassa saṅkhārupekkhaṃ 
abhinandato cittaṃ kilissati, bhāvanāya paripantho hoti, 
paṭivedhassa antarāyo hoti, āyatiṃ paṭisandhiyā paccayo hoti, 
sekkhassapi saṅkhārupekkhaṃ abhinandato cittaṃ kilissati, 
bhāvanāya paripantho hoti, uttariṃ paṭivedhassa antarāyo hoti, 
āyatiṃ paṭisandhiyā paccayo hoti. Evaṃ puthujjanassa ca sekkhassa 
ca saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro ekattaṃ hoti 
abhinandanaṭṭhena.  

Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro ekattaṃ hoti?          
Puthujjano saṅkhārupekkhaṃ aniccatopi dukkhatopi           
anattatopi vipassati, sekkhopi saṅkhārupekkhaṃ                  
aniccatopi dukkhatopi anattatopi vipassati. Vītarāgopi 
saṅkhārupekkhaṃ aniccatopi dukkhatopi anattatopi vipassati    
evaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro ekattaṃ hoti 
abhinīhāraṭṭhena.  

Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti?  
Puthujjanassa saṅkhārupekkhā kusalā hoti, sekkhassa 
saṅkhārupekkhā kusalā hoti, vītarāgassa saṅkhārupekkhā     
abyākatā hoti. Evaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa        
ca saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti 
kusalābyākataṭṭhena.  



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

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện. Đối với vị hữu học, sự quả quyết 
của tâm ... là với ba biểu hiện. Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là với ba biểu hiện. 

Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là với hai biểu hiện gì? Phàm nhân hoặc là thích thú 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi hoặc là minh sát (trạng thái ấy). 
Đối với phàm nhân, sự quả quyết của tâm ... là với hai biểu hiện này. 

Đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện gì? 
Vị hữu học hoặc là thích thú, hoặc là minh sát trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. Đối với 
vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này. 

Đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu 
hiện gì? Vị đã lìa tham ái hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể nhập thiền quả, hoặc là 
dửng dưng với điều ấy rồi an trú với sự an trú không tánh, với sự an 
trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô nguyện. Đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... là với ba biểu hiện này.  

Đối với phàm nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ở 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có cùng một bản chất là thế 
nào? Đối với phàm nhân, trong khi thích thú trạng thái xả đối với các 
pháp hữu vi, tâm sẽ bị ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc tu tập, là 
chướng ngại cho sự thấu triệt, là duyên cho mầm tái sanh trong 
tương lai. Ngay cả đối với vị hữu học, trong khi thích thú trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi, tâm bị sẽ ô nhiễm, là sự ngăn trở cho việc 
tu tập, ... là duyên cho mầm tái sanh trong tương lai. Đối với phàm 
nhân và đối với vị hữu học, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản 
chất theo ý nghĩa thích thú là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có cùng một bản chất là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là vô thường, là 
khổ não, là vô ngã. Vị hữu học cũng minh sát ... là vô thường, là khổ 
não, là vô ngã. Vị đã lìa tham ái cũng minh sát trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Đối với phàm 
nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ... có cùng một bản chất theo ý nghĩa quả quyết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có 
bản chất khác biệt như thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị hữu học, trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi là thiện. Đối với vị đã lìa tham ái, trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi là vô ký. Đối với phàm nhân, đối với vị hữu 
học, và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của tâm ... là có bản 
chất khác biệt theo ý nghĩa thiện và vô ký là như vậy. 
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Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti? 
Puthujjanassa saṅkhārupekkhā kiñci kāle suviditā hoti, kiñci kāle na 
suviditā hoti, sekkhassapi saṅkhārupekkhā kiñci kāle suviditā hoti, 
kiñci kāle na suviditā hoti, vītarāgassa saṅkhārupekkhā accantaṃ 
suviditā hoti. Evaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti viditaṭṭhena ca 
aviditaṭṭhena ca.  

 

Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti? Puthujjano 
saṅkhārupekkhaṃ1 atittattā vipassati, sekkhopi  
saṅkhārupekkhaṃ1 atittattā vipassati, vītarāgo saṅkhārupekkhaṃ 
tittattā vipassati. Evaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti tittaṭṭhena ca 
atittaṭṭhena ca.  

 

Kathaṃ puthujjanassa ca sekkhassa ca vītarāgassa ca 
saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ hoti? Puthujjano 
saṅkhārupekkhaṃ tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ pahānāya sotāpatti-
maggaṃ paṭilābhatthāya vipassati, sekkho saṅkhārupekkhaṃ 
tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ pahīnattā uttaripaṭilābhatthāya vipassati, 
vītarāgo saṅkhārupekkhaṃ sabbakilesānaṃ pahīnattā 
diṭṭhadhammasukhavihāratthāya vipassati. Evaṃ puthujjanassa ca 
sekkhassa ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro 
nānattaṃ hoti pahīnaṭṭhena ca appahīnaṭṭhena ca.  

 

Kathaṃ sekkhassa ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa 
abhinīhāro nānattaṃ hoti? Sekkho saṅkhārupekkhaṃ abhinandati 
vā vipassati vā paṭisaṅkhāya vā phalasamāpattiṃ samāpajjati, 
vītarāgo saṅkhārupekkhaṃ vipassati vā paṭisaṅkhāya vā phala-
samāpattiṃ samāpajjati tadajjhupekkhitvā suññatavihārena vā 
animittavihārena vā appaṇihitavihārena vā viharati. Evaṃ sekkhassa 
ca vītarāgassa ca saṅkhārupekkhāya cittassa abhinīhāro nānattaṃ 
hoti vihārasamāpattaṭṭhena.  

 

Kati saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti, kati 
saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti? Aṭṭha saṅkhā-
rupekkhā samathavasena uppajjanti, dasa saṅkhārupekkhā 
vipassanāvayena uppajjanti.  

 
1 saṅkhārupekkhā - Syā. 
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Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi có 
bản chất khác biệt là thế nào? Đối với phàm nhân, trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi có lúc biết được rõ rệt có lúc không biết được rõ 
rệt. Luôn cả đối với vị hữu học, trạng thái xả ... Đối với vị đã lìa tham 
ái, trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là biết được hoàn toàn rõ rệt. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được biết và theo ý 
nghĩa đã không được biết là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi không được toàn 
vẹn. Vị hữu học minh sát ... cũng không được toàn vẹn. Vị đã lìa 
tham ái minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi được toàn vẹn. 
Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham ái, 
sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt theo ý nghĩa được toàn 
vẹn và theo ý nghĩa không được toàn vẹn là như vậy. 

Đối với phàm nhân, đối với vị hữu học, và đối với vị đã lìa tham 
ái, sự quả quyết của tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Phàm 
nhân minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi nhằm mục đích 
thành tựu Đạo Nhập Lưu để dứt bỏ ba sự ràng buộc.1 Vị hữu học 
minh sát ... nhằm mục đích thành tựu cao hơn do trạng thái đã được 
dứt bỏ ba sự ràng buộc. Vị đã lìa tham ái minh sát ... nhằm mục đích 
lạc trú trong hiện tại do trạng thái đã được dứt bỏ toàn bộ phiền não. 
Sự quả quyết của tâm ... của phàm nhân, của vị hữu học, và của vị đã 
lìa tham ái là có bản chất khác biệt theo ý nghĩa đã được dứt bỏ và 
theo ý nghĩa chưa được dứt bỏ là như vậy. 

Đối với vị hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết của 
tâm ... có bản chất khác biệt là thế nào? Vị hữu học hoặc là thích thú, 
hoặc là minh sát trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân 
biệt rõ rồi thể nhập thiền quả. Vị đã lìa tham ái hoặc là minh sát 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, hoặc là phân biệt rõ rồi thể 
nhập thiền quả, hoặc là dửng dưng đối với điều ấy rồi an trú với sự 
an trú không tánh, với sự an trú vô tướng, hoặc với sự an trú vô 
nguyện. Đối với vị hữu học và đối với vị đã lìa tham ái, sự quả quyết 
của tâm ở trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là có bản chất khác 
biệt theo ý nghĩa an trú và thể nhập là như vậy. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do 
năng lực của chỉ tịnh? Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp 
hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát? Có tám trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của chỉ tịnh. Có mười trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 

                                                   
1 Là sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi thức 
(PṭsA. 1, 272). 
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Katamā aṭṭha saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti? 
Paṭhamaṃ jhānaṃ1 paṭilābhatthāya nīvaraṇe paṭisaṅkhāsantiṭ-
ṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, dutiyaṃ jhānaṃ paṭilābhat-
thāya vitakkavicāre paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu 
ñāṇaṃ, tatiyaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya pītiṃ paṭisaṅkhā-
santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, catutthaṃ jhāṇaṃ 
paṭilābhatthāya sukhadukkhe paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ paṭilā-
bhatthāya rūpasaññaṃ paṭighasaññaṃ nānattasaññaṃ paṭisaṅkhā-
santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, viññāṇañcāyatana-
samāpattiṃ paṭilābhatthāya ākāsānañcāyatanasaññaṃ paṭisaṅkhā-
santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, ākiñcaññāyatana-
samāpattiṃ paṭilābhatthāya viññāṇañcāyatanasaññaṃ paṭisaṅkhā-
santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya ākiñcaññāyatanasaññaṃ 
paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. Imā aṭṭha 
saṅkhārupekkhā samathavasena uppajjanti.  

Katamā dasa saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti? 
Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ 
āyūhanaṃ2 paṭisandhiṃ gatiṃ nibbattiṃ upapattiṃ jātiṃ jaraṃ 
vyādhiṃ maraṇaṃ sokaṃ paridevaṃ upāyāsaṃ paṭisaṅkhāsan-
tiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, sotāpattiphala-
samāpattatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ āyūhanaṃ 
paṭisandhiṃ —pe— upāyāsaṃ paṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā 
saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ, sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya     
—pe— sakadāgāmiphalasamāpattatthāya —pe— anāgāmimaggaṃ 
paṭilābhatthāya —pe— anāgāmiphalasamāpattatthāya —pe— 
arahattamaggaṃ paṭilābhatthāya —pe— arahattaphala-
samāpattatthāya —pe— suññatavihārasamāpattatthāya —pe— 
animittavihārasamāpattatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ 
āyūhanaṃ paṭisandhiṃ gatiṃ nibbattiṃ upapattiṃ jātiṃ jaraṃ 
vyādhiṃ maraṇaṃ sokaṃ paridevaṃ upāyāsaṃ paṭisaṅkhā-
santiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu ñāṇaṃ. Imā dasa 
saṅkhārupekkhā vipassanāvasena uppajjanti.  

Kati saṅkhārupekkhā kusalā, kati akusalā, kati abyākatā? 
Paṇṇarasa saṅkhārupekkhā kusalā, tisso saṅkhārupekkhā abyākatā, 
natthi saṅkhārupekkhā akusalā.  
 
1.  “Paṭisaṅkhā santiṭṭhanā paññā aṭṭha cittassa gocarā 

puthujjanassa dve honti tayo sekkhassa gocarā                           
tayo ca vītarāgassa yehi cittaṃ vivaṭṭati. 

 
1 paṭhamajjhānaṃ - PTS.  
2 āyuhanaṃ - Syā, PTS. 
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Tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của chỉ tịnh là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ các pháp 
ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền là trí về các trạng thái 
xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ 
tầm tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiền là trí về các trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ hỷ 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ lạc và khổ 
nhằm mục đích thành tựu tứ thiền là trí về các trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ là trí về các 
trạng thái xả ... Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ 
tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt 
thức vô biên xứ là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ 
do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xứ là trí về các 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Tuệ do sự bình thản sau khi 
phân biệt rõ sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là trí về các trạng thái xả đối 
với các pháp hữu vi. Đây là tám trạng thái xả đối với các pháp hữu vi 
sanh lên do năng lực của chỉ tịnh.  

Mười trạng thái xả đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực 
của minh sát là gì? Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái 
sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh 
giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự 
chết, sự sầu muộn, sự than vãn, sự thất vọng nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhập Lưu là trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. 
Tuệ do sự bình thản sau khi phân biệt rõ sự tái sanh, ...(như trên)... 
nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhập Lưu ... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất Lai ... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo Bất Lai ... nhằm mục đích chứng đạt Quả 
Bất Lai ... nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán ... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú 
không tánh ... nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng là trí về 
các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi. Đây là mười trạng thái xả 
đối với các pháp hữu vi sanh lên do năng lực của minh sát. 

Có bao nhiêu trạng thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện? Có 
bao nhiêu là bất thiện? Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi là thiện. Có ba trạng thái xả đối với 
các pháp hữu vi là vô ký. Không có trạng thái xả đối với các pháp hữu 
vi là bất thiện.   

1. Tuệ phân biệt, bình thản,       → tám hành xứ của tâm: 
hai thuộc về phàm nhân,  hữu học ba hành xứ, 
vị lìa ái có ba,    tâm ly khai với chúng. 
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2.  Aṭṭha samādhissa paccayā dasa ñāṇassa gocarā                
aṭṭhārasa saṅkhārupekkhā tiṇṇaṃ vimokkhāna paccayā.  

 
3.  Ime aṭṭhārasākārā paññā yassa paricitā1                                   

kusalo saṅkhārupekkhāsu nānādiṭṭhisu na kampatī” ti.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Muñcitukamyatāpaṭisaṅkhāsantiṭṭhanā paññā saṅkhārupekkhāsu 
ñāṇaṃ.”  

 
Saṅkhārupekkhāñāṇaniddeso.  

  
  

 10. Gotrabhūñāṇaṃ 

Kathaṃ bahiddhā vuṭṭhānavivaṭṭane paññā gotrabhū ñāṇaṃ?  

 

Uppādaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, pavattaṃ abhibhuyyatīti 
gotrabhū, nimittaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, āyūhanaṃ 
abhibhuyyatīti gotrabhū, paṭisandhiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, 
gatiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, nibbattiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, 
upapattiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, jātiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, 
jaraṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, vyādhiṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, 
maraṇaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, sokaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, 
paridevaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, upāyāsaṃ abhibhuyyatīti 
gotrabhū, bahiddhā saṅkhāranimittaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū.  

Anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, appavattaṃ pakkhandatīti 
gotrabhū —pe— nirodhaṃ nibbānaṃ pakkhandatīti gotrabhū.  

Uppādaṃ abhibhuyyitvā anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, 
pavattaṃ abhibhuyyitvā appavattaṃ pakkhandatīti gotrabhū, 
nimittaṃ abhibhuyyitvā animittaṃ pakkhandatīti gotrabhū, —pe— 
bahiddhā saṅkhāranimittaṃ abhibhuyyitvā nirodhaṃ nibbānaṃ 
pakkhandatīti gotrabhū.  
 

Uppādā vuṭṭhātīti gotrabhū, pavattā vuṭṭhātīti gotrabhū, nimittā 
vuṭṭhātīti gotrabhū, āyūhanā vuṭṭhātīti gotrabhū, paṭisandhiyā 
vuṭṭhātīti gotrabhū, gatiyā vuṭṭhātīti gotrabhū, nibbattiyā vuṭṭhātīti 
gotrabhū, upapattiyā vuṭṭhātīti gotrabhū, jātiyā vuṭṭhātīti gotrabhū, 
jarāyā vuṭṭhātīti gotrabhū byādhimhā vuṭṭhātīti gotrabhū, maraṇā 
vuṭṭhātīti gotrabhū, sokā vuṭṭhātīti gotrabhū, paridevā vuṭṭhātīti 
gotrabhū, upāyāsā vuṭṭhātīti gotrabhū, bahiddhā saṅkhāranimittā 
vuṭṭhātīti gotrabhū. 

 
1 pariccitā - Machasaṃ. 
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2. Tám do duyên của định,     → mười hành xứ của trí, 
mười tám xả các hành  là duyên ba giải thoát.[*] 

 

3. Mười tám biểu hiện này,  vị có tuệ hiểu rõ, 
thiện xảo trong xả hành,  không động vì tà kiến. 

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: “Tuệ về sự mong 
muốn giải thoát, về sự phân biệt rõ, và về sự bình thản là trí về các 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.”  
 

Phần giải thích  
‘Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi.’  

 
10. Trí chuyển tộc: 

Tuệ về sự thoát ra và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

‘Vượt trên sự tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Vượt trên sự vận hành’ là 
chuyển tộc. ‘Vượt trên hiện tướng’ ... ‘Vượt trên (nghiệp) tích lũy’ ... 
‘Vượt trên mầm tái sanh’ ... ‘Vượt trên cảnh giới tái sanh’ ... ‘Vượt 
trên sự tái tạo’ ... ‘Vượt trên sự sanh lên’ ... ‘Vượt trên sự sanh (ra)’ ... 
‘Vượt trên sự già’ ... ‘Vượt trên sự bệnh’ ... ‘Vượt trên sự chết’ ... ‘Vượt 
trên sự sầu muộn’ ... ‘Vượt trên sự than vãn’ ... ‘Vượt trên sự thất 
vọng’ là chuyển tộc. ‘Vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại 
phần’ là chuyển tộc.  

1‘Dự phần vào  sự không tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Dự phần vào sự 
không vận hành’ là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

‘Sau khi đã vượt trên sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh’ là chuyển tộc. ‘Sau khi đã vượt trên sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành’ ... ‘Sau khi đã vượt trên hiện tướng rồi dự 
phần vào không hiện tướng’ là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Sau khi đã 
vượt trên hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

‘Thoát ra khỏi sự tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Thoát ra khỏi sự vận 
hành’ là chuyển tộc. ‘Thoát ra khỏi hiện tướng’ ... ‘Thoát ra khỏi 
(nghiệp) tích lũy’ ... ‘Thoát ra khỏi mầm tái sanh’ ... ‘Thoát ra khỏi 
cảnh giới tái sanh’ ... ‘Thoát ra khỏi sự tái tạo’ ... ‘Thoát ra khỏi sự 
sanh lên’ ... ‘Thoát ra khỏi sự sanh (ra)’ ... ‘Thoát ra khỏi sự già’ ... 
‘Thoát ra khỏi sự bệnh’ ... ‘Thoát ra khỏi sự chết’ ... ‘Thoát ra khỏi sự 
sầu muộn’ ... ‘Thoát ra khỏi sự than vãn’ ... ‘Thoát ra khỏi sự thất 
vọng’ là chuyển tộc. ‘Thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại 
phần’ là chuyển tộc.  

                                                   
1 Dự phần vào: được dịch từ pakkhandati hàm ý nhảy vào, lao vào, tiến vào (ND). 
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Anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, appavattaṃ pakkhandatīti 
gotrabhū, —pe— nirodhaṃ nibbānaṃ pakkhandatīti gotrabhū. 

Uppādā vuṭṭhahitvā anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, pavattā 
vuṭṭhahitvā appavattaṃ pakkhandatīti gotrabhū, nimittā vuṭṭhahitvā 
animittaṃ pakkhandatīti gotrabhū, āyūhanā vuṭṭhahitvā 
anāyūhanaṃ pakkhandatīti gotrabhū, paṭisandhiyā vuṭṭhahitvā 
appaṭisandhiṃ pakkhandatīti gotrabhū, gatiyā vuṭṭhahitvā agatiṃ 
pakkhandatīti gotrabhū, nibbattiyā vuṭṭhahitvā anibbattiṃ 
pakkhandatīti gotrabhū, upapattiyā vuṭṭhahitvā anupapattiṃ 
pakkhandatīti gotrabhū, jātiyā vuṭṭhahitvā ajātiṃ pakkhandatīti 
gotrabhū, jarāya vuṭṭhahitvā ajaraṃ pakkhandatīti gotrabhū, 
byādhimhā vuṭṭhahitvā abyādhiṃ pakkhandatīti gotrabhū, maraṇā 
vuṭṭhahitvā amaraṇaṃ pakkhandatīti gotrabhū, sokā vuṭṭhahitvā 
asokaṃ pakkhandatīti gotrabhū, paridevā vuṭṭhahitvā aparidevaṃ 
pakkhandatīti gotrabhū, upāyāsā vuṭṭhahitvā anupāyāsaṃ 
pakkhandatīti gotrabhū, bahiddhāsaṅkhāranimittā vuṭṭhahitvā 
nirodhaṃ nibbānaṃ pakkhandatīti gotrabhū.  

Uppādā vivaṭṭatīti gotrabhū, pavattā vivaṭṭatīti gotrabhū, —pe— 
bahiddhā saṅkhāranimittā vivaṭṭatīti gotrabhū.  

Anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, appavattaṃ pakkhandatīti 
gotrabhū, —pe— nirodhaṃ nibbānaṃ pakkhandatīti gotrabhū,  

Uppādā vivaṭṭitvā anuppādaṃ pakkhandatīti gotrabhū, pavattā 
vivaṭṭitvā appavattaṃ pakkhandatīti gotrabhū, —pe— bahiddhā-
saṅkhāranimittā vivaṭṭitvā nirodhaṃ nibbānaṃ pakkhandatīti 
gotrabhū.  

Kati gotrabhūdhammā samathavasena uppajjanti, kati gotrabhū-
dhammā vipassanāvasena uppajjanti? Aṭṭha gotrabhūdhammā 
samathavasena uppajjanti, dasa gotrabhūdhammā vipassanāvasena 
uppajjanti.  

Katame1 aṭṭha gotrabhūdhammā samathavasena uppajjanti? 
Paṭhamaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya nīvaraṇe abhibhuyyatīti gotra-
bhū, dutiyaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya vitakkavicāre abhibhuyyatīti 
gotrabhū, tatiyaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya pītiṃ abhibhuyyatīti 
gotrabhū, catutthaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya sukhadukkhe abhi-
bhuyyatīti gotrabhū, ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya 
rūpasaññaṃ paṭighasaññaṃ nānattasaññaṃ abhibhuyyatīti gotra-
bhū, viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya ākāsānañ-
cāyatanasaññaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, ākiñcaññāyatana-
samāpattiṃ paṭilābhatthāya viññāṇañcāyatanasaññaṃ abhibhuy-
yatīti gotrabhū, nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ paṭilābhat-
thāya ākiñcaññāyatanasaññaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū. Ime aṭṭha 
gotrabhūdhammā samathavasena uppajjanti.  

 
1 katamā - Sī 1.     2 paṭhamajjhānaṃ - PTS, Sī 1. 
 



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

‘Dự phần vào sự không tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Dự phần vào sự 
không vận hành’ là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

‘Sau khi thoát ra khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh’ là chuyển tộc. ‘Sau khi thoát ra khỏi sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành’ là chuyển tộc. ‘Sau khi thoát ra khỏi hiện 
tướng ... không hiện tướng ...(nt)... (nghiệp) tích lũy ... không 
(nghiệp) tích lũy ...(nt)... mầm tái sanh ... không mầm tái sanh 
...(nt)... cảnh giới tái sanh ... không cảnh giới tái sanh ...(nt)... sự tái 
tạo ... sự không tái tạo ...(nt)... sự sanh lên ... sự không sanh lên 
...(nt)... sự sanh (ra) ... sự không sanh (ra) ...(nt)... sự già ... sự không 
già ...(nt)... sự bệnh ... sự không bệnh ...(nt)... sự chết ... sự không 
chết ...(nt)... sự sầu muộn ... sự không sầu muộn ...(nt)... sự than vãn 
... sự không than vãn ...(nt)... sự thất vọng ... sự không thất vọng ... 
‘Sau khi thoát ra khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự 
phần vào sự diệt tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

‘Ly khai khỏi sự tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Ly khai khỏi sự vận hành’ 
là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Ly khai khỏi hiện tướng của các hành ở 
ngoại phần’ là chuyển tộc.  

‘Dự phần vào sự không tái sanh’ là chuyển tộc. ‘Dự phần vào sự 
không vận hành’ là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Dự phần vào sự diệt 
tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

‘Sau khi đã ly khai khỏi sự tái sanh rồi dự phần vào sự không tái 
sanh’ là chuyển tộc. ‘Sau khi đã ly khai khỏi sự vận hành rồi dự phần 
vào sự không vận hành’ là chuyển tộc. ...(như trên)... ‘Sau khi đã ly 
khai khỏi hiện tướng của các hành ở ngoại phần rồi dự phần vào sự 
diệt tận Niết Bàn’ là chuyển tộc.  

Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh? Có bao nhiêu sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của 
minh sát? Có tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ 
tịnh. Có mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 

Tám sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh là gì? 
‘Vượt trên các pháp ngăn che nhằm mục đích thành tựu sơ thiền’ là 
chuyển tộc. ‘Vượt trên tầm tứ nhằm mục đích thành tựu nhị thiền’ ... 
‘Vượt trên hỷ nhằm mục đích thành tựu tam thiền’ ... ‘Vượt trên lạc 
và khổ nhằm mục đích thành tựu tứ thiền’ ... ‘Vượt trên sự nghĩ 
tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt không vô biên xứ’ ... ‘Vượt 
trên sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ’ ... ‘Vượt trên sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt vô sở hữu xứ’ ... 
‘Vượt trên sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ’ là chuyển tộc. Đây là tám 
sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của chỉ tịnh.  
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Katame dasa gotrabhūdhammā vipassanāvasena uppajjanti? 
Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ 
āyūhanaṃ paṭisandhiṃ gatiṃ nibbattiṃ upapattiṃ jātiṃ jaraṃ 
byādhiṃ maraṇaṃ sokaṃ paridevaṃ upāyāsaṃ bahiddhā-
saṅkhāranimittaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, sotāpattiphalasamā-
pattatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ āyūhanaṃ paṭisandhiṃ   
—pe— abhibhuyyatīti gotrabhū, sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya 
—pe— sakadāgāmiphalasamāpattatthāya —pe— anāgāmimaggaṃ 
paṭilābhatthāya —pe— anāgāmiphalasamāpattatthāya —pe— 
arahattamaggaṃ paṭilābhatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ 
āyūhanaṃ paṭisandhiṃ gatiṃ nibbattiṃ upapattiṃ jātiṃ jaraṃ 
byādhiṃ maraṇaṃ sokaṃ paridevaṃ upāyāsaṃ bahiddhā-
saṅkhāranimittaṃ abhibhuyyatīti gotrabhū, arahattaphalasamā-
pattatthāya —pe— suññatavihārasamāpattatthāya —pe— animitta-
vihārasamāpattatthāya uppādaṃ pavattaṃ nimittaṃ āyūhanaṃ 
paṭisandhiṃ —pe— abhibhuyyatīti gotrabhū, ime dasa gotrabhū-
dhammā vipassanāvasena uppajjanti.  

 

Kati gotrabhūdhammā kusalā, kati akusalā, kati abyākatā? 
Pannarasa gotrabhūdhammā kusalā, tayo gotrabhūdhammā 
abyākatā, natthi gotrabhūdhammā akusalā.  

 
1.  “Sāmisañca nirāmisaṃ paṇihitañca appaṇihitaṃ 

Suññatañca visaññuttaṃ vuṭṭhitañca avuṭṭhitaṃ.  
 

2.  Aṭṭha samādhissa paccayā dasa ñāṇassa gocarā       
aṭṭhārasa gotrabhūdhammā tiṇṇaṃ vimokkhāna paccayā.  

 
3.  Ime aṭṭhārasākārā paññā yassa paricitā                          

kusalo vivaṭṭe vuṭṭhāne nānādiṭṭhisu na kampatī”ti.  
 
Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 

“Bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā gotrabhū ñāṇaṃ.”  
 

Gotrabhūñāṇaniddeso.  
  

11. Maggañāṇaṃ 

Kathaṃ dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ? 

 

Sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi micchā-
diṭṭhiyā vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti. Tena vuccati: “Dubhato 
vuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.” 



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

Mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát là gì? 
‘Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, 
mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), 
sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, sự than vãn, sự thất vọng, hiện 
tướng của các hành ở ngoại phần nhằm mục đích thành tựu Đạo 
Nhập Lưu’ là chuyển tộc. ‘Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, hiện 
tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, ...(như trên)... nhằm mục 
đích chứng đạt Quả Nhập Lưu’ ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Nhất Lai ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Nhất 
Lai ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu Đạo Bất Lai ...(như 
trên)... nhằm mục đích chứng đạt Quả Bất Lai ...(như trên)... nhằm 
mục đích thành tựu Đạo A-la-hán’ ...(như trên)... nhằm mục đích 
chứng đạt Quả A-la-hán ...(như trên)... nhằm mục đích chứng đạt sự 
an trú không tánh ...(như trên)... ‘Vượt trên sự tái sanh, sự vận hành, 
hiện tướng, (nghiệp) tích lũy, mầm tái sanh, cảnh giới tái sanh, sự tái 
tạo, sự sanh lên, sự sanh (ra), sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu muộn, 
sự than vãn, sự thất vọng, hiện tướng của các hành ở ngoại phần 
nhằm mục đích chứng đạt sự an trú vô tướng’ là chuyển tộc. Đây là 
mười sự chuyển tộc được sanh lên do năng lực của minh sát. 

Có bao nhiêu sự chuyển tộc là thiện? Có bao nhiêu là bất thiện? 
Có bao nhiêu là vô ký? Có mười lăm sự chuyển tộc là thiện. Có ba sự 
chuyển tộc là vô ký. Không có sự chuyển tộc là bất thiện.  
 

1. Vật chất, không vật chất,     → có nguyện và vô nguyện, 
ràng buộc, không ràng buộc, thoát được và không thoát. 

 

2. Tám do duyên của định,  mười hành xứ của trí, 
mười tám sự chuyển tộc  là duyên ba giải thoát. 

 

3. Mười tám biểu hiện này,  vị có tuệ hiểu rõ, 
khéo ly khai, thoát khỏi,  không động vì tà kiến. 

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: “Tuệ về sự thoát ra 
và ly khai ngoại phần là trí chuyển tộc.”  

 
Phần giải thích ‘Trí chuyển tộc.’  

 
 

11. Trí về Đạo: 

Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo 
là (có ý nghĩa) thế nào?  

Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai 
(nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  
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Abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo micchāsaṅkappā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.” 

Pariggahaṭṭhena sammāvācā micchāvācāya vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.”  

Samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto micchākammantā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ  
 

Vodānaṭṭhena sammā-ājīvo micchā-ājīvā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.”  
 

Paggahaṭṭhena sammāvāyāmo micchāvāyāmā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.”  
 

Upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati micchāsatiyā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.”  
 

Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchāsamādhito vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.” 
 

Sakadāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi oḷārikā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā oḷārikā kāmarāgānusayā paṭighānusayā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā magge ñāṇaṃ.”  
 

Anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi aṇusahagatā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā, aṇusahagatā kāmarāgānusayā paṭighānusayā 
vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhāna-
vivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.”’  



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

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại 
phần) là trí về Đạo.” 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ 
về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  

Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại 
phần) là trí về Đạo.”  

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy ...  

Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tinh tấn, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy ...   

Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: 
“Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  

Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói 
rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về 
Đạo.”  

Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai 
(nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  

Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì 
thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại 
phần) là trí về Đạo.”  
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Arahattamaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgā arūparāgā mānā 
uddhaccā avijjāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā 
vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vuṭṭhāti; tena vuccati: “Dubhato vuṭṭhāna-
vivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.”  

 
1.  “Ajātaṃ jhāpeti1 jātena jhānaṃ2 tena pavuccati 

jhānavimokkhe3 kusalatā nānādiṭṭhisu na kampati.4  
 

2.  Samādahitvā yathā ce vipassati                             
vipassamāno tathā ce samādahe                                 
vipassanā ca samatho tadā ahu                                
samānabhāgā yuganandhā vattare.  

 
3.  Dukkhā saṅkhārā sukho nirodhoti dassanaṃ               

dubhato vuṭṭhitā paññā phasseti amataṃ padaṃ.  
 

4.  Vimokkhacariyaṃ jānāti nānattekatta5kovido               
dvinnaṃ ñāṇānaṃ kusalatā nānādiṭṭhisu na kampatī” ti. 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā; tena vuccati: 
“Dubhato vuṭṭhānavivaṭṭane paññā magge ñāṇaṃ.” 

 
Maggañāṇaniddeso. 

 

  
  
   

  
12. Phalañāṇaṃ 

 

Kathaṃ payogapaṭippassaddhipaññā phale ñāṇaṃ? 

Sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi micchā-
diṭṭhiyā vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayoga6paṭippassaddhattā 
uppajjati sammādiṭṭhi, maggassetaṃ phalaṃ.  

 
1 ñāpeti - PTS. 
2 ñāṇaṃ - PTS. 
3 ñāṇavimokkhe - PTS.  
4 na kampatīti - PTS, Syā. 
5 nānattekatte - PTS. 
6 tappayoga - Vima. 



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

Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi 
các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra 
khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần; vì thế, được nói rằng: “Tuệ về 
sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  

 
1.  Sanh thiêu đốt vô sanh,    → vì thế gọi tham thiền, 

thiện xảo thiền, giải thoát, không động vì tà kiến. 
 

2. Như thế định rồi quán,  cũng vậy quán ở định, 
khi ấy quán và chỉ   hành bình đẳng tương hợp. 

 
3. Thấy ‘Các hành là khổ,   diệt tận là an lạc,’ 

tuệ thoát khỏi cả hai  đạt được Đạo Bất Tử. 
 

4. Vị biết hành giải thoát,  rành rẽ dị và đồng, 
thiện xảo về hai trí,  không động vì tà kiến. 

 

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: “Tuệ về sự thoát ra 
và ly khai cả hai (nội ngoại phần) là trí về Đạo.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về Đạo.’  

 

 

 
 

12. Trí về Quả: 
 

1Tuệ về sự tịnh lặng của việc thực hành  là trí về Quả là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
thoát ra khỏi tà kiến, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. Chánh kiến được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo.  

 

                                                   
1 ajjhattabahiddhā vuṭṭhānapayogassa: của việc thực hành thoát ra khỏi nội 
ngoại phần (PṭsA. 1, 284). 
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Abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo micchāsaṅkappā vuṭṭhāti 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayoga1paṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsaṅkappo, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Pariggahaṭṭhena sammāvācā micchāvācāya vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti. Taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāvācā, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto micchākammantā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammākammanto, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Vodānaṭṭhena sammā-ājīvo micchā-ājīvā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammā-ājīvo, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Paggahaṭṭhena sammāvāyāmo micchāvāyāmā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayoga1paṭippassaddhattā uppajjati 
sammāvāyāmo, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati micchāsatiyā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsati, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchāsamādhito vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsamādhi, maggassetaṃ phalaṃ.  
 

Sakadāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi oḷārikā kāmarāgasaṃyojanā 
paṭighasaṃyojanā oḷārikā kāmarāgānusayā paṭighānusayā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsamādhi, maggassetaṃ phalaṃ.  

 
1 tappayoga... - Vima. 



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

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), thoát ra khỏi 
tà tư duy, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
tư duy được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo.  

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, thoát ra khỏi tà ngữ, thoát ra 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát 
ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh ngữ được sanh lên 
từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của 
Đạo.  

Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, thoát ra khỏi tà 
nghiệp, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh 
nghiệp được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; 
điều này là Quả của Đạo.  

Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, thoát ra khỏi tà mạng, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh mạng 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo.  

Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, thoát ra khỏi tà tinh tấn, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh tinh tấn 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo.  

Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, thoát ra khỏi tà niệm, thoát 
ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, 
thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh niệm được 
sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là 
Quả của Đạo.  

Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra khỏi tà định, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định 
được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này 
là Quả của Đạo.  

Vào sát-na Đạo Nhất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất thô thiển, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm 
có tính chất thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần. Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực 
hành ấy; điều này là Quả của Đạo. 
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Anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi aṇusahagatā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā aṇusahagatā kāmarāgānusayā paṭighānusayā 
vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsamādhi, maggassetaṃ phalaṃ.  

 

Arahattamaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgā arūparāgā mānā 
uddhaccā avijjāya, mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā 
vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vuṭṭhāti, taṃpayogapaṭippassaddhattā uppajjati 
sammāsamādhi, maggassetaṃ phalaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Payogapaṭippassaddhipaññā phale ñāṇan” ti. 

 
Phalañāṇaniddeso. 

  
  
  
  

  
13. Vimuttiñāṇaṃ 

Kathaṃ chinnavaṭṭamanupassane1 paññā vimuttiñāṇaṃ?  
 

Sotāpattimaggena sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso, 
diṭṭhānusayo vicikicchānusayo, attano cittassa upakkilesā 
sammāsamucchinnā honti, imehi pañcahi upakkilesehi 
sapariyuṭṭhānehi cittaṃ vimuttaṃ hoti suvimuttaṃ. Taṃvimutti 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Chinnavaṭṭamanupassane1 paññā vimuttiñāṇaṃ.”  

 
 

Sakadāgāmimaggena oḷārikaṃ kāmarāgasaññojanaṃ, paṭigha-
saññojanaṃ oḷāriko kāmarāgānusayo paṭighānusayo attano cittassa 
upakkilesā sammā samucchinnā honti, imehi catūhi upakkilesehi 
sapariyuṭṭhānehi cittaṃ vimuttaṃ hoti suvimuttaṃ. Taṃvimutti 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Chinnavaṭṭamanupassane paññā vimuttiñāṇaṃ.”  

 
1 chinnavaṭumānupassane - Machasaṃ; chinnamanupassane - Syā, PTS.  



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

Vào sát-na Đạo Bất Lai: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, thoát ra khỏi ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và 
(ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. 
Chánh định được sanh lên từ trạng thái tịnh lặng của việc thực hành 
ấy; điều này là Quả của Đạo. 

Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, thoát ra 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thoát ra khỏi ngã 
mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, thoát ra khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi 
tất cả các hiện tướng ngoại phần. Chánh định được sanh lên từ trạng 
thái tịnh lặng của việc thực hành ấy; điều này là Quả của 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: “Tuệ về sự tịnh lặng 
của việc thực hành là trí về Quả.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về Quả.’ 
 
 

 

 
13. Trí về Giải Thoát: 

Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát 
là (có ý nghĩa) thế nào?  

Nhờ vào Đạo Nhập Lưu, sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài 
nghi, sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi 
ngủ ngầm là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ 
hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi năm 
tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát 
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: “Tuệ về việc quán xét phiền 
não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 

Nhờ vào Đạo Nhất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ 
ngầm là các tùy phiền não có tính chất thô thiển thuộc tâm của hành 
giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn 
giải thoát khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của 
chúng). Việc giải thoát 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: “Tuệ về 
việc quán xét phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 
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Anāgāmimaggena aṇusahagataṃ kāmarāgasaññojanaṃ paṭigha-
saññojanaṃ aṇusahagato kāmarāgānusayo paṭighānusayo attano 
cittassa upakkilesā sammā samucchinnā honti, imehi catūhi 
upakkilesehi sapariyuṭṭhānehi cittaṃ vimuttaṃ hoti suvimuttaṃ. 
Taṃvimutti ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Chinnavaṭṭamanupasane paññā vimuttiñāṇaṃ.”  

 
 

Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā 
mānānusayo bhavarāgānusayo avijjānusayo attano cittassa 
upakkilesā sammā samucchinnā honti, imehi aṭṭhahi upakkilesehi 
sapariyuṭṭhānehi cittaṃ vimuttaṃ hoti suvimuttaṃ, taṃvimutti 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Chinnavaṭṭamanupassane paññā vimuttiñāṇaṃ.” 

 
 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Chinnavaṭṭamanupassane paññā vimuttiñāṇaṃ.” 
 

Vimuttiñāṇaniddeso. 

   
  

14. Paccavekkhanañāṇaṃ 

Kathaṃ tadā samudāgate1 dhamme passane2 paññā 
paccavekkhane ñāṇaṃ?  

Sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi tadā 
samudāgatā.3 Abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo tadā 
samudāgato, pariggahaṭṭhena sammāvācā tadā samudāgatā, 
samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto tadā samudāgato, 
vodānaṭṭhena sammā-ājīvo tadā samudāgato, paggahaṭṭhena 
sammāvāyāmo tadā samudāgato, upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati tadā 
samudāgatā, avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi tadā samudāgato.  
 

Upaṭṭhānaṭṭhena satisambojjhaṅgo tadā samudāgato, 
pavicayaṭṭhena dhammavicayasambojjhaṅgo tadā samudāgato, 
paggahaṭṭhena viriyasambojjhaṅgo tadā samudāgato, pharaṇaṭṭhena 
pītisambojjhaṅgo tadā samudāgato, upasamaṭṭhena passaddhi-
sambojjhaṅgo tadā samudāgato, avikkhepaṭṭhena samādhi-
sambojjhaṅgo tadā samudāgato, paṭisaṅkhānaṭṭhena upekkhā-
sambojjhaṅgo tadā samudāgato.  

 
1 samupāgate - Syā. 
2 vipassane - PTS. 
3 samupāgatā - Syā.  



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

Nhờ vào Đạo Bất Lai, sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của 
bất bình có tính chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có 
tính chất vi tế là các tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được 
đoạn trừ hoàn toàn. Tâm được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát 
khỏi bốn tùy phiền não này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc 
giải thoát 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: “Tuệ về việc quán xét 
phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.” 

Nhờ vào Đạo A-la-hán, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô 
minh, ngã mạn ngủ ngầm, hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm là các 
tùy phiền não thuộc tâm của hành giả được đoạn trừ hoàn toàn. Tâm 
được giải thoát, được hoàn toàn giải thoát khỏi tám tùy phiền não 
này và các sự xâm nhập (của chúng). Việc giải thoát 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: “Tuệ về việc quán xét phiền não đã được cắt lìa 
là trí về giải thoát.” 

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: “Tuệ về việc quán xét 
phiền não đã được cắt lìa là trí về giải thoát.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về giải thoát.’ 
 

 
14. Trí về việc quán xét lại: 

Tuệ về việc nhìn thấy các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy là trí 
về việc quán xét lại là (có ý nghĩa) thế nào?  

 
Vào sát-na Đạo Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 

đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh ngữ, theo ý 
nghĩa gìn giữ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh nghiệp, theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh mạng, 
theo ý nghĩa trong sạch, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tinh 
tấn, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh niệm, 
theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh định, 
theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy.  

 
Niệm giác chi, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi 

ấy. Trạch pháp giác chi, theo ý nghĩa suy xét, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Cần giác chi, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Hỷ giác chi, theo ý nghĩa lan tỏa, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Tịnh giác chi, theo ý nghĩa an tịnh, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định giác chi, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào 
khi ấy. Xả giác chi, theo ý nghĩa phân biệt rõ, đã được sanh khởi vào 
khi ấy.  
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Assaddhiye akampiyaṭṭhena saddhābalaṃ tadā samudāgataṃ, 
kosajje akampiyaṭṭhena viriyabalaṃ tadā samudāgataṃ, pamāde 
akampiyaṭṭhena satibalaṃ tadā samudāgataṃ, uddhacce 
akampiyaṭṭhena samādhibalaṃ tadā samudāgataṃ, avijjāya 
akampiyaṭṭhena paññābalaṃ tadā samudāgataṃ.  

 

 

Adhimokkhaṭṭhena saddhindriyaṃ tadāsamudāgataṃ, 
paggahaṭṭhena viriyindriyaṃ tadā samudāgataṃ, upaṭṭhānaṭṭhena 
satindriyaṃ tadā samudāgataṃ, avikkhepaṭṭhena samādhindriyaṃ 
tadā samudāgataṃ, dassanaṭṭhena paññindriyaṃ tadā 
samudāgataṃ.  

 

 

Ādhipateyyaṭṭhena indriyā tadā samudāgatā, akampiyaṭṭhena 
balā tadā samudāgatā, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgā tadā       
samudāgatā, hetuṭṭhena1 maggo tadā samudāgato,    
upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā tadā samudāgatā,         
padahanaṭṭhena sammappadhānā tadā samudāgatā,        
ijjhanaṭṭhena iddhipādā tadā samudāgatā, tathaṭṭhena                 
saccā tadā samudāgatā, avikkhepaṭṭhena samatho                           
tadā samudāgato, anupassanaṭṭhena vipassanā tadā         
samudāgatā, ekarasaṭṭhena samathavipassanā tadā samudāgatā, 
anativattanaṭṭhena yuganandhaṃ tadā samudāgataṃ, 
saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi tadā samudāgatā, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi tadā samudāgatā, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi       
tadā samudāgatā, vimuttaṭṭhena vimokkhā tadā samudāgatā, 
paṭivedhaṭṭhena vijjā tadā samudāgatā, pariccāgaṭṭhena           
vimutti  tadā samudāgatā, samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ          
tadā samudāgataṃ.   

 

 

Chando mūlaṭṭhena tadā samudāgato, manasikāro 
samuṭṭhānaṭṭhena tadā samudāgato, phasso samodhānaṭṭhena    
tadā samudāgato, vedanā samosaraṇaṭṭhena tadā samudāgatā, 
samādhi pamukhaṭṭhena tadā samudāgato, sati ādhipateyyaṭṭhena 
tadā samudāgatā, paññā taduttaraṭṭhena tadā samudāgatā,      
vimutti sāraṭṭhena tadā samudāgatā, amatogadhaṃ nibbānaṃ 
pariyosānaṭṭhena tadā samudāgataṃ, vuṭṭhahitvā paccavekkhati. 
Ime dhammā tadā samudāgatā.  

 
1 hetaṭṭhena - Syā. 
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Tín lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không có đức tin, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tấn lực, theo ý nghĩa không dao động ở 
sự biếng nhác, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm lực, theo ý nghĩa 
không dao động ở sự buông lung, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định 
lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự phóng dật, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Tuệ lực, theo ý nghĩa không dao động ở sự không sáng 
suốt, đã được sanh khởi vào khi ấy.  

 
Tín quyền, theo ý nghĩa cương quyết, đã được sanh khởi vào khi 

ấy. Tấn quyền, theo ý nghĩa ra sức, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Niệm quyền, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Định quyền, theo ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Tuệ quyền, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy.  

 
Các quyền, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã được sanh khởi vào khi 

ấy. Các lực, theo ý nghĩa không dao động, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Các giác chi, theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), đã được 
sanh khởi vào khi ấy. Đạo, theo ý nghĩa chủng tử, đã được sanh khởi 
vào khi ấy. Các sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các chánh cần, theo ý nghĩa nỗ lực, đã được sanh 
khởi vào khi ấy. Các nền tảng của thần thông, theo ý nghĩa thành 
tựu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Các chân lý, theo ý nghĩa của thực 
thể, đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Minh sát, theo ý nghĩa quán xét, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chỉ tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất 
vị, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự kết hợp chung, theo ý nghĩa 
không vượt trội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giới thanh tịnh, theo 
ý nghĩa thu thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tâm thanh tịnh, theo 
ý nghĩa không tản mạn, đã được sanh khởi vào khi ấy. Kiến thanh 
tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải 
thoát, theo ý nghĩa được phóng thích, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, đã được sanh khởi vào khi ấy. Giải 
thoát, theo ý nghĩa buông bỏ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Trí về sự 
đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi ấy.  

 
Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 

Tác ý, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
Xúc, theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý 
nghĩa hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn 
đầu, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 
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Sotāpattiphalakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi tadā 
samudāgatā. Abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo tadā 
samudāgato, —pe—  Paṭipassaddhaṭṭhena1 anuppāde ñāṇaṃ tadā 
samudāgataṃ. Chando mūlaṭṭhena tadā samudāgato, manasikāro 
samuṭṭhānaṭṭhena tadā samudāgato, phasso samodhānaṭṭhena tadā 
samudāgato, vedanā samosaraṇaṭṭhena tadā samudāgatā, samādhi  
pamukhaṭṭhena tadā samudāgato, sati ādhipateyyaṭṭhena tadā 
samudāgatā, paññā taduttaraṭṭhena tadā samudāgatā, vimutti 
sāraṭṭhena tadā samudāgatā, amatogadhaṃ nibbānaṃ 
pariyosānaṭṭhena tadā samudāgataṃ, vuṭṭhahitvā paccavekkhati. 
Ime dhammā tadā samudāgatā.  

Sakadāgāmimaggakkhaṇe —pe— Sakadāgāmiphalakkhaṇe —pe— 
Anāgāmimaggakkhaṇe —pe— Anāgāmiphalakkhaṇe —pe— 
Arahattamaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi tadā 
samudāgatā. —pe— Samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ tadā 
samudāgataṃ. Chando mūlaṭṭhena tadā samudāgato, —pe— 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena tadā samudāgataṃ, 
vuṭṭhahitvā paccavekkhati. Ime dhammā tadā samudāgatā.  

Arahattaphalakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi tadā 
samudāgatā. —pe— Paṭippassaddhaṭṭhena1 anuppāde ñāṇaṃ tadā 
samudāgataṃ. Chando mūlaṭṭhena tadā samudāgato, —pe— 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena tadā samudāgataṃ, 
vuṭṭhahitvā paccavekkhati. Ime dhammā tadā samudāgatā.  

Taṃ ñātaṭṭhena2 ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati 
“Tadā samudāgate dhamme passane3 paññā paccavekkhane ñāṇaṃ.” 

 
Paccavekkhanañāṇaniddeso. 

  
 

 
 

15. Vatthunānattañāṇaṃ 

Kathaṃ ajjhattavavatthāne paññā vatthunānatte ñāṇaṃ?  

Kathaṃ ajjhattadhamme4 vavattheti?  

Cakkhuṃ ajjhattaṃ vavattheti, sotaṃ ajjhattaṃ vavattheti, 
ghānaṃ ajjhattaṃ vavattheti, jivhaṃ ajjhattaṃ vavattheti, kāyaṃ 
ajjhattaṃ vavattheti, manaṃ ajjhattaṃ vavattheti.  

 
1 paṭipassaddhaṭṭhena - PTS.  
2 tañ ñātaṭṭhena - PTS. 
3 vipassane - PTS. 
4 ajjhattaṃ dhamme - Syā, PTS. 
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Vào sát-na Quả Nhập Lưu: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt 
(tâm vào cảnh), đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về 
sự vô sanh, theo ý nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước 
muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Xúc, 
theo ý nghĩa liên kết, đã được sanh khởi vào khi ấy. Thọ, theo ý nghĩa 
hội tụ, đã được sanh khởi vào khi ấy. Định, theo ý nghĩa dẫn đầu, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Niệm, theo ý nghĩa pháp chủ đạo, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các 
pháp thiện, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sự giải thoát, theo ý nghĩa 
cốt lỏi, đã được sanh khởi vào khi ấy. Niết Bàn liên quan đến bất tử, 
theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát 
ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 

Vào sát-na Đạo Nhất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất 
Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na 
Quả Bất Lai: ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán: Chánh kiến, 
theo ý nghĩa nhận thức, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... 
Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, đã được sanh khởi vào khi 
ấy. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. 
...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, 
đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. 
Đây là các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy. 

Vào sát-na Quả A-la-hán: Chánh kiến, theo ý nghĩa nhận thức, đã 
được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Trí về sự vô sanh, theo ý 
nghĩa tĩnh lặng, đã được sanh khởi vào khi ấy. Ước muốn với nguồn 
cội, đã được sanh khởi vào khi ấy. ...(như trên)... Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, đã được sanh khởi vào khi ấy. Sau 
khi đã thoát ra vị ấy quán xét lại. Đây là các pháp đã được sanh khởi 
vào khi ấy. 

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: “Tuệ về việc nhìn 
thấy các pháp đã được sanh khởi vào khi ấy là trí về việc quán xét 
lại.”  

Phần giải thích ‘Trí về việc quán xét lại.’  
 

15. Trí về tính chất khác biệt của các vật nương: 

Tuệ về việc xác định nội phần là trí về tính chất khác biệt của các 
vật nương là (có ý nghĩa) thế nào?  

Xác định các pháp thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào?  

Xác định mắt thuộc nội phần, xác định tai thuộc nội phần, xác 
định mũi thuộc nội phần, xác định lưỡi thuộc nội phần, xác định 
thân thuộc nội phần, xác định ý thuộc nội phần. 
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Kathaṃ cakkhuṃ ajjhattaṃ vavattheti? Cakkhuṃ 
avijjāsambhūtan’ti vavattheti, cakkhuṃ taṇhāsambhūtan’ti 
vavattheti, cakkhuṃ kammasambhūtan’ti vavattheti,  cakkhuṃ 
āhārasambhūtan’ti vavattheti, cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ 
upādāyā’ti vavattheti,  ‘cakkhuṃ uppannan’ti vavattheti, ‘cakkhuṃ 
samudāgatanti vavattheti, ‘cakkhuṃ ahutvā sambhūtaṃ, hutvā na 
bhavissatī’ti vavattheti, cakkhuṃ antavantato vavattheti, cakkhuṃ         
addhuvaṃ asassataṃ vipariṇāmadhamman’ti vavattheti,    ‘cakkhuṃ 
aniccaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vaya-
dhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhamman’ti vavattheti.  
 

Cakkhuṃ aniccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti, no 
sukhato; anattato vavattheti, no attato, nibbindati, no nandati, 
virajjati, no rajjati, nirodheti, no samudeti; paṭinissajjati, no ādiyati. 
Aniccato vavatthento niccasaññaṃ pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññaṃ pajahati, anattato vavatthento attasaññaṃ pajahati, 
nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento 
samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Evaṃ 
cakkhuṃ ajjhattaṃ vavattheti.  

 

 

 

Kathaṃ sotaṃ ajjhattaṃ vavattheti? ‘Sotaṃ avijjāsambhūtan’ti 
vavattheti, —pe— evaṃ sotaṃ ajjhattaṃ vavattheti.  
 
 
 
 

Kathaṃ ghānaṃ ajjhattaṃ vavattheti? ‘Ghānaṃ 
avijjāsambhūtan’ti vavattheti, —pe— evaṃ ghānaṃ ajjhattaṃ 
vavattheti.  
 

 

 

Kathaṃ jivhaṃ ajjhattaṃ vavattheti? ‘Jivhā avijjāsambhūtā’ti 
vavattheti, ‘jivhā taṇhāsambhūtā’ti vavattheti, jivhā kamma-
sambhūtā’ti vavattheti, ‘jivhā āhārasambhūtā’ti vavattheti, ‘jivhā 
catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā’ti vavattheti, ‘jivhā uppannā’ti 
vavattheti, ‘jivhā samudāgatā’ti vavattheti, ‘jivhā ahutvā sambhūtā 
hutvā na bhavissatī’ti vavattheti, ‘jivhā antavantato vavattheti, jivhā 
addhuvā asassatā vipariṇāmadhammā’ti vavattheti, jivhā aniccā 
saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā vayadhammā virāga-
dhammā nirodhadhammā’ti vavattheti.  
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Xác định mắt thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: ‘Mắt được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Mắt được hiện 
hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Mắt được hiện hữu do nghiệp,’ xác định 
rằng: ‘Mắt được hiện hữu do vật thực,’ xác định rằng: ‘Mắt nương 
vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Mắt được sanh lên,’ xác định rằng: ‘Mắt 
được hiện khởi,’ xác định rằng: ‘Mắt đã là không hiện hữu, sau khi 
hiện hữu sẽ không tồn tại,’ xác định mắt có sự hạn chế, xác định 
rằng: ‘Mắt là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biến,’ xác định rằng: ‘Mắt là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy 
thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, 
là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.’  

Đối với mắt, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định mắt 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Xác định tai thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: ‘Tai được hiện hữu do vô minh.’ ...(như trên)... Xác định tai 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 

 
 

Xác định mũi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: ‘Mũi được hiện hữu do vô minh.’ ...(như trên)... Xác định mũi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế. 

 
 

Xác định lưỡi thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: ‘Lưỡi được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Lưỡi được 
hiện hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Lưỡi được hiện hữu do nghiệp,’ xác 
định rằng: ‘Lưỡi được hiện hữu do vật thực,’ xác định rằng: ‘Lưỡi 
nương vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Lưỡi được sanh lên,’ xác định 
rằng: ‘Lưỡi được hiện khởi,’ xác định rằng: ‘Lưỡi đã là không hiện 
hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại,’ xác định lưỡi có sự hạn chế, 
xác định rằng: ‘Lưỡi là pháp không vững chắc, không thường còn, có 
sự chuyển biến,’ xác định rằng: ‘Lưỡi là vô thường, là pháp hữu vi, 
được tùy thuận sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự 
biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.’  
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Jivhaṃ aniccato vavattheti no niccato, —pe— paṭinissajjati no 
ādiyati. Aniccato vavatthento niccasaññaṃ pajahati, —pe— 
paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati, evaṃ jivhaṃ ajjhattaṃ    
vavattheti.  

 
 

Kathaṃ kāyaṃ ajjhattaṃ vavattheti? ‘Kāyo avijjāsambhūto’ti 
vavattheti, ‘kāyo taṇhāsambhūto’ti vavattheti, ‘kāyo 
kammasambhūto’ti vavattheti, ‘kāyo āhārasambhūto’ti vavattheti, 
‘kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā’ti vavattheti, ‘kāyo 
uppanno’ti vavattheti, ‘kāyo samudāgato’ti vavattheti, ‘kāyo ahutvā 
sambhūto, hutvā na bhavissatī’ti vavattheti, kāyaṃ antavantato 
vavattheti, ‘kāyo addhuvo asassato vipariṇāmadhammo’ti vavattheti, 
‘kāyo anicco saṅkhato paṭiccasamuppanno khayadhammo 
vayadhammo nirodhadhammo’ti vavattheti, kāyaṃ aniccato 
vavattheti, no niccato; dukkhato vavattheti, no sukhato      —pe— 
paṭinissajjati, no ādiyati, aniccato vavatthento, niccasaññaṃ 
pajahati, dukkhato vavatthento sukhasaññaṃ pajahati —pe— 
paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati, evaṃ kāyaṃ ajjhattaṃ vavattheti.  

 
 

Kathaṃ manaṃ ajjhattaṃ vavattheti? ‘Mano avijjāsambhūto’ti 
vavattheti, ‘mano taṇhāsambhūto’ti vavattheti, ‘mano 
kammasambhūto’ti vavattheti, ‘mano āhārasambhūto’ti vavattheti, 
‘mano uppanno’ti vavattheti, ‘mano samudāgato’ti vavattheti, ‘mano 
ahutvā sambhūto, hutvā na bhavissatī’ti vavattheti, manaṃ 
antavantato vavattheti, ‘mano addhuvo asassato 
vipariṇāmadhammo’ti vavattheti, ‘mano anicco saṅkhato 
paṭiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo virāgadhammo 
nirodhadhammo’ti vavattheti, manaṃ aniccato vavattheti no 
niccato; dukkhato vavattheti no sukhato; anattato vavattheti, no 
attato; nibbindati, no nandati; virajjati, no rajjati; nirodheti, no 
samudeti; paṭinissajjati, no ādiyati. Aniccato vavatthento 
niccasaññaṃ pajahati, dukkhato vavatthento sukhasaññaṃ pajahati, 
anattato vavatthento attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ 
pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, 
paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati, evaṃ manaṃ ajjhattaṃ vavattheti, 
evaṃ ajjhattadhamme1 vavattheti.  

 
 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Ajjhattavavatthāne paññā vatthunānatte ñāṇaṃ.” 

 
Vatthunānattañāṇaniddeso.  
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Đối với lưỡi, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; ...(như trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; ...(như 
trên)... trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định lưỡi 
thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như thế.  

Xác định thân thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định 
rằng: ‘Thân được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Thân được 
hiện hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Thân được hiện hữu do nghiệp,’ xác 
định rằng: ‘Thân được hiện hữu do vật thực,’ xác định rằng: ‘Thân 
nương vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Thân được sanh lên,’ ...(như 
trên)... Đối với thân, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; ...(như 
trên)... (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; ...(như trên)... trong khi từ bỏ, 
(hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định thân thuộc nội phần là (có ý 
nghĩa) như thế.  

Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác định rằng: 
‘Ý được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Ý được hiện hữu do ái,’ 
xác định rằng: ‘Ý được hiện hữu do nghiệp,’ xác định rằng: ‘Ý được 
hiện hữu do vật thực,’ xác định rằng: ‘Ý được sanh lên,’ xác định 
rằng: ‘Ý được hiện khởi,’ xác định rằng: ‘Ý đã là không hiện hữu, sau 
khi hiện hữu sẽ không tồn tại,’ xác định ý có sự hạn chế, xác định 
rằng: ‘Ý là pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển 
biến,’ xác định rằng: ‘Ý là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.’ Đối với ý, (hành giả) xác 
định là vô thường, không phải là thường; (hành giả) xác định là khổ 
não, không phải là lạc; (hành giả) xác định là vô ngã, không phải là 
ngã; (hành giả) nhàm chán, không vui thích; (hành giả) ly tham ái, 
không tham ái; (hành giả) làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi xác định là vô 
thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; trong khi xác định là khổ 
não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành 
giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành 
giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định ý thuộc nội phần là (có ý nghĩa) như 
thế.  

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: “Tuệ về việc xác định 
nội phần là trí về tính chất khác biệt của các vật nương.” 
 

Phần giải thích  
‘Trí về tính chất khác biệt của các vật nương.’    
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