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34. Nirodhasamāpattiñāṇaṃ 
 

Kathaṃ dvīhi balehi samannāgatattā tayo ca saṅkhārānaṃ 
paṭippassaddhiyā soḷasahi ñāṇacariyāhi navahi samādhicariyāhi  
vasibhāvatā paññā nirodhasamāpattiyā ñāṇaṃ? 

 

Dvīhi balehīti dve balāni: samathabalaṃ, vipassanābalaṃ.  

 

Katamaṃ samathabalaṃ? Nekkhammavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, avyāpādavasena cittassekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, ālokasaññāvasena cittassekaggatā 
avikkhepo samathabalaṃ, —pe— paṭinissaggānupassī assāsavasena 
cittassekaggatā avikkhepo samathabalaṃ, paṭinissaggānupassī 
passāsavasena cittassekaggatā avikkhepo samathabalaṃ.  

 

 

Samathabalanti kenaṭṭhena samathabalaṃ? Paṭhamena 
jhānena nīvaraṇe na kampatīti samathabalaṃ, dutiyena jhānena 
vitakkavicāre na kampatīti samathabalaṃ, tatiyena jhānena pītiyā na 
kampatīti samathabalaṃ, catutthena jhānena sukhadukkhe na 
kampatīti samāthabalaṃ, ākāsānañcāyatanasamāpattiyā rūpasañ-
ñāya paṭighasaññāya nānattasaññāya na kampatīti samathabalaṃ, 
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññāya na 
kampatīti samathabalaṃ, ākiñcaññāyatanasamāpattiyā viññāṇañ-
cāyatanasaññāya na kampatīti samathabalaṃ, nevasaññānā-
saññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññāya na kampatīti 
samathabalaṃ, uddhacce ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca 
na kampati, na calati, na vedhatīti samathabalaṃ. Idaṃ samatha-
balaṃ.  

 
 

Katamaṃ vipassanābalaṃ? Aniccānupassanā vipassanābalaṃ, 
dukkhānupassanā vipassanābalaṃ, anattānussanā vipassanābalaṃ, 
nibbidānupassanā vipassanābalaṃ, virāgānupassanā vipassanā-
balaṃ, nirodhānupassanā vipassānābalaṃ, paṭinissaggānupassanā 
vipassanābalaṃ. Rūpe aniccānupassanā vipassanābalaṃ, —pe— 
rūpe paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ, vedanāya —pe— 
saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —pe— cakkhusmiṃ        
—pe— jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā vipassanābalaṃ.  
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34. Trí về sự chứng đạt thiền diệt: 
 

Tuệ có tính chất hội đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng 
của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của 
định là trí về sự chứng đạt thiền diệt là (có ý nghĩa) thế nào?  

Với hai lực: Hai lực: là lực của chỉ tịnh và lực của minh sát. 

Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng  
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở vào, trạng 
thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Quán 
xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh.   

Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh theo ý nghĩa gì? ‘Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che’ là lực 
của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tầm và tứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào 
sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với 
sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, đối với sự 
nghĩ tưởng về sự khác biệt’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự chứng đạt 
thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về 
không vô biên xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về thức vô 
biên xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘Nhờ vào sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về vô sở 
hữu xứ’ là lực của chỉ tịnh. ‘(Hành giả) không rung động không 
chuyển động không chao động đối với các sự phóng dật, đối với các 
phiền não và các uẩn đi cùng với phóng dật’ là lực của chỉ tịnh. Đây 
là lực của chỉ tịnh. 

Lực của minh sát là gì? Quán xét về vô thường là lực của minh 
sát, quán xét về khổ não là lực của minh sát, quán xét về vô ngã là lực 
của minh sát, quán xét về nhàm chán là lực của minh sát, quán xét về 
ly tham ái là lực của minh sát, quán xét về diệt tận là lực của minh 
sát, quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Quán xét về vô thường ở 
sắc là lực của minh sát, ...(như trên)... quán xét về từ bỏ ở sắc là lực 
của minh sát, quán xét về từ bỏ ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở 
thức ... ở mắt ...  ở lão tử là lực của minh sát.  
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Vipassanābalanti kenaṭṭhena vipassanābalaṃ? Aniccānupas-
sanāya niccasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, dukkhānupas-
sanāya sukhasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, anattānupas-
sanāya attasaññāya na kampatīti vipassanābalaṃ, nibbidānupas-
sanāya nandiyā na kampatīti vipassanābalaṃ, virāgānupassanāya 
rāge na kampitīti vipassanābalaṃ, nirodhānupassanāya samudaye 
na kampatīti vipassanābalaṃ, paṭinissaggānupassanāya ādāne na 
kampatīti vipassanābalaṃ, avijjāya ca avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca na kampati, na calati, na vedhatīti vipassanābalaṃ. 
Idaṃ vuccati vipassanābalaṃ.  

 

 

Tayo ca saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyāti katamesaṃ  
tiṇṇannaṃ saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā? Dutiyajjhānaṃ 
samāpannassa vitakkavicārā vacīsaṅkhārā paṭippassaddhā honti, 
catutthajjhānaṃ samāpannassa assāsapassāsā kāyasaṅkhārā 
paṭippassaddhā honti, saññāvedayitanirodhaṃ samāpannassa saññā 
ca vedanā ca cittasaṅkhārā paṭippassaddhā honti, imesaṃ 
tiṇṇannaṃ saṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā.  

 

 

Soḷasahi ñāṇacariyāhiti katamāhi soḷasahi ñāṇacariyāhi? 
Aniccānupassanā ñāṇacariyā, dukkhānupassanā ñāṇacariyā, 
anattānupassanā ñāṇacariyā, nibbidānupassanā ñāṇacariyā, 
virāgānupassanā ñāṇacariyā, nirodhānupassanā ñāṇacariyā, 
paṭinissaggānupassanā ñāṇacariyā, vivaṭṭānupassanā ñāṇacariyā, 
sotāpattimaggo ñāṇacariyā, sotāpattiphalasamāpatti ñāṇacariyā, 
sakadāgāmimaggo ñāṇacariyā, sakadāgāmiphalasamāpatti 
ñāṇacariyā, anāgāmimaggo ñāṇacariyā, anāgāmimaggophala-
samāpatti ñāṇacariyā, arahattamaggo ñāṇacariyā, arahatta-
maggophalasamāpatti ñāṇacariyā. Imāhi soḷasahi ñāṇacariyāhi.  

 

 

Navahi samādhicariyāhīti katamāhi navahi samādhicariyāhi? 
Paṭhamaṃ jhānaṃ samādhicariyā, dutiyaṃ jhānaṃ samādhicariyā, 
tatiyaṃ jhānaṃ samādhicariyā, catutthaṃ jhānaṃ samādhicariyā, 
ākāsānañcāyatanasamāpatti —pe— viññāṇañcāyatanasamāpatti      
—pe— ākiñcaññāyatanasamāpatti —pe— nevasaññānāsaññāyatana-
samāpatti samādhicariyā,  paṭhamaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya 
vitakko ca vicāro ca pīti ca sukhaṃ ca cittekaggatā ca —pe— neva-
saññānāsaññāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vitakko ca vicāro 
ca pīti ca sukhaṃ ca cittekaggatā ca. Imāhi navahi samādhicariyāhi.  
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Lực của minh sát: Lực của minh sát theo ý nghĩa gì? ‘Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về khổ não, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về lạc’ là lực của minh sát. 
‘Do quán xét về vô ngã, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về ngã’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về nhàm chán, (hành 
giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về sự vui thích’ là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về ly tham ái, (hành giả) không rung động đối 
với sự nghĩ tưởng về tham ái’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về 
diệt tận, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nhân 
sanh khởi’ là lực của minh sát. ‘Do quán xét về từ bỏ, (hành giả) 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ’ là lực của minh 
sát. ‘(Hành giả) không rung động không chuyển động không chao 
động đối với vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và 
đối với các uẩn’ là lực của minh sát. Điều này được gọi là lực của 
minh sát. 
 

Với sự tịnh lặng của ba hành: Với sự tịnh lặng của ba hành 
nào? Đối với (hành giả) thể nhập nhị thiền, các hành của khẩu là tầm 
và tứ được tịnh lặng. Đối với (hành giả) thể nhập tứ thiền, các hành 
của thân là hơi thở ra và hơi thở vào được tịnh lặng. Đối với (hành 
giả) thể nhập sự diệt tận của thọ và tưởng, các hành của tâm là tưởng 
và thọ được tịnh lặng. Là với sự tịnh lặng của ba hành này. 
 

Với mười sáu hành vi của trí: Với mười sáu hành vi gì của 
trí? Quán xét về vô thường là hành vi của trí, quán xét về khổ não là 
hành vi của trí, quán xét về vô ngã là hành vi của trí, quán xét về 
nhàm chán là hành vi của trí, quán xét về ly tham ái là hành vi của 
trí, quán xét về diệt tận là hành vi của trí, quán xét về từ bỏ là hành 
vi của trí, quán xét về ly khai là hành vi của trí, Đạo Nhập Lưu là 
hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí, Đạo 
Nhất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Nhất Lai là hành vi của 
trí, Đạo Bất Lai là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả Bất Lai là hành 
vi của trí, Đạo A-la-hán là hành vi của trí, sự chứng đạt Quả A-la-hán 
là hành vi của trí. Là với mười sáu hành vi này của trí. 
 

Với chín hành vi của định: Với chín hành vi gì của định? Sơ 
thiền là hành vi của định, nhị thiền là hành vi của định, tam thiền là 
hành vi của định, tứ thiền là hành vi của định, sự chứng đạt không vô 
biên xứ ..., sự chứng đạt thức vô biên xứ ..., sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ ..., sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là hành vi của định, 
tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu 
sơ thiền ...(như trên)... tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(là hành vi của định). Là với chín hành vi này của định. 
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Vasīti pañca vasiyo: āvajjana1vasī, samāpajjanavasī, adhiṭṭhāna-
vasī, vuṭṭhānavasī, paccavekkhana2vasī.  

 

Paṭhamaṃ jhānaṃ yatthicchakaṃ3 yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ 
āvajjati, āvajjanāya dandhāyitattaṃ natthīti āvajjanavasī, paṭhamaṃ 
jhānaṃ yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ samāpajjati, 
samāpajjanāya dandhāyitattaṃ natthīti samāpajjanavasī, paṭhamaṃ 
jhānaṃ yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ adhiṭṭhāti. 
Adhiṭṭhāne dandhāyitattaṃ natthīti adhiṭṭhānavasī, paṭhamaṃ 
jhānaṃ yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ vuṭṭhāti, 
vuṭṭhāne dandhāyitattaṃ natthīti vuṭṭhānavasī, paṭhamaṃ jhānaṃ 
yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ paccavekkhati, 
paccavekkhanāya dandhāyitattaṃ natthīti paccavekkhanavasī.  

Dutiyaṃ jhānaṃ —pe— nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ 
yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ āvajjati, āvajjanāya 
dandhāyitattaṃ natthīti āvajjanavasī, nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiṃ yatthicchakaṃ yadicchakaṃ yāvaticchakaṃ samāpajjati 
—pe— adhiṭṭhāti —pe— vuṭṭhāti —pe— paccavekkhati. 
Paccavekkhanāya dandhāyitattaṃ natthi paccavekkhanavasī. Imā 
pañca vasiyo.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Dvīhi balehi samannāgatattā tayo ca saṅkhārānaṃ 
paṭippassaddhiyā soḷasahi ñāṇacariyāhi navahi samādhicariyāhi 
vasībhāvatā paññā nirodhasamāpattiyā ñāṇaṃ.”  
 

Nirodhasamāpattiñāṇaniddeso. 

 
 
 

  
35. Parinibbānañāṇaṃ 

Kathaṃ sampajānassa pavattapariyādāne paññā parinibbāne 
ñāṇaṃ?  

Idha samāpajāno nekkhammena kāmacchandassa pavattaṃ 
pariyādiyati, abyāpādena byāpādassa pavattaṃ pariyādiyati, 
ālokasaññāya thīnamiddhassa pavattaṃ pariyādiyati, avikkhepena 
uddhaccassa pavattaṃ pariyādiyati, dhammavavatthānena 
vicikicchāya —pe— ñāṇena avijjāya —pe— pāmojjena aratiyā —pe— 
paṭhamena jhānena nīvaraṇānaṃ pavattaṃ pariyādiyati —pe— 
arahattamaggena sabbakilesānaṃ pavattaṃ pariyādiyati.  

 
1 āvajjanā ... samāpajjanā - PTS. 
2 paccavekkhaṇā - Machasaṃ, Sī 1, PTS. 
3 yathicchakaṃ - PTS.  
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Sự thuần thục: Có năm sự thuần thục: Sự thuần thục về hướng 
tâm, sự thuần thục về thể nhập, sự thuần thục về chú nguyện, sự 
thuần thục về thoát ra, sự thuần thục về quán xét lại.  

(Hành giả) hướng tâm đến sơ thiền ở bất cứ đâu theo ước muốn, 
bất cứ khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, ‘không có 
trạng thái bị trì trệ trong việc hướng tâm’ là sự thuần thục về hướng 
tâm. (Hành giả) thể nhập sơ thiền ở bất cứ đâu ... ‘không có trạng 
thái bị trì trệ trong việc thể nhập’ là sự thuần thục về thể nhập. 
(Hành giả) chú nguyện sơ thiền ở bất cứ đâu ... ‘không có trạng thái 
bị trì trệ trong việc chú nguyện’ là sự thuần thục về chú nguyện. 
(Hành giả) thoát ra khỏi sơ thiền ở bất cứ đâu ... ‘không có trạng thái 
bị trì trệ trong việc thoát ra’ là sự thuần thục về thoát ra. (Hành giả) 
quán xét lại sơ thiền ở bất cứ đâu ... ‘không có trạng thái bị trì trệ 
trong việc quán xét lại’ là sự thuần thục về quán xét lại.  

(Hành giả) hướng tâm đến nhị thiền ...(như trên)... đến sự chứng 
đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ 
khi nào theo ước muốn, và kéo dài theo ước muốn, ‘không có trạng 
thái bị trì trệ trong việc hướng tâm’ là sự thuần thục về hướng tâm. 
(Hành giả) thể nhập ...(như trên)... chú nguyện ...(như trên)... thoát 
ra ...(như trên)... quán xét lại sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ ở bất cứ đâu theo ước muốn, bất cứ khi nào theo ước muốn, và 
kéo dài theo ước muốn, ‘không có trạng thái bị trì trệ trong việc quán 
xét lại’ là sự thuần thục về quán xét lại. Đây là năm sự thuần thục. 

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 có tính chất hội 
đủ với hai lực và có ưu thế với sự tịnh lặng của ba hành, với mười 
sáu hành vi của trí, và với chín hành vi của định là trí về sự chứng 
đạt thiền diệt.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về sự chứng đạt thiền diệt.’  

 
35. Trí về sự viên tịch Niết Bàn: 

Tuệ về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt[*] là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn là (có ý nghĩa) thế nào?  

Ở đây, (hành giả) có sự nhận biết rõ rệt rằng: Do sự thoát ly, sự 
vận hành của ước muốn trong các dục được chấm dứt. Do không sân 
độc, sự vận hành của sân độc được chấm dứt. Do sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự vận hành của lờ đờ buồn ngủ được chấm dứt. Do không 
tản mạn, sự vận hành của phóng dật được chấm dứt. Do xác định 
pháp, sự vận hành của hoài nghi được chấm dứt. ...(như trên)... Do 
trí, sự vận hành của vô minh được chấm dứt. Do hân hoan, sự vận 
hành của không hứng thú được chấm dứt. Do sơ thiền, sự vận hành 
của các pháp ngăn che được chấm dứt. ...(như trên)... Do Đạo A-la-
hán, sự vận hành của toàn bộ phiền não được chấm dứt.  
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Athavā pana sampajānassa anupādisesāya nibbānadhātuyā pari-
nibbāyantassa idañceva cakkhupavattaṃ1 pariyādiyati, aññañca 
cakkhupavattaṃ na uppajjati, idañceva sotapavattaṃ —pe— ghāna-
pavattaṃ —pe— jivhāpavattaṃ —pe— kāyapavattaṃ —pe— mano-
pavattaṃ pariyādiyati, aññañca manopavattaṃ na uppajjati, idaṃ 
sampajānassa pavattapariyādāne paññā parinibbāne ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Sampajānassa pavattapariyādāne paññā parinibbāne ñāṇaṃ.” 
 

Parinibbānañāṇaniddeso.  
 

36. Samasīsaṭṭhañāṇaṃ 

Kathaṃ sabbadhammānaṃ sammāsamucchede nirodhe ca 
anupaṭṭhānatā paññā samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ?  

Sabbadhammānanti: pañcakkhandhā, dvādasāyatanāni, 
aṭṭhārasadhātuyo, kusalā dhammā, akusalā dhammā, abyākatā 
dhammā, kāmāvacarā dhammā, rūpāvacarā dhammā, arūpāvacarā 
dhammā, apariyāpannā dhammā.  

Sammāsamucchedeti: nekkhammena kāmacchandhaṃ 
sammā samucchindati, abyāpādena byāpādaṃ sammā 
samucchindati, ālokāsaññāya thīnamiddhaṃ sammā samucchindati, 
avikkhepena uddhaccaṃ sammā samucchindati, dhamma-
vavatthānena vicikicchaṃ sammā samucchindati. Ñāṇena avijjaṃ 
sammā samucchindati, pāmojjena aratiṃ sammā samucchindati, 
paṭhamena jhānena nīvaraṇe sammā samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese sammā samucchindati.  

Nirodheti: nekkhammena kāmacchandaṃ nirodheti, 
abyāpādena byāpādaṃ nirodheti, ālokasaññāya thīnamiddhaṃ 
nirodheti, avikkhepena uddhaccaṃ nirodheti, dhammavavatthānena 
vicikicchaṃ nirodheti, ñāṇeṇa avijjaṃ nirodheti, pāmojjena aratiṃ 
nirodheti, paṭhamena jhānena nīvaraṇe nirodheti —pe— 
arahattamaggena sabbakilese nirodheti.  

Anupaṭṭhānatāti: nekkhammaṃ paṭiladdhassa kāmacchando 
na upaṭṭhāti, abyāpādaṃ paṭiladdhassa byāpādo na upaṭṭhāti, 
ālokasaññaṃ paṭiladdhassa thīnamiddhaṃ na upaṭṭhāti, 
avikkhepaṃ paṭiladdhassa uddhaccaṃ na upaṭṭhāti, 
dhammavavatthānaṃ paṭiladdhassa vicikicchā na upaṭṭhāti,    
ñāṇaṃ paṭiladdhassa avijjā na upaṭṭhāti, pāmojjaṃ paṭiladdhassa 
arati na upaṭṭhāti, paṭhamaṃ jhānaṃ paṭiladdhassa nīvaraṇā na 
upaṭṭhahanti2 —pe— arahattamaggaṃ paṭiladdhassa sabbakilesā na 
upaṭṭhahanti.3  

 
1 cakkhusmiṃ pavattaṃ - Sī 1, 2.    2 nīvaraṇaṃ na uppajjati - Sī 2; upaṭṭhanti - 
PTS, Syā.    3. sabbakileso na uppajjati - Sī 1; uppajjati - Sī 2; upaṭṭhanti - PTS, Syā. 
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Vả lại, đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, chính sự vận hành này của mắt 
được chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, chính 
sự vận hành này của tai ... của mũi ... của lưỡi ... của thân ... của ý 
được chấm dứt và sự vận hành khác của ý không được sanh lên, tuệ 
về sự chấm dứt vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt điều này là trí 
về sự viên tịch Niết Bàn. 

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 chấm dứt 
vận hành của vị có sự nhận biết rõ rệt là trí về sự viên tịch Niết 
Bàn.”  

Phần giải thích ‘Trí về sự viên tịch Niết Bàn.’  
 

36. Trí về ý nghĩa  
của các pháp đứng đầu được tịnh lặng: 

Tuệ có tính chất không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự 
diệt tận đối với tất cả các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp đứng 
đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào?  

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục 
giới, các pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ 
thuộc. 

Ở sự đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, ... sự lờ 
đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng dật. Do xác định pháp, ... 
hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, ... không hứng thú. Do sơ 
thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các pháp ngăn che. ...(nt)... Do 
Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn toàn bộ phiền não.  

Ở sự diệt tận: Do sự thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn 
trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do 
nghĩ tưởng ánh sáng, ... lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, ... phóng 
dật. Do xác định pháp, ... hoài nghi. Do trí, ... vô minh. Do hân hoan, 
... không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) diệt tận các pháp ngăn 
che. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, (hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não.  

Tính chất không thiết lập: Ở vị đã thành tựu sự thoát ly, ước 
muốn trong các dục không thiết lập. Ở vị đã thành tựu không sân 
độc, sân độc không thiết lập. Ở vị đã thành tựu sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ ... Ở vị đã thành tựu sự không tản mạn, 
sự phóng dật ... Ở vị đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghi ... Ở vị 
đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở vị đã thành tựu hân 
hoan, sự không hứng thú không thiết lập. Ở vị đã thành tựu sơ thiền, 
các pháp ngăn che không thiết lập. ...(như trên)... Ở vị đã thành tựu 
Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não không thiết lập.  
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Samanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ samaṃ, 
byāpādassa pahīnattā abyāpādo samaṃ, thīnamiddhassa pahīnattā 
ālokasaññā samaṃ, uddhaccassa pahīnattā avikkhepo samaṃ, 
vicikicchāya pahīnattā dhammavavatthānaṃ samaṃ, avijjāya 
pahīnattā ñāṇaṃ samaṃ —pe— sabbakilesānaṃ pahīnattā 
arahattamaggo samaṃ.  

Sīsanti terasa sīsāni: paḷibodhasīsañca taṇhā, vinibandhana-
sīsañca1 māno, parāmāsasīsañca diṭṭhi, vikkhepasīsañca uddhaccaṃ, 
kilesasīsañca2 avijjā, adhimokkhasīsañca saddhā, paggahasīsañca 
viriyaṃ, upaṭṭhānasīsañca sati, avikkhepasīsañca samādhi, 
dassanasīsañca paññā, pavattasīsañca jīvitindriyaṃ, gocarasīsañca 
vimokkho, saṅkhārasīsañca nirodho.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Sabbadhammānaṃ sammā samucchede nirodhe ca anupaṭṭhānatā 
paññā samasisaṭṭhe ñāṇaṃ.” 
 

Samasīsaṭṭhañāṇaniddeso. 
  
 

37. Sallekhaṭṭhañāṇaṃ 

Kathaṃ puthunānattekattatejapariyādāne paññā sallekhaṭṭhe 
ñāṇaṃ?  

Puthūti rāgo puthu, doso puthu, moho puthu, kodho —pe— 
upanāho —pe— makkho —pe— paḷāso —pe— issā —pe— 
macchariyaṃ —pe— māyā —pe— sāṭheyyaṃ —pe— thambho —pe— 
sārambho —pe— māno —pe— atimāno —pe— mado —pe— pamādo 
—pe— sabbe kilesā —pe— sabbe duccaritā —pe— sabbe 
abhisaṅkhārā —pe— sabbe bhavagāmikammā puthu.   

Nānattekattanti kāmacchando nānattaṃ, nekkhammaṃ 
ekattaṃ. Byāpādo nānattaṃ, abyāpādo ekattaṃ. Thīnamiddhaṃ 
nānattaṃ, ālokasaññā ekattaṃ. Uddhaccaṃ nānattaṃ, avikkhepo 
ekattaṃ. Vicikicchā nānattaṃ, dhammavavatthānaṃ ekattaṃ. Avijjā 
nānattaṃ, ñāṇaṃ ekattaṃ. Arati nānattaṃ, pāmojjaṃ ekattaṃ. 
Nīvaraṇā nānattaṃ, paṭhamaṃ jhānaṃ ekattaṃ. —pe— Sabbe kilesā 
nānattaṃ, arahattamaggo ekattaṃ.  

Tejoti pañca tejā: caraṇatejo, guṇatejo, paññātejo, puññatejo, 
dhammatejo, caraṇatejena tejitattā dussīlyatejaṃ pariyādiyati, 
guṇatejena tejitattā aguṇatejaṃ pariyādiyati, paññātejena tejitattā 
duppaññatejaṃ pariyādiyati, puññatejena tejitattā apuññatejaṃ 
pariyādiyati, dhammatejena tejitattā adhammatejaṃ pariyādiyati.  

 
1 bandhanasīsañca - Syā, Sī.   3 puthunānatteja - katthaci. 
2 saṃkilesasīsañca - Machasaṃ. 
 



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

Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ sự ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. ... sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... 
phóng dật, sự không tản mạn ... hoài nghi, sự xác định pháp ... vô 
minh, trí ... sự không hứng thú, hân hoan ... Do trạng thái dứt bỏ các 
pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh lặng. ...(như trên)... Do trạng thái 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán được tịnh lặng. 

Pháp đứng đầu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

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 có tính chất 
không thiết lập ở sự đoạn trừ hoàn toàn và ở sự diệt tận đ/v tất cả 
các pháp là trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.”  

Phần giải thích  
‘Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng.’  

 

37. Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ: 

Tuệ về sự chấm dứt các quyền lực riêng biệt có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau là trí về ý nghĩa của việc dứt trừ là (có ý nghĩa) 
thế nào?  

Riêng biệt: Tham ái là riêng biệt, sân là riêng biệt, si ..., giận dữ 
…, căm hận …, gièm pha …, thù oán …, ganh ghét …, bỏn xẻn …, xảo 
trá …, khoác lác …, bướng bỉnh …, kiêu căng …, ngã mạn …, tự cao …, 
tự phụ …, buông lung …, tất cả phiền não …, tất cả ác hạnh …, tất cả 
các thắng hành[*] …, tất cả nghiệp đưa đến hữu là riêng biệt. 

Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. Sân độc là khác 
nhau, sự không sân độc là giống nhau. Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Phóng dật... sự 
không tản mạn ... Hoài nghi ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí ... 
Sự không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che ... sơ thiền ... 
Tất cả phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau.  

Quyền lực: Có 5 quyền lực: quyền lực của hạnh kiểm, quyền lực 
của đức độ, quyền lực của tuệ, quyền lực của phước, quyền lực của 
chánh pháp. Quyền lực của ác giới được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi 
quyền lực của hạnh kiểm. Quyền lực của không đức độ ... bởi quyền 
lực của đức độ. Quyền lực của ác tuệ ... bởi quyền lực của tuệ. Quyền 
lực của vô phước ... bởi quyền lực của phước. Quyền lực của phi pháp 
được chấm dứt do bị thiêu đốt bởi quyền lực của chánh pháp.  
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Sallekhoti kāmacchando asallekho, nekkhammaṃ sallekho, 
byāpādo asallekho, abyāpādo sallekho, thīnamiddhaṃ asallekho, 
ālokasaññā sallekho, uddhaccaṃ asallekho, avikkhepo sallekho, 
vicikicchā asallekho, dhammavavatthānaṃ sallekho, avijjā asallekho, 
ñāṇaṃ sallekho, arati asallekho, pāmojjaṃ sallekho, nīvaraṇā 
asallekho, paṭhamaṃ jhānaṃ sallekho, —pe— sabbe kilesā asallekho, 
arahattamaggo sallekho.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Puthunānattekattatejapariyādāne paññā sallekhaṭṭhe ñāṇaṃ.” 
 

Sallekhaṭṭhañāṇaniddeso. 
 

38. Viriyārambhañāṇaṃ 
 

Kathaṃ asallīnattapahitattapaggahaṭṭhe paññā viriyārambhe 
ñāṇaṃ?  

Anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
anuppādāya asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe 
ñāṇaṃ, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ 
pahānāya asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe 
ñāṇaṃ, anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya 
asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ, 
uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya 
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā asallīnattā pahitattā 
paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ.  

 

Anuppannassa kāmacchandassa anuppādāya asallīnattā 
pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ, uppannassa 
kāmacchandassa pahānāya asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā 
viriyārambhe ñāṇaṃ anuppannassa nekkhammassa uppādāya 
asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ, 
uppannassa nekkhammassa ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya 
vepullāya bhāvanāya pāripuriyā asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe 
paññā viriyārambhe ñāṇaṃ —pe— anuppannānaṃ sabbakilesānaṃ 
anuppādāya asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe 
ñāṇaṃ, uppannānaṃ sabbakilesānaṃ pahānāya asallīnattā pahitattā 
paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ, anuppannassa 
arahattamaggassa uppādāya asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā 
viriyārambhe ñāṇaṃ. Uppannassa arahattamaggassa ṭhitiyā 
asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā 
asallīnattā pahitattā paggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Asallīnattapahitattapaggahaṭṭhe paññā viriyārambhe ñāṇaṃ.”  
 

Viriyārambhañāṇaniddeso. 
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Dứt trừ: Ước muốn trong các dục là sự không dứt trừ, thoát ly là 
sự dứt trừ. Sân độc là sự không dứt trừ, không sân độc là sự dứt trừ. 
Lờ đờ buồn ngủ ... nghĩ tưởng đến ánh sáng ... Phóng dật... sự không 
tản mạn ... Hoài nghi ... sự xác định pháp ... Vô minh ... trí ... Sự 
không hứng thú ... hân hoan ... Các pháp ngăn che ... sơ thiền ... Tất 
cả phiền não là sự không dứt trừ, Đạo A-la-hán là sự dứt trừ.  

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 chấm dứt 
các quyền lực riêng biệt có bản chất khác nhau hoặc giống nhau là 
trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ.’  
 

38. Trí về việc khởi sự tinh tấn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động là trí về việc khởi sự tinh tấn là (có ý nghĩa) thế nào?  

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi các pháp ác và bất 
thiện chưa được sanh khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn. Tuệ về ý 
nghĩa của việc ra sức ... đưa đến việc dứt bỏ các pháp ác và bất thiện 
đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi các pháp thiện chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của các pháp thiện đã được sanh khởi là 
trí về việc khởi sự tinh tấn.  

Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có 
tính năng động đưa đến việc không sanh khởi ước muốn trong các 
dục chưa được sanh khởi ... đưa đến việc dứt bỏ ước muốn trong các 
dục đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh khởi sự thoát ly chưa 
được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa đến sự không lẫn lộn, 
đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến triển, đưa đến sự tăng 
trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của sự thoát ly đã được sanh khởi là trí 
về việc khởi sự tinh tấn. ...(như trên)... Tuệ về ý nghĩa của việc ra sức 
có trạng thái không thối giảm và có tính năng động đưa đến việc 
không sanh khởi tất cả phiền não chưa được sanh khởi ... đưa đến 
việc dứt bỏ tất cả phiền não đã được sanh khởi ... đưa đến việc sanh 
khởi Đạo A-la-hán chưa được sanh khởi ... đưa đến việc duy trì, đưa 
đến sự không lẫn lộn, đưa đến trạng thái phát triển, đưa đến sự tiến 
triển, đưa đến sự tăng trưởng, đưa đến sự toàn vẹn của Đạo A-la-hán 
đã được sanh khởi là trí về việc khởi sự tinh tấn. 

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 ý nghĩa của 
việc ra sức có trạng thái không thối giảm và có tính năng động là 
trí về việc khởi sự tinh tấn.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về việc khởi sự tinh tấn.’  
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39. Atthasandassanañāṇaṃ 

Kathaṃ nānādhammapakāsanatā paññā atthasandassane 
ñāṇaṃ?  

Nānādhammāti pañcakkhandhā, dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa 
dhātuyo, kusalā dhammā, akusalā dhammā, abyākatā dhammā, 
kāmāvacarā dhammā, rūpāvacarā dhammā, arūpāvacarā dhammā, 
apariyāpannā dhammā.  

Pakāsanatāti Rūpaṃ aniccato pakāseti, rūpaṃ dukkhato 
pakāseti, rūpaṃ anattato pakāseti. Vedanaṃ —pe— Saññaṃ —pe— 
Saṅkhāre —pe— Viññāṇaṃ —pe— Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ 
aniccato pakāseti, jarāmaraṇaṃ dukkhato pakāseti, jarāmaraṇaṃ 
anattato pakāseti.  

Atthasandassaneti kāmacchandaṃ pajahanto nekkham-
matthaṃ sandasseti, byāpādaṃ pajahanto abyāpādatthaṃ 
sandasseti, thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññatthaṃ sandasseti, 
uddhaccaṃ pajahanto avikkhepatthaṃ sandasseti, vicikicchaṃ 
pajahanto dhammavavatthānatthaṃ sandasseti, avijjaṃ pajahanto 
ñāṇatthaṃ sandasseti, aratiṃ pajahanto pāmojjatthaṃ sandasseti, 
nīvaraṇe pajahanto paṭhamajjhānatthaṃ sandasseti, —pe— 
sabbakilese pajahanto arahattamaggatthaṃ sandasseti.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Nānādhammapakāsanatā paññā atthasandassane ñāṇaṃ.”  
 

Atthasandassanañāṇaniddeso. 
 

 
 

40. Dassanavisuddhiñāṇaṃ 

Kathaṃ sabbadhammānaṃ ekasaṅgahatā1nānattekattapaṭivedhe 
paññā dassanavisuddhiñāṇaṃ?  

 

Sabbadhammānanti pañcakkhandhā —pe— apariyāpannā 
dhammā.  

Ekasaṅgahatāti1 dvādasahi ākārehi sabbe dhammā2 
ekasaṅgahitā tathaṭṭhena anattaṭṭhena saccaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena 
abhijānanaṭṭhena parijānanaṭṭhena dhammaṭṭhena dhātuṭṭhena3 
ñātaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phusanaṭṭhena abhisamayaṭṭhena 
imehi dvādasahi ākārehi sabbe dhammā ekasaṅgahitā.  

 
1 ekasaṅgahitā - Sī 1, 2. 
2 sabbadhammā - Sī 1, 2. 
3 dhātaṭṭhena - Syā. 
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39. Trí về sự trực nhận ý nghĩa: 

Tuệ làm sáng tỏ các pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa 
là (có ý nghĩa) thế nào?  

Các pháp khác biệt: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, các 
pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp dục giới, các 
pháp sắc giới, các pháp vô sắc giới, các pháp không bị lệ thuộc. 

Sự làm sáng tỏ: (Hành giả) làm sáng tỏ sắc là vô thường, làm 
sáng tỏ sắc là khổ não, làm sáng tỏ sắc là vô ngã, làm sáng tỏ thọ 
...(như trên)... tưởng ...(như trên)... các hành ...(như trên)... thức 
...(như trên)... mắt ...(như trên)... làm sáng tỏ lão tử là vô thường, 
làm sáng tỏ lão tử là khổ não, làm sáng tỏ lão tử là vô ngã.  

Việc trực nhận ý nghĩa: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, hành giả trực nhận ý nghĩa của thoát ly; trong khi dứt bỏ sân 
độc, trực nhận ý nghĩa của không sân độc; trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, trực nhận ý nghĩa của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng; trong 
khi dứt bỏ phóng dật, trực nhận ý nghĩa của sự không tản mạn; trong 
khi dứt bỏ hoài nghi, trực nhận ý nghĩa của sự xác định pháp; trong 
khi dứt bỏ vô minh, trực nhận ý nghĩa của trí; trong khi dứt bỏ sự 
không hứng thú, trực nhận ý nghĩa của hân hoan; trong khi dứt bỏ 
các pháp ngăn che, trực nhận ý nghĩa của sơ thiền; trong khi dứt bỏ 
tất cả phiền não, trực nhận ý nghĩa của Đạo A-la-hán.  

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 làm sáng tỏ các 
pháp khác biệt là trí về sự trực nhận ý nghĩa.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về sự trực nhận ý nghĩa.’  
 
 

40. Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức: 

Tuệ về sự thấu triệt tính tổng hợp chung và về bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau của tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh 
trong việc nhận thức là (có ý nghĩa) thế nào?  

Tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, ...(như trên)..., các 
pháp không bị lệ thuộc. 

Tính tổng hợp chung: Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung 
là với mười hai biểu hiện: theo ý nghĩa của thực thể, theo ý nghĩa của 
vô ngã, theo ý nghĩa của sự thật, theo ý nghĩa của sự thấu triệt, theo ý 
nghĩa của sự biết rõ, theo ý nghĩa của sự biết toàn diện, theo ý nghĩa 
của pháp, theo ý nghĩa của sự việc, theo ý nghĩa đã được biết, theo ý 
nghĩa của sự tác chứng, theo ý nghĩa của sự chạm đến, theo ý nghĩa 
của sự lãnh hội. Tất cả các pháp có tính tổng hợp chung là với mười 
hai biểu hiện này. 
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Nānattekattanti kāmacchando nānattaṃ, nekkhammaṃ 
ekattaṃ, —pe— sabbakilesā nānattaṃ, arahattamaggo ekattaṃ.  

 

Paṭivedheti dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, 
samudayasaccaṃ pahānapaṭivedhaṃ paṭivijjhati, nirodhasaccaṃ 
sacchikiriyāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, maggasaccaṃ bhāvanā 
paṭivedhaṃ paṭivijjhati.  

 

Dassanavisuddhīti sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṃ 
visujjhati, sotāpattiphalakkhaṇe dassanaṃ visuddhaṃ, sakadāgāmi-
maggakkhaṇe dassanaṃ visujjhati, sakadāgāmiphalakkhaṇe 
dassanaṃ visuddhaṃ, anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṃ visujjhati, 
anāgāmiphalakkhaṇe dassanaṃ visuddhaṃ, arahattamaggakkhaṇe 
dassanaṃ visujjhati, arahattaphalakkhaṇe dassanaṃ visuddhaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Sabbadhammānaṃ ekasaṅgahatānānattekattapaṭivedhe paññā 
dassanavisuddhiñāṇaṃ.”  
 

Dassanavisuddhiñāṇaniddeso. 
 
 
 

 
 

 
41. Khantiñāṇaṃ 

 

Kathaṃ viditattā paññā khantiñāṇaṃ?  
 

Rūpaṃ aniccato viditaṃ, rūpaṃ dukkhato viditaṃ rūpaṃ 
anattato viditaṃ, yaṃ yaṃ viditaṃ taṃ taṃ khamatīti viditattā 
paññā khantiñāṇaṃ. Vedanā —pe— Saññā —pe— Saṅkhārā —pe— 
Viññāṇaṃ —pe— Cakkhuṃ —pe— Jarāmaraṇaṃ aniccato viditaṃ, 
jarāmaraṇaṃ dukkhato viditaṃ, jarāmaraṇaṃ anattato viditaṃ, 
yaṃ yaṃ viditaṃ taṃ taṃ khamatīti viditattā paññā khantiñāṇaṃ.   

 
 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Viditattā paññā khantiñāṇaṃ.” 
 
 

Khantiñāṇaniddeso. 
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 Có bản chất khác nhau hoặc giống nhau: Ước muốn trong 
các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. ...(như trên)... Tất cả 
phiền não là khác nhau, Đạo A-la-hán là giống nhau.  

Sự thấu triệt: (Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu 
triệt do biết toàn diện, (hành giả) thấu triệt chân lý về nhân sanh 
(Khổ) với sự thấu triệt do dứt bỏ, (hành giả) thấu triệt chân lý về sự 
diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt do tác chứng, (hành giả) thấu triệt 
chân lý về Đạo với sự thấu triệt do tu tập.  

Sự thanh tịnh trong việc nhận thức: Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Quả Nhập Lưu, sự 
nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo Nhất Lai, sự nhận thức 
được thanh tịnh. Vào sát-na Quả Nhất Lai, sự nhận thức được thanh 
tịnh. Vào sát-na Đạo Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-
na Quả Bất Lai, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Đạo A-la-
hán, sự nhận thức được thanh tịnh. Vào sát-na Quả A-la-hán, sự 
nhận thức được thanh tịnh.  

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 thấu triệt 
tính tổng hợp chung và về bản chất khác nhau hoặc giống nhau của 
tất cả các pháp là trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức.’  
 
 
 
 
 

41. Trí về việc chấp nhận: 
 

Tuệ với trạng thái đã được biết là trí về việc chấp nhận là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Sắc là vô thường là điều đã được biết, sắc là khổ não là điều đã 
được biết, sắc là vô ngã là điều đã được biết, điều nào là đã được biết 
(hành giả) chấp nhận điều ấy, tuệ với trạng thái đã được biết là trí về 
việc chấp nhận. Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt ... Lão tử là 
vô thường là điều đã được biết, lão tử là khổ não là điều đã được biết, 
lão tử là vô ngã là điều đã được biết, ‘điều nào là đã được biết (hành 
giả) chấp nhận điều ấy,’ như thế tuệ với trạng thái đã được biết là trí 
về việc chấp nhận.  

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 với trạng thái 
đã được biết là trí về việc chấp nhận.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về việc chấp nhận.’ 
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42. Pariyogāhanañāṇaṃ 

Kathaṃ phuṭṭhattā paññā pariyogāhane ñāṇaṃ?  

Rūpaṃ aniccato phusati, rūpaṃ dukkhato phusati, rūpaṃ 
anattato phusati, yaṃ yaṃ phusati taṃ taṃ pariyogahatīti 
phuṭṭhattā paññā pariyogāhane ñāṇaṃ. Vedanaṃ —pe— Saññaṃ —
pe— Saṅkhāre —pe— Viññāṇaṃ —pe— Cakkhuṃ —pe— 
Jarāmaraṇaṃ aniccato phusati, jarāmaraṇaṃ dukkhato phusati, 
jarāmaraṇaṃ anattato phusati, yaṃ yaṃ phusati taṃ taṃ 
pariyogahatīti phuṭṭhattā paññā pariyogāhane ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Phuṭṭhattā paññā pariyogāhane ñāṇaṃ.”  
 

Pariyogāhanañāṇaniddeso.  

 
 

43. Padesavihārañāṇaṃ 

Kathaṃ samodahane1 paññā padesavihāre ñāṇaṃ?  

Micchādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ, micchādiṭṭhivūpasama-
paccayāpi vedayitaṃ, sammādiṭṭhipaccayāpi vedayitaṃ, sammā-
diṭṭhivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, micchāsaṅkappapaccayāpi 
vedayitaṃ, micchāsaṅkappavūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, sammā-
saṅkappapaccayāpi vedayitaṃ, sammāsaṅkappavūpasamapaccayāpi 
vedayitaṃ, —pe— micchāvimuttipaccayāpi vedayitaṃ, micchā-
vimuttivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, sammāvimuttipaccayāpi 
vedayitaṃ, sammāvimuttivūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, chanda-
paccayāpi vedayitaṃ, chandavūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, 
vitakkapaccayāpi vedayitaṃ, vitakkavūpasamapaccayāpi vedayitaṃ, 
saññāpaccayāpi vedayitaṃ, saññāvūpasamapaccayāpi vedayitaṃ.  

Chando ca avūpasanto hoti, vitakko ca avūpasanto hoti, saññā ca 
avūpasantā2 hoti, tappaccayāpi vedayitaṃ, chando ca vūpasanto 
hoti, vitakko ca avūpasanto hoti, saññā va avūpasantā hoti, 
tappaccayāpi vedayitaṃ, chando ca vūpasanto hoti, vitakko ca 
vūpasanto hoti, saññā ca avūpasantā hoti, tappaccayāpi vedayitaṃ, 
chando ca vūpasanto hoti, vitakko ca vūpasanto hoti, saññā ca 
vūpasantā hoti, tappaccayāpi vedayitaṃ, appattassa pattiyā atthi 
āsavaṃ3 tasmimpi ṭhāne anuppatte tappaccayāpi vedayitaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Samodahane1 paññā padesavihāre ñāṇaṃ.”  
 

Padesavihārañāṇaniddeso. 

 
1 samodāhane - PTS.   3 āsāvaṃ - Pu; āsavaṃ - Machasaṃ, Sa. 
2 avūpasanto - Sī 1-2, PTS.   
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42. Trí về sự thâm nhập: 

Tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập là (có 
ý nghĩa) thế nào?  

(Hành giả) chạm đến sắc là vô thường, chạm đến sắc là khổ não, 
chạm đến sắc là vô ngã, ‘điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập 
điều ấy,’ như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự 
thâm nhập. ... thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... (Hành giả) 
chạm đến lão tử là vô thường, chạm đến lão tử là khổ não, chạm đến 
lão tử là vô ngã, ‘điều nào chạm đến, (hành giả) thâm nhập điều ấy,’ 
như thế tuệ với trạng thái đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập.  

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 với trạng thái 
đã được chạm đến là trí về sự thâm nhập.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về sự thâm nhập.’  
 

43. Trí về sự an trú vào các lãnh vực: 

Tuệ về sự phối hợp lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Do duyên tà kiến có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
tà kiến có được cảm thọ. Do duyên chánh kiến có được cảm thọ, cũng 
do duyên vắng lặng của chánh kiến có được cảm thọ. Do duyên tà tư 
duy có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà tư duy có được 
cảm thọ. Do duyên chánh tư duy có được cảm thọ, cũng do duyên 
vắng lặng của chánh tư duy có được cảm thọ. ...(như trên)... Do 
duyên tà giải thoát có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tà 
giải thoát có được cảm thọ. Do duyên chánh giải thoát có được cảm 
thọ, cũng do duyên vắng lặng của chánh giải thoát có được cảm thọ. 
Do duyên ước muốn có được cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của 
ước muốn có được cảm thọ. Do duyên tầm có được cảm thọ, cũng do 
duyên vắng lặng của tầm có được cảm thọ. Do duyên tưởng có được 
cảm thọ, cũng do duyên vắng lặng của tưởng có được cảm thọ.  

Ước muốn là không vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, cũng do duyên của việc ấy, có được cảm thọ. Ước 
muốn được vắng lặng, tầm là không vắng lặng, tưởng là không vắng 
lặng, ... Ước muốn được vắng lặng, tầm được vắng lặng, tưởng là 
không vắng lặng, ... Ước muốn được vắng lặng, tầm được vắng lặng, 
tưởng được vắng lặng, ... Có sự nỗ lực nhằm đạt được điều chưa đạt 
được (Quả A-la-hán), khi vị trí ấy chưa được đạt đến, cũng do duyên 
của việc ấy có được cảm thọ.  

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 phối hợp 
lại là trí về sự an trú vào các lãnh vực.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về sự an trú vào các lãnh vực.’  
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44 - 49. Vivaṭṭañāṇachakkaṃ  
 

(44. Saññāvivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ?  

Nekkhammādhipatattā1 paññā kāmacchandato saññāya 
vivaṭṭatīti2 adhipatattā3 paññā saññāvivaṭṭe4 ñāṇaṃ, 
abyāpādādhipatattā paññā byāpādato saññāya vivaṭṭatīti   
adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, ālokasaññādhipatattā  
paññā thīnamiddhato saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā 
saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, avikkhepādhipatattā paññā uddhaccato 
saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, 
dhammavavatthānādhipatattā paññā vicikicchāya saññāya  
vivaṭṭatīti adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, ñāṇādhipatattā 
paññā avijjāya saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe 
ñāṇaṃ, pāmojjādhipatattā paññā aratiyā saññāya vivaṭṭatīti 
adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, paṭhamajjhānādhipatattā 
paññā nīvaraṇehi saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā  
saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ, —pe— arahattamaggattā paññā sabbakilesehi 
saññāya vivaṭṭatīti adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Adhipatattā paññā saññāvivaṭṭe ñāṇaṃ.” 

 
 

 
(45. Cetovivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ nānatte paññā cetovivaṭṭe ñāṇaṃ?  
 

Kāmacchando nānattaṃ, nekkhammaṃ5 ekattaṃ, nekkham-
mekattaṃ cetayato kāmacchandato cittaṃ vivaṭṭatīti2 nānatte paññā 
cetovivaṭṭe ñāṇaṃ. Byāpādo nānattaṃ, abyāpādo ekattaṃ, 
abyāpādekattaṃ cetayato byāpādato cittaṃ vivaṭṭatīti nānatte  
paññā cetovivaṭṭe ñāṇaṃ. Thīnamiddhaṃ nānattaṃ, ālokasaññā 
ekattaṃ, ālokasaññekattaṃ cetayato thīnamiddhato cittaṃ 
vivaṭṭatīti nānatte paññā cetovivaṭṭe ñāṇaṃ. —pe— Sabbakilesā 
nānattaṃ,6 arahattamaggo ekattaṃ, arahattamaggekattaṃ     
cetayato sabbakilesehi cittaṃ vivaṭṭatīti nānatte paññā cetovivaṭṭe 
ñāṇaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Nānatte paññā cetovivaṭṭe ñāṇaṃ.” 

 
1 nekkhammādhipavattā - Sa.  4 saññāvivatte - Sī 1, 2. 
2 vivattatīti - Sī 1, 2.   5 nikkhammaṃ - Sī 1, 2. 
3 adhipavattā - Sa.   6 nānatte - Sī 2.  
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44-49. Nhóm sáu của Trí về sự ly khai: 
 

(44. Trí về sự ly khai do tưởng): 

Tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

‘Tuệ với thoát ly là tính chất chủ đạo ly khai khỏi ước muốn trong 
các dục do tưởng,’ như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly 
khai do tưởng. ‘Tuệ với không sân độc là tính chất chủ đạo ly khai 
khỏi sân độc do tưởng,’ như thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự 
ly khai do tưởng. ‘Tuệ với sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là tính chất 
chủ đạo ly khai khỏi sự lờ đờ buồn ngủ do tưởng,’ ... ‘Tuệ với sự 
không tản mạn là tính chất chủ đạo ly khai khỏi phóng dật do tưởng,’ 
... ‘Tuệ với sự xác định pháp là tính chất chủ đạo ly khai khỏi hoài 
nghi do tưởng,’ ... ‘Tuệ với trí là tính chất chủ đạo ly khai khỏi vô 
minh do tưởng,’ ... ‘Tuệ với sự hân hoan là tính chất chủ đạo ly khai 
khỏi sự không hứng thú do tưởng,’ ... ‘Tuệ với sơ thiền là tính chất 
chủ đạo ly khai khỏi các pháp ngăn che do tưởng,’ như thế tuệ với 
tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng. ...(như trên)... ‘Tuệ với 
tính chất Đạo A-la-hán ly khai khỏi toàn bộ phiền não do tưởng,’ như 
thế tuệ với tính chất chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng.  

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 với tính chất 
chủ đạo là trí về sự ly khai do tưởng.” 
 

(44. Trí về sự ly khai do suy nghĩ): 

Tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

‘Ước muốn trong các dục là khác nhau, sự thoát ly là giống nhau. 
Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau của sự thoát ly, tâm ly 
khai khỏi ước muốn trong các dục,’ như thế tuệ về bản chất khác 
nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. ‘Sân độc là khác nhau, sự không 
sân độc là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống nhau 
của không sân độc, tâm ly khai khỏi sân độc,’ như thế tuệ về bản chất 
khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ. ‘Sự lờ đờ buồn ngủ là khác 
nhau, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là giống nhau. Trong khi suy nghĩ 
về bản chất giống nhau của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, tâm ly khai 
khỏi sự lờ đờ buồn ngủ,’ như thế tuệ về bản chất khác nhau là trí về 
sự ly khai do suy nghĩ. ...(như trên)... ‘Tất cả phiền não là khác nhau, 
Đạo A-la-hán là giống nhau. Trong khi suy nghĩ về bản chất giống 
nhau của Đạo A-la-hán, tâm ly khai khỏi tất cả phiền não,’ như thế 
tuệ về bản chất khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ.  

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 bản chất 
khác nhau là trí về sự ly khai do suy nghĩ.” 
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(46. Cittavivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇaṃ?  

Kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammavasena cittaṃ adiṭṭhātīti 
adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇaṃ. Byāpādaṃ pajahanto 
abyāpādavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe 
ñāṇaṃ. Thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññāvasena cittaṃ 
adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇaṃ. —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adiṭṭhāne paññā 
cittavivaṭṭe ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Adhiṭṭhāne paññā cittavivaṭṭe ñāṇaṃ.”  

 
(47. Ñāṇavivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ suññate paññā ñāṇavivaṭṭe ñāṇaṃ?  

Cakkhuṃ suññaṃ1 attena vā attaniyena vā niccena vā dhuvena 
vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vāti yathābhūtaṃ jānato2 
passato cakkhābhinivesato3 ñāṇaṃ vivaṭṭatīti suññate paññā 
ñāṇavivaṭṭe ñāṇaṃ. ‘Sotaṃ suññaṃ —pe— Ghānaṃ suññaṃ —pe— 
Jivhā suññā —pe— Kāyo suñño —pe— Mano suñño attena vā 
attaniyena vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā 
avipariṇāmadhammena vā’ti yathābhūtaṃ jānato2 passato 
manābhinivesato3 ñāṇaṃ vivaṭṭatīti suññate paññā ñāṇavivaṭṭe 
ñāṇaṃ. 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Suññate paññā ñāṇavivaṭṭe ñāṇaṃ.” 

 
(48. Vimokkhavivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ?  

Nekkhammena kāmacchandaṃ vossajjatīti vossagge paññā 
vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ, abyāpādena vyāpādaṃ vossajjatīti vossaggo 
paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ, ālokasaññāya thīnamiddhaṃ 
vossajjatī’ti vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ. Avikkhepena 
uddhaccaṃ vossajjatīti vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ, 
dhammavavatthānena vicikicchaṃ vossajjatīti vossagge paññā 
vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ —pe— arahattamaggena sabbakilese 
vossajjatīti vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Vossagge paññā vimokkhavivaṭṭe ñāṇaṃ.”  

 
1 cakkhu suññaṃ - Machasaṃ, Sa. 
2 pajānato - Syā.  
3 passato va kāmābhinivesato - Syā.  
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(46. Trí về sự ly khai do tâm): 

Tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm là (có ý nghĩa) thế 
nào?  

‘Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, do tác động của sự 
thoát ly tâm được khẳng định,’ như thế tuệ về sự khẳng định là trí về 
sự ly khai do tâm. ‘Trong khi dứt bỏ sân độc, do tác động của sự 
không sân độc tâm được khẳng định,’ ... ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, do tác động của sự nghĩ tưởng đến ánh sáng tâm được 
khẳng định,’ như thế tuệ về sự khẳng định là trí về sự ly khai do tâm. 
...(như trên)... ‘Trong khi dứt bỏ tất cả phiền não, do tác động của 
Đạo A-la-hán tâm được khẳng định,’ như thế tuệ về sự khẳng định là 
trí về sự ly khai do tâm.  

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 khẳng 
định là trí về sự ly khai do tâm.”  
 

(47. Trí về sự ly khai do trí): 

Tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do trí là (có ý nghĩa) thế 
nào? ‘Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: ‘Mắt là rỗng 
không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về thường còn, về vững 
chắc, về vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển biến,’ trí ly khai khỏi 
sự cố chấp về mắt,’ như thế tuệ về không tánh là trí về sự ly khai do 
trí. ‘Trong khi biết và thấy đúng theo thực thể rằng: ‘Tai là rỗng 
không ... ‘Mũi là rỗng không ... ‘Lưỡi là rỗng không ... ‘Thân là rỗng 
không ... ‘Ý là rỗng không về bản ngã, về sở hữu của bản ngã, về 
thường còn, về vững chắc, về vĩnh viễn, hoặc về pháp không chuyển 
biến,’ trí ly khai khỏi sự cố chấp về ý,’ như thế tuệ về không tánh là 
trí về sự ly khai do trí.   

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 không tánh 
là trí về sự ly khai do trí.” 
 

(48. Trí về sự ly khai do giải thoát): 

Tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát là (có ý nghĩa) thế 
nào?  

‘Xả ly ước muốn trong các dục nhờ vào sự thoát ly,’ như thế tuệ về 
sự xả ly là trí về sự ly khai do giải thoát. ‘Xả ly sân độc nhờ vào sự 
không sân độc,’ ... ‘Xả ly sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
đến ánh sáng,’ ... ‘Xả ly phóng dật nhờ vào sự không tản mạn,’ ... ‘Xả 
ly hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp,’ như thế tuệ về sự xả ly là trí 
về sự ly khai do giải thoát. ... ‘Xả ly tất cả phiền não nhờ vào Đạo A-
la-hán,’ như thế tuệ về sự xả ly là trí về sự ly khai do 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 sự xả ly là 
trí về sự ly khai do giải thoát.” 
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(49. Saccavivaṭṭañāṇaṃ) 

Kathaṃ tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe ñāṇaṃ?  
 

Dukkhassa pīḷanaṭṭhaṃ saṅkhataṭṭhaṃ santāpaṭṭhaṃ vipari-
nāmaṭṭhaṃ parijānanto vivaṭṭatīti tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe 
ñāṇaṃ, samudayassa āyūhanaṭṭhaṃ nidānaṭṭhaṃ saññogaṭṭhaṃ 
paḷibodhaṭṭhaṃ pajahanto vivaṭṭatīti tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe 
ñāṇaṃ, nirodhassa nissaraṇaṭṭhaṃ vivekaṭṭhaṃ asaṅkhataṭṭhaṃ 
amataṭṭhaṃ sacchikaronto vivaṭṭatīti tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe 
ñāṇaṃ, maggassa niyyānaṭṭhaṃ hetuṭṭhaṃ1 dassanaṭṭhaṃ 
ādhipateyyaṭṭhaṃ bhāvento vivaṭṭatīti tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe 
ñāṇaṃ.  

 

 

Saññāvivaṭṭo,2 cetovivaṭṭo, cittavivaṭṭo, ñāṇavivaṭṭo, vimokkha-
vivaṭṭo, saccavivaṭṭo. Sañjānanto vivaṭṭatīti saññāvivaṭṭo, cetayanto 
vivaṭṭatīti cetovivaṭṭo, vijānanto vivaṭṭatīti cittavivaṭṭo, ñāṇaṃ 
karonto vivaṭṭatīti ñāṇavivaṭṭo, vossajjanto vivaṭṭatīti vimokkha-
vivaṭṭo, tathaṭṭhe vivaṭṭatīti saccavivaṭṭo.  

 

 

Yattha saññāvivaṭṭo tattha cetovivaṭṭo, yattha cetovivaṭṭo tattha 
saññāvivaṭṭo, yattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo tattha cittavivaṭṭo, 
yattha cittavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo, yattha 
saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo tattha ñāṇavivaṭṭo, yattha 
ñāṇavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo, yattha 
saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo ñaṇavivaṭṭo tattha 
vimokkhavivaṭṭo, yattha vimokkhavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo 
cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo ñāṇavivaṭṭo, yattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo 
cittavivaṭṭo ñāṇavivaṭṭo vimokkhavivaṭṭo tattha saccavivaṭṭo, yattha 
saccavivaṭṭo tattha saññāvivaṭṭo cetovivaṭṭo cittavivaṭṭo ñāṇavivaṭṭo 
vimokkhavivaṭṭo.  

 

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Tathaṭṭhe paññā saccavivaṭṭe ñāṇaṃ.”  

 
Vivaṭṭañāṇachakkaniddeso.  

 
1 hetaṭṭhaṃ - Syā. 
2 saññāvivatto (iccādi) - Sī 1, 2.  
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(49. Trí về sự ly khai do sự thật): 

Tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

‘Trong khi biết toàn diện về ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý 
nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của khổ, (hành giả) ly khai,’ 
như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. 
‘Trong khi dứt bỏ ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, ý nghĩa căn nguyên, ý 
nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh, (hành giả) ly 
khai,’ như thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự 
thật. ‘Trong khi tác chứng ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa 
không tạo tác, ý nghĩa bất tử của Niết Bàn, (hành giả) ly khai,’ như 
thế tuệ về ý nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật. ‘Trong 
khi tu tập ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa chủng tử, ý nghĩa nhận thức, ý 
nghĩa pháp chủ đạo của Đạo, (hành giả) ly khai, ‘ như thế tuệ về ý 
nghĩa của thực thể là trí về sự ly khai do sự thật.  

Sự ly khai do tưởng, sự ly khai do suy nghĩ, sự ly khai do tâm, sự 
ly khai do trí, sự ly khai do giải thoát, sự ly khai do sự thật. ‘Trong khi 
suy tưởng, (hành giả) ly khai’ là sự ly khai do tưởng. ‘Trong khi suy 
nghĩ, (hành giả) ly khai’ là sự ly khai do suy nghĩ. ‘Trong khi nhận 
biết, (hành giả) ly khai’ là sự ly khai do tâm. ‘Trong khi sử dụng trí, 
(hành giả) ly khai’ là sự ly khai do trí. ‘Trong khi xả ly, (hành giả) ly 
khai’ là sự ly khai do giải thoát. ‘Theo ý nghĩa của thực thể, (hành 
giả) ly khai’ là sự ly khai do sự thật.  

Nơi nào có sự ly khai do tưởng, nơi ấy có sự ly khai do suy nghĩ. 
Nơi nào có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly khai do tưởng. Nơi 
nào có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, nơi ấy có sự ly 
khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, nơi ấy có sự ly khai do 
trí. Nơi nào có sự ly khai do trí, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly 
khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm. Nơi nào có sự ly khai do 
tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm,, có sự ly khai 
do trí, nơi ấy có sự ly khai do giải thoát. Nơi nào có sự ly khai do giải 
thoát, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy nghĩ, có sự 
ly khai do tâm, có sự ly khai do trí. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, có 
sự ly khai do suy nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự 
ly khai do giải thoát, nơi ấy có sự ly khai do sự thật. Nơi nào có sự ly 
khai do sự thật, nơi ấy có sự ly khai do tưởng, có sự ly khai do suy 
nghĩ, có sự ly khai do tâm, có sự ly khai do trí, có sự ly khai do 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 ý nghĩa của 
thực thể là trí về sự ly khai do sự thật.”  
 

Phần giải thích ‘Nhóm sáu của Trí về sự ly khai.’  
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