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III. ĀNĀPĀNASATIKATHĀ 
 

1. Gaṇanuddeso  
1Soḷasavatthukaṃ ānāpānasati samādhiṃ  bhāvayato samadhi-

kāni2 3 dve ñāṇasatāni uppajjanti: aṭṭha paripanthe ñāṇāni, aṭṭha  
upakāre ñāṇāni, aṭṭhārasa upakkilese ñāṇāni, terasa vodāne   
ñāṇāni, battiṃsa4 5 satokārissa  ñāṇāni, catuvīsati samādhivasena 
ñāṇāni, dvesattati vipassanāvasena ñāṇāni, aṭṭha nibbidāñāṇāni, 
aṭṭha nibbidānulomañāṇāni, aṭṭha nibbidāpaṭippassaddhāñāṇāni, 
ekavīsati vimuttisukhe ñāṇāni.  

Gaṇanuddeso samatto.  
 

2. Paripantha - Upakārasoḷasa ñāṇāni  

Katamāni aṭṭha paripanthe ñāṇāni, aṭṭha ca upakāre ñāṇāni?  

Kāmacchando samādhissa paripantho, nekkhammaṃ 
samādhissa upakāraṃ; byāpādo samādhissa paripantho, abyāpādo 
samādhissa upakāraṃ; thīnamiddhaṃ6 samādhissa paripantho, 
ālokasaññā samādhissa upakāraṃ; uddhaccaṃ sāmadhissa 
paripantho, avikkhepo samādhissa upakāraṃ; vicikicchā samādhissa 
paripantho, dhammavavatthānaṃ samādhissa upakāraṃ; avijjā 
sāmadhissa paripantho, ñāṇaṃ samādhissa upakāraṃ; arati 
samādhissa paripantho, pāmojjaṃ samādhissa upakāraṃ; sabbepi 
akusalā dhammā samādhissa paripanthā, sabbepi kusalā dhammā 
samādhissa upakārā. Imāni aṭṭha paripanthe ñāṇāni, aṭṭha ca 
upakāre ñāṇāni.  

7Imehi soḷasahi ākārehi uducitaṃ cittaṃ  samuducitaṃ8 ekatte 
santiṭṭhati, nīvaraṇehi visujjhati.  

Katame te ekattā? Nekkhammaṃ ekattaṃ, abyāpādo ekattaṃ, 
ālokasaññā ekattaṃ, avikkhepo ekattaṃ, dhammavavatthānaṃ 
ekattaṃ, ñāṇaṃ ekattaṃ, pāmojjaṃ ekattaṃ, sabbepi kusalā 
dhammā ekattā.  

Katame9 te nīvaraṇā? Kāmacchando nīvaraṇaṃ, byāpādo 
nīvaraṇaṃ, thīnamiddhaṃ nīvaraṇaṃ, uddhaccakukkuccaṃ 
nīvaraṇaṃ, vicikicchā nīvaraṇaṃ, avijjā nīvaraṇaṃ, arati nīvaraṇaṃ, 
sabbepi akusalā dhammā nīvaraṇā.  

                                                   
1 ānāpānassatisamādhiṃ - Machasaṃ, Syā.  
2 8 samādhikāni - Machasaṃ, Syā, PTS.   samuducitaṃ cittaṃ - Machasaṃ; 
3 aṭṭha ca - Machasaṃ.      samudupitacittaṃ - Syā; 
4 bāttiṃsa - Machasaṃ;         samuducittaṃ - PTS; 
   battiṃsaṃ - PTS, Syā.      udujitaṃ cittaṃ samuducitaṃ - Pu; 
5 satokārīsu - Syā, PTS.      udājitaṃ cittaṃ samudājitaṃ - Pu. 
6 9 thinamiddhaṃ - Machasaṃ.    nīvaraṇāti katame - Machasaṃ. 
7 uddhataṃ cittaṃ - PTS; udupitacittaṃ - Syā. 
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III. GIẢNG VỀ NIỆM  
HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA: 

 

1. Liệt Kê Số Lượng: 

Đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi thở ra theo 
16 nền tảng, có hơn 200 pháp sanh lên (ở vị ấy): 8 trí về ngăn trở và 
8 trí về hỗ trợ, 18 trí về tùy phiền não, 13 trí trong việc thanh lọc, 32 
trí về việc thực hành niệm, 24 trí do năng lực của định, 72 trí do năng 
lực của minh sát, 8 trí về nhàm chán, 8 trí thuận theo nhàm chán, 8 
trí về sự tịnh lặng của nhàm chán, 21 trí về sự an lạc của giải thoát. 
 

Phần Liệt Kê Số Lượng được đầy đủ. 

 
2. Mười Sáu Trí Ngăn Trở & Trí Hỗ Trợ: 

 

8 trí về ngăn trở và 8 trí về hỗ trợ là gì? 

Ước muốn trong các dục là sự ngăn trở của định, sự thoát ly là sự 
hỗ trợ của định. Sân độc là sự ngăn trở của định, không sân độc là sự 
hỗ trợ của định. Lờ đờ buồn ngủ là sự ngăn trở của định, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng là sự hỗ trợ của định. Phóng dật là sự ngăn trở 
của định, không tản mạn là sự hỗ trợ của định. Hoài nghi là sự ngăn 
trở của định, sự xác định pháp là sự hỗ trợ của định. Vô minh là sự 
ngăn trở của định, trí là sự hỗ trợ của định. Sự không hứng thú là sự 
ngăn trở của định, sự hân hoan là sự hỗ trợ của định. Tất cả các pháp 
bất thiện cũng là các sự ngăn trở của định, tất cả các pháp thiện cũng 
là các sự hỗ trợ của định. Đây là 8 trí về ngăn trở và 8 trí về hỗ trợ. 

 

Được tiếp cận, được quen thuộc với 16 biểu hiện này, tâm an trụ 
ở nhất thể và được thanh tịnh đối các pháp ngăn che. 

 
 

Các nhất thể ấy là gì? Sự thoát ly là nhất thể, sự không sân độc là 
nhất thể, sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là nhất thể, sự không tản mạn 
là nhất thể, sự xác định pháp là nhất thể, trí là nhất thể, sự hân hoan 
là nhất thể, tất cả các thiện pháp cũng là các nhất thể. 

 
 

Các pháp ngăn che ấy là gì? Ước muốn trong các dục là pháp 
ngăn che, sân độc là pháp ngăn che, lờ đờ buồn ngủ là pháp ngăn 
che, phóng dật là pháp ngăn che, hoài nghi là pháp ngăn che, vô 
minh là pháp ngăn che, sự không hứng thú là pháp ngăn che, tất cả 
các bất thiện pháp cũng là các pháp ngăn che.  
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Paṭisambhidāmaggo I            Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 

1 2Nīvaraṇā’ti kenaṭṭhena  nīvaraṇā? Niyyānāvaraṇaṭṭhena  
nīvaraṇā.  

Katame te niyyānā? Nekkhammaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ, tena ca 
nekkhammena ariyā nīyanti;3 kāmacchando niyyānāvaraṇaṃ, tena 
ca kāmacchandena nivutattā nekkhammaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ 
nappajānātīti4 kāmacchando niyyānāvaraṇaṃ. Abyāpādo ariyānaṃ 
niyyānaṃ, tena ca abyāpādena ariyā nīyanti;3 byāpādo 
niyyānāvaraṇaṃ, tena ca byāpādena nivutattā abyāpādaṃ ariyānaṃ 
niyyānaṃ nappajānātīti,4 byāpādo niyyānāvaraṇaṃ. Ālokasaññā 
ariyānaṃ niyyānaṃ, tāya ca ālokasaññā ariyā nīyanti; 
thīnamiddhaṃ niyyānāvaraṇaṃ, tena ca thīnamiddhena nivutattā 
ālokasaññaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ nappajānātīti thīnamiddhaṃ 
niyyānāvaraṇaṃ. Avikkhepo ariyānaṃ niyyānaṃ, tena ca 
avikkhepena ariyā nīyanti; uddhaccaṃ niyyānāvaraṇaṃ, tena ca 
uddhaccena nivutattā avikkhepaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ nappajānātīti 
uddhaccaṃ niyyānāvaraṇaṃ. Dhammavavatthānaṃ ariyānaṃ 
niyyānaṃ, tena ca dhammavavatthānena ariyā nīyanti; vicikicchā 
niyyānāvaraṇaṃ, tāya ca vicikicchāya nivutattā dhamma-
vavatthānaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ nappajānātīti vicikicchā 
niyyānāvaraṇaṃ. Ñāṇaṃ ariyānaṃ niyyānaṃ, tena ca ñāṇena ariyā 
nīyanti; avijjā niyyānāvaraṇaṃ, tāya ca avijjāya nivutattā ñāṇaṃ 
ariyānaṃ niyyānaṃ nappajānātīti avijjā niyyānāvaraṇaṃ. 
Pāmojjaṃ5 ariyānaṃ niyyānaṃ, tena ca pāmojjena ariyā nīyanti; 
arati niyyānāvaraṇaṃ, tāya ca aratiyā nivutattā pāmojjaṃ ariyānaṃ 
niyyānaṃ nappajānātīti arati niyyānāvaraṇaṃ. Sabbepi kusalā 
dhammā ariyānaṃ niyyānaṃ, tehi ca kusalehi dhammehi ariyā 
nīyanti; sabbepi akusalā dhammā niyyānāvaraṇā, tehi ca akusalehi 
dhammehi nivutattā kusale dhamme ariyānaṃ niyyānaṃ 
nappajānātīti sabbepi akusalā dhammā niyyānāvaraṇā.  
 

Soḷasañāṇaniddeso samatto.  
 

 
3. Upakkilesañāṇāni 

 
6Imehi ca pana nīvaraṇehi visuddhacittassa soḷasavatthukaṃ  

ānāpānasatisamādhiṃ bhāvayato khaṇikasamodhānā katame 
aṭṭhārasa upakkilesā uppajjanti?  

                                                   
1 kenatthena - Syā. 
2 niyyānāvāraṇaṭṭhena - Pu. 
3 niyyanti - Machasaṃ, PTS. 
4 na pajānātīti - PTS.  
5 pāmujjaṃ - Syā. 
6 soḷasakavatthukaṃ - Sī 2. 
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Phân Tích Đạo - Tập I                  Phẩm Chính Yếu - Giảng về Niệm Hơi Thở 

Pháp ngăn che: Các pháp ngăn che theo ý nghĩa gì? Các pháp 
ngăn che với ý nghĩa che lấp lối ra.  

Các lối ra ấy là gì? Sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh, và do sự 
thoát ly ấy các bậc Thánh thoát ra; ước muốn trong các dục là sự che 
lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi ước muốn trong các dục 
ấy (hành giả) không nhận biết sự thoát ly là lối ra của các bậc Thánh; 
ước muốn trong các dục là sự che lấp lối ra. Sự không sân độc là lối 
ra của các bậc Thánh, và do sự không sân độc ấy các bậc Thánh thoát 
ra; sân độc là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi sân 
độc ấy (hành giả) không nhận biết sự không sân độc là lối ra của các 
bậc Thánh; sân độc là sự che lấp lối ra. Sự nghĩ tưởng đến ánh sáng 
là lối ra của các bậc Thánh, và do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ấy các 
bậc Thánh thoát ra; lờ đờ buồn ngủ là sự che lấp lối ra, và do trạng 
thái bị bao trùm bởi sự lờ đờ buồn ngủ ấy (hành giả) không nhận 
biết sự nghĩ tưởng đến ánh sáng là lối ra của các bậc Thánh; lờ đờ 
buồn ngủ là sự che lấp lối ra. Sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh, và do sự không tản mạn ấy các bậc Thánh thoát ra; phóng dật 
là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi phóng dật ấy 
(hành giả) không nhận biết sự không tản mạn là lối ra của các bậc 
Thánh; phóng dật là sự che lấp lối ra. Sự xác định pháp là lối ra của 
các bậc Thánh, và do sự xác định pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; 
hoài nghi là sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi hoài 
nghi ấy (hành giả) không nhận biết sự xác định pháp là lối ra của các 
bậc Thánh; hoài nghi là sự che lấp lối ra. Trí là lối ra của các bậc 
Thánh, và do trí ấy các bậc Thánh thoát ra; vô minh là sự che lấp lối 
ra, và do trạng thái bị bao trùm bởi vô minh ấy (hành giả) không 
nhận biết trí là lối ra của các bậc Thánh; vô minh là sự che lấp lối ra. 
Sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh, và do sự hân hoan ấy các 
bậc Thánh thoát ra; sự không hứng thú là sự che lấp lối ra, và do 
trạng thái bị bao trùm bởi sự không hứng thú ấy (hành giả) không 
nhận biết sự hân hoan là lối ra của các bậc Thánh; không hứng thú là 
sự che lấp lối ra. Tất cả các thiện pháp cũng là lối ra của các bậc 
Thánh, và do các thiện pháp ấy các bậc Thánh thoát ra; tất cả các bất 
thiện pháp cũng là các sự che lấp lối ra, và do trạng thái bị bao trùm 
bởi các bất thiện pháp ấy (hành giả) không nhận biết các thiện pháp 
là lối ra của các bậc Thánh; tất cả các bất thiện pháp cũng các là sự 
che lấp lối ra.  
 

Phần giải thích 16 trí được đầy đủ. 
 

3. Các Trí về Tùy Phiền Não: 

Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 
che này, do sự tập trung ngắn hạn có 18 tùy phiền não gì sanh lên (ở 
vị ấy)?  
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Paṭisambhidāmaggo I            Mahāvagga - Ānāpānasatikathā 

Assāsādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato ajjhattavikkhe-
pagataṃ cittaṃ samādhissa paripantho, passāsādimajjha-
pariyosānaṃ satiyā anugacchato bahiddhāvikkhepagataṃ cittaṃ 
samādhissa paripantho, assāsapaṭikaṅkhanā nikantitaṇhācariyā 
samādhissa paripantho, passāsapaṭikaṅkhanā nikantitaṇhācariyā 
samādhissa paripantho, assāsenābhitunnassa passāsapaṭilābhe 
mucchanā samādhissa paripantho, passāsenābhitunnassa assāsa-
paṭilābhe mucchanā samādhissa paripantho.  
 

‘Anugacchanā ca assāsaṃ passāsaṃ anugacchanā,  
1sati ajjhattavikkhepā kaṅkhanā bahiddhā vikkhepapatthanā.  (1)  

 

Assāsenābhitunnassa passāsapaṭilābhe mucchanā,  
2passāsenābhitunnassa assāsapaṭilābhe mucchanā.  (2)  

 
3Cha ete upakkilesā ānāpānasati samādhissa,  

4 5yehi vikkhippamānassa  no ca  cittaṃ vimuccati  
vimokkhaṃ appajānantā te honti parapattiyā’ti. (3)  

 

Paṭhamaṃ chakkaṃ.  
 

 

Nimittaṃ āvajjato assāse cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho; assāsaṃ āvajjato nimitte cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho; nimittaṃ āvajjato passāse cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho; passāsaṃ āvajjato nimitte cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho; assāsaṃ āvajjato passāse cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho; passāsaṃ āvajjato assāse cittaṃ vikampati, samādhissa 
paripantho.  
 

‘Nimittaṃ āvajjamānassa assāse vikkhippate6 mano  
assāsaṃ āvajjamānassa nimitte cittaṃ vikampati (4)  

 

Nimittaṃ āvajjamānassa passāse vikkhippate mano,  
passāsaṃ āvajjamānassa nimitte cittaṃ vikampati. (5)  

 

Assāsaṃ āvajjamānassa passāse vikkhippate mano,  
passāsaṃ āvajjamānassa assāse cittaṃ vikampati. (6)  

 

Cha ete upakkilesā ānāpānasatisamādhissa,  
yehi vikkhippamānassa no ca cittaṃ vimuccati,  
vimokkhaṃ appajānantā te honti parapattiyā’ti. (7)  

 

Dutiyaṃ chakkaṃ.  

                                                   
1 vikkhepapanthanā - Syā. 
2 ‘assāsenāti ayaṃ gāthā Syāma potthake na dissate. 
3 ānāpānassati - Machasaṃ, Syā. 
4 vikkhepamānassa - PTS, Syā; kampamānassa - Syā. 
5 6 No ce - Syā.     vikkhipate - Machasaṃ, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập I                  Phẩm Chính Yếu - Giảng về Niệm Hơi Thở 

Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở vào 
bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần là sự ngăn trở của 
định. Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
ra bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phần là sự ngăn trở 
của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở vào, hành vi của ưa thích và 
tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở ra, hành 
vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Đối với vị áp đặt 
hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn 
trở của định. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc 
đạt được hơi thở vào là sự ngăn trở của định.  
 

Theo dõi hơi thở vào  → theo dõi hơi thở ra, 
tán nội phần, mong mỏi, tán ngoại phần, ước muốn, (1) 

 

áp đặt hơi thở vào  hứng thú đạt hơi ra, 
áp đặt hơi thở ra    hứng thú đạt hơi vào. (2) 

 

Sáu tùy phiền não này  định niệm hơi vào ra,   
người bị chúng xáo động tâm không được giải thoát,  
những ai chưa giải thoát chúng thành tựu tái sanh. (3) 

 

Nhóm sáu thứ nhất. 
 

Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng, *[ ] tâm (đặt) ở hơi 
thở vào bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng 
tâm đến hơi thở vào, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự ngăn 
trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hiện tướng, tâm (đặt) 
ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành giả 
hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hiện tướng bị chao động là sự 
ngăn trở của định. Đối với hành giả hướng tâm đến hơi thở vào, tâm 
(đặt) ở hơi thở ra bị chao động là sự ngăn trở của định. Đối với hành 
giả hướng tâm đến hơi thở ra, tâm (đặt) ở hơi thở vào bị chao động 
là sự ngăn trở của định. 
 

Hướng tâm đến hiện tướng  → ý buông bỏ hơi vào, 
hướng tâm đến hơi vào  tâm chao động hiện tướng. (4) 

 
Hướng tâm đến hiện tướng ý buông bỏ hơi ra, 
hướng tâm đến hơi ra  tâm chao động hiện tướng. (5) 

 
Hướng tâm hơi thở vào  tâm buông bỏ hơi ra, 
hướng tâm hơi thở ra  tâm chao động hơi vào. (6) 

 
Sáu tùy phiền não này  định niệm hơi vào ra,   
người bị chúng xáo động tâm không được giải thoát,  
những ai chưa giải thoát chúng thành tựu tái sanh. (7) 

 

Nhóm sáu thứ nhì.
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Atītānudhāvanaṃ cittaṃ vikkhepānupatitaṃ samādhissa 
paripantho, anāgatapaṭikaṅkhanaṃ cittaṃ vikampitaṃ1 samādhissa 
paripantho, līnaṃ cittaṃ kosajjānupatitaṃ samādhissa paripantho, 
atipaggahitaṃ cittaṃ uddhaccānupatitaṃ samādhissa paripantho, 
abhinataṃ2 cittaṃ rāgānupatitaṃ samādhissa paripantho, 
apanataṃ3 cittaṃ byāpādānupatitaṃ samādhissa paripantho.  
 

‘Atītānudhāvanaṃ cittaṃ - anāgatapaṭikaṅkhanaṃ līnaṃ,  
2atipaggahitaṃ abhinataṃ  - apanataṃ3 cittaṃ na samādhiyati. (8)  

 

Cha ete upakkilesā - ānāpānasatisamādhissa,  
yehi upakkilisaṭṭhasaṅkappo - adhicittaṃ nappajānāti’ti. (9)  
 

Tatiyaṃ chakkaṃ.  
 

Assāsādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato ajjhattaṃ 
vikkhepagatena cittena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca 
phanditā ca, passāsādimajjhapariyosānaṃ satiyā anugacchato 
bahiddhā vikkhepagatena cittena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti 
iñjitā ca phanditā ca; assāsapaṭikaṅkhanāya nikantiyā taṇhācariyāya 
kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca, passāsa-
paṭikaṅkhanāya nikantiyā taṇhācariyāya kāyopi cittampi sāraddhā 
ca honti iñjitā ca phanditā ca; assāsenābhitunnassa passāsapaṭilābhe 
mucchitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca, 
passāsenābhitunnassa assāsapaṭilābhe mucchitattā kāyopi cittampi 
sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca; nimittaṃ āvajjato assāse 
cittaṃ vikampitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca 
phanditā ca, assāsaṃ āvajjato nimitte cittaṃ vikampitattā kāyopi 
cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca; nimittaṃ āvajjato 
passāse cittaṃ vikampitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā 
ca phanditā ca, passāsaṃ āvajjato nimitte cittaṃ vikampitattā 
kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca; assāsaṃ 
āvajjato passāse cittaṃ vikampitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca 
honti iñjitā ca phanditā ca, passāsaṃ āvajjato assāse cittaṃ 
vikampitattā kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā; ca 
atītānudhāvanena cittena vikkhepānupatitena kāyopi cittampi 
sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca, anāgatapaṭikaṅkhanena 
cittena vikampitena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca 
phanditā ca, līnena cittena kosajjānupatitena kāyopi cittampi 
sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca, atipaggahitena cittena 
uddhaccānupatitena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca 
phanditā ca; abhinatena cittena rāgānupatitena kāyopi cittampi 
sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca, apanatena cittena byāpādā-
nupatitena kāyopi cittampi sāraddhā ca honti iñjitā ca phanditā ca.  

                                                   
1 3 vikkhambhitaṃ - PTS.     apaññātaṃ - Syā, PTS. 
2 abhiṇataṃ - PTS; abhiññātaṃ - Syā.  

 314



Phân Tích Đạo - Tập I                  Phẩm Chính Yếu - Giảng về Niệm Hơi Thở 

Tâm có sự chạy theo quá khứ *[ ] bị rơi vào tản mạn là sự ngăn trở 
của định. Tâm có sự mong mỏi ở vị lai *[ ] bị chao động là sự ngăn trở 
của định. Tâm trì trệ bị rơi vào biếng nhác là sự ngăn trở của định. 
Tâm được ra sức quá mức bị rơi vào phóng dật là sự ngăn trở của 
định. Tâm quá chuyên chú bị rơi vào tham là sự ngăn trở của định. 
Tâm lơi là bị rơi vào sân là sự ngăn trở của định.  
 

Tâm chạy theo quá khứ,    → vọng tương lai, trì trệ,  
quá ra sức, chuyên chú,  tâm lơi là, không định. (8) 

 

Sáu tùy phiền não này  định niệm thở vào ra  
người ô nhiễm bởi chúng không biết được thắng tâm. (9) 

 

Nhóm sáu thứ ba.
 

Do tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở 
vào bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do tâm của vị đang theo dõi 
giai đoạn đầu-giữa-cuối của hơi thở ra bằng niệm đi đến tình trạng 
tản mạn ở ngoại phần, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do mong mỏi ở hơi thở vào, do ưa thích, do hành vi của 
ái, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do mong 
mỏi ở hơi thở ra, do ưa thích, do hành vi của ái, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở vào, 
do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị áp đặt hơi thở ra, do 
sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở vào, cả thân lẫn tâm ...(như 
trên)... Đối với vị hướng tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở 
vào, do trạng thái bị dao động cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với 
vị hướng tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng 
thái bị dao động, cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng 
tâm đến hiện tướng có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm ...(như trên)... Đối với vị hướng tâm đến hơi 
thở ra có tâm (đặt) ở hiện tướng, do trạng thái bị dao động cả thân 
lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối với vị hướng 
tâm đến hơi thở vào có tâm (đặt) ở hơi thở ra, do trạng thái bị dao 
động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Đối 
với vị hướng tâm đến hơi thở ra có tâm (đặt) ở hơi thở vào, do trạng 
thái bị dao động cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do có sự chạy theo quá khứ tâm bị rơi vào tản mạn, cả thân lẫn 
tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do có sự mong mỏi ở vị 
lai tâm bị dao động, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, 
rúng động. Do có sự trì trệ tâm bị rơi vào biếng nhác, cả thân lẫn tâm 
trở nên xao động, loạn động, rúng động. Do ra sức quá mức tâm bị 
rơi vào phóng dật, cả thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng 
động. Do quá chuyên chú tâm bị rơi vào tham, cả thân lẫn tâm trở 
nên xao động, loạn động, rúng động. Do lơi là tâm bị rơi vào sân, cả 
thân lẫn tâm trở nên xao động, loạn động, rúng động. 
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1‘Ānāpānasati yassa paripuṇṇaṃ  abhāvitā  
kāyopi iñjito hoti cittampi hoti iñjitaṃ  
kāyopi phandito hoti cittampi hoti phanditaṃ. (10)  

 

Ānāpānasati yassa paripuṇṇā subhāvitā  
kāyopi aniñjito hoti cittampi hoti aniñjitaṃ  
kāyopi aphandito hoti cittampi hoti aphanditan’ti. (11)  

Tehi ca pana nīvaraṇehi visuddhacittassa soḷasavatthukaṃ 
ānāpānasatisamādhiṃ bhāvayato khaṇikasamodhānā ime aṭṭhārasa 
upakkilesā uppajjanti.  
 

Uppakkilesañāṇaniddeso.  
 

4. Vodānañāṇāni  

Katamāni terasa vodāne ñāṇāni? Atītānudhāvanaṃ cittaṃ 
vikkhepānupatitaṃ, taṃ vivajjayitvā ekaṭṭhāne samādahati, evampi 
cittaṃ na vikkhepaṃ gacchati. Anāgatapaṭikaṅkhanaṃ cittaṃ 
vikampitaṃ,2 taṃ vivajjayitvā tattheva adhimoceti, evampi cittaṃ na 
vikkhepaṃ gacchati. Līnaṃ cittaṃ kosajjānupatitaṃ, taṃ 
paggaṇhitvā kosajjaṃ pajahati, evampi cittaṃ na vikkhepaṃ 
gacchati. Atipaggahitaṃ cittaṃ uddhaccānupatitaṃ, taṃ 
niggaṇhitvā3 uddhaccaṃ pajahati, evampi cittaṃ na vikkhepaṃ 
gacchati. Abhinataṃ cittaṃ rāgānupatitaṃ, taṃ sampajāno hutvā 
rāgaṃ pajahati, evampi cittaṃ na vikkhepaṃ gacchati. Apanataṃ 
cittaṃ byāpādānupatitaṃ, taṃ sampajāno hutvā, byāpādaṃ 
pajahati, evampi cittaṃ na vikkhepaṃ gacchati. Imehi chahi ṭhānehi 
parisuddhaṃ cittaṃ pariyodānaṃ ekattagataṃ hoti.  

4Katame te ekattā? Dānavossaggupaṭṭhānekattaṃ,  samatha-
nimittupaṭṭhānekattaṃ, vayalakkhaṇupaṭṭhānekattaṃ, nirodhupaṭ-
ṭhānekattaṃ.  

Dānavossaggupaṭṭhānekattaṃ cāgādhimuttānaṃ, samatha-
nimittupaṭṭhānekattañca adhicittamanuyuttānaṃ, vayalakkhaṇu-
paṭṭhānekattañca vipassakānaṃ, nirodhupaṭṭhānekattañca ariya-
puggalānaṃ, imehi catūhi ṭhānehi ekaggagataṃ cittaṃ paṭipadā-
visuddhipakkhantañceva5 hoti, upekkhānubrūhitañca ñāṇena ca 
sampahaṃsitaṃ.  

Paṭhamassa jhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? 
Paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, upekkhānubrūhanā 
majjhe, sampahaṃsanā pariyosānaṃ.  

                                                   
1 ānāpānassati yassa paripuṇṇā - Machasaṃ; yassa aparipuṇṇā - Syā, PTS. 
2 vikkhambhitaṃ - PTS, Sī 2. 
3 viniggaṇhitvā - Machasaṃ. 
4 dānavosaggupaṭṭhānekattaṃ - Machasaṃ. 
5 pakkhandañceva - Machasaṃ; pasannañceva - Syā, PTS. 
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Đối với vị tu niệm → hơi thở vào thở ra 
không toàn vẹn, không tiến,  thời thân bị loạn động, 
tâm cũng bị loạn động,  thân tâm đều rúng động. (10) 

 

Đối với vị tu niệm  hơi thở vào thở ra 
được toàn vẹn, tiến triển, thời thân không loạn động, 
tâm cũng không loạn động, thân tâm không rúng động. (11) 

Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào hơi 
thở ra theo 16 nền tảng có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn 
che ấy, thời có 18 tùy phiển não này sanh lên.  
 

Phần giải thích trí về tùy phiền não. 
 

4. Các Trí trong việc Thanh Lọc: 

13 trí gì trong việc thanh lọc? Tâm có sự chạy theo quá khứ bị rơi 
vào tản mạn. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, hành giả tập trung (tâm) 
vào một chỗ; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm có sự mong 
mỏi ở vị lai bị chao động. Sau khi ngăn ngừa việc ấy, ngay tại đấy 
hành giả khẳng định lại; như thế tâm không đi đến tản mạn. Tâm trì 
trệ bị rơi vào biếng nhác. Sau khi nắm giữ điều ấy, hành giả dứt bỏ sự 
biếng nhác; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm ra sức quá mức 
bị rơi vào phóng dật. Sau khi hạn chế điều ấy, hành giả dứt bỏ phóng 
dật; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm quá chuyên chú bị rơi 
vào tham. Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ 
tham; như vậy tâm không đi đến tản mạn. Tâm lơi là bị rơi vào sân. 
Sau khi có sự nhận biết rõ rệt điều ấy, hành giả dứt bỏ sân; như vậy 
tâm không đi đến tản mạn. Được hoàn toàn trong sạch với 6 trường 
hợp này, tâm được tinh khiết đi đến nhất thể. 

Các nhất thể ấy là gì? Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ 
vật thí, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ tịnh, nhất thể 
trong việc thiết lập tướng trạng của biến hoại, nhất thể trong việc 
thiết lập sự diệt tận. 
 

Nhất thể trong việc thiết lập sự buông bỏ vật thí của những người 
đã quyết tâm xả bỏ, nhất thể trong việc thiết lập hiện tướng của chỉ 
tịnh của những người đã gắn bó với thắng tâm, nhất thể trong việc 
thiết lập tướng trạng biến hoại của những người thực hành minh sát, 
nhất thể trong việc thiết lập sự diệt tận của các bậc Thánh nhân. Tâm 
đạt đến nhất thể bằng bốn trường hợp này vừa có sự tiến đến tính 
chất thanh tịnh của việc thực hành, vừa được tăng cường trạng thái 
xả, và còn được hài lòng bởi trí nữa. 
 

Đối với sơ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là 
phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, sự tự hài lòng là 
phần cuối. 
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Paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa kati 
lakkhaṇāni? Ādissa tīṇi lakkhaṇāni: yo tassa paripantho tato cittaṃ 
visujjhati, visuddhattā cittaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ 
paṭipajjati, paṭipannattā tattha cittaṃ pakkhandati; yañca 
paripanthato cittaṃ visujjhati, yañca visuddhattā cittaṃ majjhimaṃ 
samathanimittaṃ paṭipajjati, yañca paṭipannattā tattha cittaṃ 
pakkhandati, paṭhamassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa 
imāni tīṇi lakkhaṇāni, tena vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ 
ādikalyāṇañceva hoti lakkhaṇasampannañca.  

Paṭhamassa jhānassa upekkhānubrūhanā majjhe, majjhassa kati 
lakkhaṇāni? Majjhassa tīṇi lakkhaṇāni: visuddhaṃ cittaṃ 
ajjhupekkhati, samathapaṭipannaṃ ajjhupekkhati, ekattupaṭṭhānaṃ 
ajjhupekkhati; yañca visuddhaṃ cittaṃ ajjhupekkhati, yañca 
samathapaṭipannaṃ ajjhupekkhati, yañca ekattupaṭṭhānaṃ 
ajjhupekkhati, paṭhamassa jhānassa upekkhānubrūhanā majjhe, 
majjhassa imāni tīṇi lakkhaṇāni, tena vuccati paṭhamaṃ jhānaṃ 
majjhekalyāṇañceva hoti lakkhaṇasampannañca.  

Paṭhamassa jhānassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ pariyosā-
nassa kati lakkhaṇāni? Pariyosānassa cattāri lakkhaṇāni: tattha 
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena sampahaṃsanā, 
indriyānaṃ ekarasaṭṭhena sampahaṃsanā, tadupagaviriya-
vāhanaṭṭhena sampahaṃsanā, āsevanaṭṭhena sampahaṃsanā; 
paṭhamassa jhānassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ.        
Pariyosānassa imāni cattāri lakkhāṇāni, tena vuccati           
paṭhamaṃ jhānaṃ pariyosānakalyāṇañceva hoti lakkhaṇa-
sampannañca.  

Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇasam-
pannaṃ vitakkasampannañceva hoti vicārasampannañca pīti-
sampannañceva sukhasampannañca cittassa adhiṭṭhāna-
sampannañca saddhāsampannañca viriyasampannañca 
satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.   
 

Dutiyassa jhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? 
Dutiyassa jhānassa paṭipadāvisuddhi ādi, upekkhānubrūhanā 
majjhe, sampahaṃsanā pariyosānaṃ —pe— Evaṃ tivattagataṃ 
cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇasampannaṃ pīti-
sampannañca hoti sukhasampannañca cittassa adhiṭṭhāna-
sampannañca saddhāsampannañca viriyasampannañca sati-
sampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.  
 

Tatiyassa jhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ?             
—pe— Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ 
dasalakkhaṇasampannaṃ sukhasampannañceva hoti cittassa 
adhiṭṭhānasampannañca saddhāsampannañca viriyasampannañca 
satisampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.  
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Đối với sơ thiền, sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, có 
bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? Có ba tướng trạng thuộc 
về phần đầu: Điều gì là sự ngăn trở của thiền ấy, do điều ấy tâm được 
thanh tịnh; do bản thể thanh tịnh, tâm đạt đến hiện tướng của chỉ 
tịnh ở trung tâm; do bản thể đã được đạt đến, tâm tiến vào nơi ấy. 
Việc tâm được thanh tịnh do sự ngăn trở, việc tâm đạt đến hiện 
tướng của chỉ tịnh ở trung tâm do bản thể thanh tịnh, việc tâm tiến 
vào nơi ấy do bản thể đã được đạt đến, đối với sơ thiền sự thanh tịnh 
của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng này là thuộc về phần 
đầu, vì thế được nói rằng: “Sơ thiền vừa là tốt đẹp ở phần đầu vừa 
được thành tựu về tướng trạng.” 

Đối với sơ thiền, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, có bao 
nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng thuộc về 
phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng 
đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất 
thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, dửng dưng đối 
với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc thiết lập nhất thể, 
đối với sơ thiền sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, ba tướng 
trạng này là thuộc về phần giữa, vì thế được nói rằng: “Sơ thiền vừa 
là tốt đẹp ở phần giữa vừa được thành tựu về tướng trạng.” 

Đối với sơ thiền, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu tướng 
trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần cuối: có 
sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy 
theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với các quyền theo ý 
nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi động tinh tấn nhằm 
đạt đến Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý nghĩa rèn luyện. Đối với sơ 
thiền sự tự hài lòng là phần cuối, bốn tướng trạng này là thuộc về 
phần cuối, vì thế được nói rằng: “Sơ thiền vừa là tốt đẹp ở phần cuối 
vừa được thành tựu về tướng trạng.” 

Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba cách, *[ ] 
được thành tựu mười tướng trạng, *[ ] và còn được thành tựu về tầm, 
thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự 
khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 

Đối với nhị thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(như trên)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt 
đẹp theo ba cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được 
thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, 
...(như trên)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với tam thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 10 tướng trạng, và còn được thành tựu 
về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 
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Catutthassa jhānassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ?        
—pe— Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇa-
sampannaṃ upekkhāsampannañceva hoti cittassa adhiṭṭhāna-
sampannañca saddhāsampannañca viriyasampannañca satisam-
pannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.  

Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā —pe— Viññāṇañcāyatanasamā-
pattiyā —pe— Ākiñcaññāyatanasamāpattiyā —pe— Nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ?   
—pe— Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇa-
sampannaṃ upekkhāsampannañceva hoti cittassa adhiṭṭhāna-
sampannañca —pe— paññāsampannañca.  

Aniccānupassanāya ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ pariyosānaṃ? —pe— 
Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇa-
sampannaṃ vitakkasampannañceva hoti vicārasampannañca pīti-
sampannañca sukhasampannañca cittassa adhiṭṭhānasampannañca 
saddhāsampannañca viriyasampannañca satisampannañca 
samādhisampannañca paññāsampannañca.  

Dukkhānupassanāya —pe— Anattānupassanāya —pe— Nibbidā-
nupassanāya —pe— Virāgānupassanāya —pe— Nirodhānupassanāya 
—pe— Paṭinissaggānupassanāya —pe— Khayānupassanāya —pe— 
Vayānupassanāya —pe— Vipariṇāmānupassanāya —pe— Animittā-
nupassanāya —pe— Appaṇihitānupassanāya —pe— Suññatānupas-
sanāya —pe— Adhipaññādhammavipassanāya —pe— Yathābhūta-
ñāṇadassanāya —pe— Ādīnavānupassanāya —pe— Paṭisaṅkhānu-
passanāya —pe— Vivaṭṭanānupassanāya —pe—  
 

Sotāpattimaggassa —pe— Sakadāgāmimaggassa —pe— Anāgāmi-
maggassa —pe— Arahattamaggassa ko ādi, kiṃ majjhe, kiṃ 
pariyosānaṃ? Arahattamaggassa paṭipadāvisuddhi ādi, upekkhā-
nubrūhanā majjhe, sampahaṃsanā pariyosānaṃ. Arahattamaggassa 
paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa kati lakkhaṇāni? Ādissa tīṇi 
lakkhaṇāni: yo tassa paripantho tato cittaṃ visujjhati, visuddhattā 
cittaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ paṭipajjati, paṭipannattā tattha 
cittaṃ pakkhandati; yañca paripanthato cittaṃ visujjhati, yañca 
visuddhattā cittaṃ majjhimaṃ samathanimittaṃ paṭipajjati, yañca 
paṭipannattā tattha cittaṃ pakkhandati, arahattamaggassa 
paṭipadāvisuddhi ādi, ādissa imāni tīṇi lakkhaṇāni, tena vuccati 
arahattamaggo ādikalyāṇo ceva hoti lakkhaṇasampananno ca.  
 

Arahattamaggassa upekkhānubrūhanā majjhe, majjhassa kati 
lakkhaṇāni? Majjhassa tīṇi lakkhaṇāni: visuddhaṃ cittaṃ 
ajjhupekkhati, samathapaṭipannaṃ ajjhupekkhati, ekattupaṭṭhānaṃ 
ajjhupekkhati; yañca visuddhaṃ cittaṃ ajjhupekkhati, yañca 
samathapaṭipannaṃ ajjhupekkhati, yañca ekattupaṭṭhānaṃ 
ajjhupekkhati, tena vuccati arahattamaggo majjhekalyāṇo ceva hoti 
lakkhaṇasampanno ca.  
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Đối với tứ thiền, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ...(nt)... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp 
theo ba cách, được thành tựu 10 tướng trạng, và còn được thành tựu 
về xả, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về 
tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 

Đối với sự chứng đạt không vô biên xứ ...(nt)... sự chứng đạt thức 
vô biên xứ ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ ... sự chứng đạt phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, cái gì là phần đầu? cái gì là phần giữa? cái gì là 
phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
xả, thành tựu về sự khẳng định tâm, ...(nt)..., và thành tựu về tuệ. 

Đối với sự quán xét về vô thường, cái gì là phần đầu? cái gì là 
phần giữa? cái gì là phần cuối? ... Như thế, tâm đã đạt đến ba phận 
sự là tốt đẹp theo ba cách, được thành tựu 10 tướng trạng, và còn 
được thành tựu về tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu 
về lạc, thành tựu về sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu 
về tấn, thành tựu về niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ. 

Đối với sự quán xét về khổ não ...(như trên)... Đối với sự quán xét 
về vô ngã ...(nt)... Đối với sự quán xét về sự nhàm chán ...(nt)... Đối 
với sự quán xét về ly tham ái ... Đối với sự quán xét về sự diệt tận ... 
Đối với sự quán xét về sự từ bỏ ... Đối với sự quán xét về sự đoạn tận 
... Đối với sự quán xét về sự biến hoại ... Đối với sự quán xét về sự 
chuyển biến ... Đối với sự quán xét về vô tướng ... Đối với sự quán xét 
về vô nguyện ... Đối với sự quán xét về không tánh ... Đối với sự minh 
sát các pháp bằng thắng tuệ ... Đối với sự biết và thấy đúng theo thực 
thể ... Đối với sự quán xét về sự tai hại ... Đối với sự quán xét về sự 
phân biệt rõ ... Đối với sự quán xét về sự ly khai ...(như trên)...  

Đối với Đạo Nhập Lưu, ... Đối với Đạo Nhất Lai, ... Đối với Đạo 
Bất Lai, ... Đối với Đạo A-la-hán, cái gì là phần đầu? cái gì là phần 
giữa? cái gì là phần cuối? Đối với Đạo A-la-hán, sự thanh tịnh của 
việc thực hành là phần đầu, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
sự tự hài lòng là phần cuối. Sự thanh tịnh của việc thực hành là phần 
đầu của Đạo A-la-hán. Có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần đầu? 
Có ba tướng trạng thuộc về phần đầu: ...(như trên).... Đối với Đạo A-
la-hán sự thanh tịnh của việc thực hành là phần đầu, ba tướng trạng 
này là thuộc về phần đầu, vì thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán vừa 
là tốt đẹp ở phần đầu vừa được thành tựu về tướng trạng.” 

Đối với Đạo A-la-hán, sự tăng cường trạng thái xả là phần giữa, 
có bao nhiêu tướng trạng thuộc về phần giữa? Có ba tướng trạng 
thuộc về phần giữa: Hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể. Việc hành giả dửng dưng đối với tâm thanh tịnh, 
dửng dưng đối với việc đã đạt đến chỉ tịnh, dửng dưng đối với việc 
thiết lập nhất thể, vì thế được nói rằng: “Đạo A-la-hán vừa là tốt 
đẹp ở phần giữa vừa được thành tựu về tướng trạng.” 
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Arahattamaggassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ pariyosānassa 
kati lakkhaṇāni? Pariyosānassa cattāri lakkhaṇāni: tattha        
jātānaṃ dhammānaṃ anativattanaṭṭhena sampahaṃsanā, 
indriyānaṃ ekarasaṭṭhena sampahaṃsanā, tadupagaviriya-
vāhanaṭṭhena sampahaṃsanā, āsevanaṭṭhena sampahaṃsanā. 
Arahattamaggassa sampahaṃsanā pariyosānaṃ. Pariyosānassa 
imāni cattāri lakkhāṇāni, tena vuccati arahattamaggo 
pariyosānakalyāṇo ceva hoti lakkhaṇasampanno ca.                     
Evaṃ tivattagataṃ cittaṃ tividhakalyāṇakaṃ dasalakkhaṇa-
sampannaṃ vitakkasampannañceva hoti vicārasampannañca 
pītisampannañca sukhasampannañca cittassa adhiṭṭhāna-
sampannañca saddhāsampannañca viriyasampannañca sati-
sampannañca samādhisampannañca paññāsampannañca.  

 
 

1‘Nimittaṃ assāsapassāsā anārammaṇāmekacittassa,
ajānato ca tayo dhamme bhāvanā nūpalabbhati. (1)  

 
Nimittaṃ assāsapassāsā anārammaṇāmekacittassa,  
jānato ca tayo dhamme bhāvanā upalabbhatī’ti. (2)  

 

Kathaṃ ime tayo dhammā ekacittassa ārammaṇā na honti, na 
cime tayo dhammā aviditā honti, na ca cittaṃ vikkhepaṃ gacchati, 
padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati?  

 
2Seyyathāpi rukkho same bhūmibhāge nikkhitto,  tamenaṃ 

puriso kakacena chindeyya, rukkhe phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena 
purisassa sati upaṭṭhitā hoti, na āgate vā gate vā kakacadante 
manasikaroti, na āgatā vā gatā vā kakacadantā aviditā honti, 
padhānañca paññāyati, payogañca sādheti. Yathā rukkho same 
bhūmibhāge nikkhitto, evaṃ upanibandhanā nimittaṃ. Yathā 
kakacadantā, evaṃ assāsapassāsā. Yathā rukkhe 
phuṭṭhakakacadantānaṃ vasena purisassa sati upaṭṭhitā hoti na 
āgate vā gate vā kakacadante manasikaroti, na āgatā vā gatā vā 
kakacadantā aviditā honti, padhānañca paññāyati, payogañca 
sādheti. Evameva bhikkhu nāsikagge vā mukhanimitte vā satiṃ 
upaṭṭhapetvā nisinno hoti, na āgate vā gate vā assāsapassāse 
manasikaroti, na āgatā vā gatā vā assāsapassāsā aviditā honti, 
padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.  

                                                   
1 anārammaṇamekassa cittassa - Sī 1, 2; anārammaṇamekavissatta - Machasaṃ;    
  anārammaṇaṃ ekacittassa - Pu. 
2 nikkhipito - Sī 1, 2. 
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Đối với Đạo A-la-hán, sự tự hài lòng là phần cuối, có bao nhiêu 
tướng trạng thuộc về phần cuối? Có bốn tướng trạng thuộc về phần 
cuối: có sự tự hài lòng đối với các pháp đã được sanh lên trong 
trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, sự tự hài lòng đối với 
của các quyền theo ý nghĩa nhất vị, sự tự hài lòng theo ý nghĩa khởi 
động tinh tấn nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, sự tự hài lòng theo ý 
nghĩa rèn luyện. Đối với Đạo A-la-hán sự tự hài lòng là phần cuối, 
bốn tướng trạng này là thuộc về phần cuối, vì thế được nói rằng: 
“Đạo A-la-hán vừa là tốt đẹp ở phần cuối vừa được thành tựu về 
tướng trạng.” Như thế, tâm đã đạt đến ba phận sự là tốt đẹp theo ba 
cách, được thành tựu mười tướng trạng, và còn được thành tựu về 
tầm, thành tựu về tứ, thành tựu về hỷ, thành tựu về lạc, thành tựu về 
sự khẳng định tâm, thành tựu về tín, thành tựu về tấn, thành tựu về 
niệm, thành tựu về định, và thành tựu về tuệ.  
 
 

Hiện tướng, hơi vào ra     → chẳng phải cảnh một tâm, 
người không biết ba pháp  tu tập không thành đạt1 . (1) 
 
Hiện tướng, hơi vào ra  chẳng phải cảnh một tâm,  
vị nhận biết ba pháp  tu tập được thành công. (2) 
 

Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) thế nào?  
 

Cũng giống như thân cây được đặt nằm ở trên mặt đất bằng, một 
người đàn ông có thể cắt chính nó bằng cái cưa. Niệm của người đàn 
ông được thiết lập theo tác động của các răng cưa chạm vào thân cây 
mà không chú ý ở các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa 
tiến tới hoặc thụt lùi không phải là không được biết đến, sự nỗ lực 
được nhận biết, và (người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Thân cây được đặt 
nằm ở trên mặt đất bằng như thế nào, hiện tướng do sự gắn liền (của 
niệm) là như thế ấy. Các răng cưa là như thế nào, hơi thở vào hơi thở 
ra là như vậy. Như thế niệm của người đàn ông được thiết lập theo 
tác động của các răng cưa chạm vào thân cây mà không chú ý ở các 
răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi. Các răng cưa tiến tới hoặc thụt lùi 
không phải là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và 
(người ấy) hoàn tất nhiệm vụ. Tương tợ như thế, sau khi thiết lập 
niệm ở chóp mũi hoặc ở môi trên, vị tỳ khưu đang ngồi, không chú ý 
ở hơi thở vào ra đến hoặc đi. Hơi thở vào ra đến hoặc đi không phải 
là không được biết đến, sự nỗ lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn 
tất việc thực hành, đạt đến sự chứng ngộ.  

                                                   
1 Ba pháp là hiện tướng, hơi thở vào, hơi thở ra (ND). 
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1Padhānanti  katamaṃ padhānaṃ? Āraddhaviriyassa kāyopi 
cittampi kammaniyaṃ hoti, idaṃ padhānaṃ. Katamo payogo? 
Āraddhaviriyassa upakkilesā pahīyanti, vitakkā vūpasamanti, ayaṃ 
payogo. Katamo viseso? Āraddhaviriyassa saññojanā pahīyanti, 
anusayā byantīhonti2 ayaṃ viseso.  

 

Evaṃ ime tayo dhammā ekacittassa ārammaṇā na honti, na 
cime3 tayo dhammā aviditā honti, na ca cittaṃ vikkhepaṃ gaccati, 
padhānañca paññāyati, payogañca sādheti, visesamadhigacchati.  

 
 

‘Ānāpānasati yassa paripuṇṇā subhāvitā,  
anupubbaṃ paricitā yathā buddhena desitā,  
so imaṃ lokaṃ pabhāseti abbhā muttova candimā’ti. (3) 

Ānanti assāso, no passāso. Apānanti passāso, no assāso. 
Assāsavasena upaṭṭhānaṃ sati, passāsavasena upaṭṭhānaṃ sati. Yo 
assasati, tassupaṭṭhāti; yo passasati, tassupaṭṭhāti.  

 

Paripuṇṇāti pariggahaṭṭhena paripuṇṇā, parivāraṭṭhena 
paripuṇṇā, paripūraṭṭhena paripuṇṇā.  

Subhāvitāti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Tassime cattāro bhāvanaṭṭhā yānīkatā4 honti vatthukatā anuṭṭhitā 
paricitā susamāraddhā.  

Yānīkatāti yattha yattha ākaṅkhati, tattha tattha vasippatto hoti 
balappatto vesārajjappatto. Tassa5 6 te dhammā āvajjanapaṭibaddhā  
honti ākaṅkhanapaṭibaddhā7 manasikārapaṭipaddhā cittuppāda-
paṭibaddhā. Tena vuccati ‘yānīkatā’ti.  

Vatthukatāti yasmiṃ yasmiṃ vatthusmiṃ cittaṃ svādhiṭṭhitaṃ 
hoti tasmiṃ tasmiṃ vatthusmiṃ sati sūpaṭṭhitā8 hoti. Yasmiṃ 
yasmiṃ vā pana vatthusmiṃ sati sūpaṭṭhitā hoti, tasmiṃ tasmiṃ 
vatthusmiṃ cittaṃ svādhiṭṭhitaṃ hoti. Tena vuccati ‘vatthukatā’ti.  

9Anuṭṭhitāti  yena yena cittaṃ abhinīharati, tena tena sati 
anuparivattati. Yena yena vā pana sati anuparivattati, tena tena 
cittaṃ abhinīharati. Tena vuccati ‘anuṭṭhitā’ti.  
                                                   
1 visesamadhigacchati padhānañca - Machasaṃ; ‘padhānanti’ padaṃ Syā, PTS 
potthakesu na dissati.  
2 3 byāsanti - Syā; byanti honti - PTS.    na came - Pu.  
4 5 6 yānikatā - PTS.         tassa me - Machasaṃ.  āvajjanappaṭibandhā - PTS. 
7 ākaṅkhapaṭibaddhā - Machasaṃ; ākaṅkhaṇappaṭibandhā - PTS;  
   ākaṅkhanapaṭibaddhā Syā. 
8 supaṭṭhitā - Machasaṃ, supatiṭṭhitā - PTS. 
9 anuṭṭhitāti vatthusmiṃ - Machasaṃ. 
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Sự nỗ lực: Sự nỗ lực gì? Thân và tâm của vị khởi sự tinh tấn là 
thích hợp cho hành động; điều này là sự nỗ lực. Việc thực hành gì? 
Các tùy phiền não của vị khởi sự tinh tấn được dứt bỏ, các tầm được 
an tịnh; điều này việc thực hành. Sự chứng ngộ gì? Các sự ràng buộc 
của vị khởi sự tinh tấn được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt; 
điều này là sự chứng ngộ. 

Ba pháp này không phải là đối tượng của một tâm, ba pháp này 
không phải là không được biết đến, tâm không đi đến tản mạn, sự nỗ 
lực được nhận biết, và (hành giả) hoàn tất việc thực hành, đạt đến sự 
chứng ngộ là (có ý nghĩa) như thế. 
 

Vị niệm hơi vào ra → tròn đủ, khéo tu tập,  
tuần tự được tích lũy,  theo như lời Phật dạy,  
tỏa sáng thế giới này,   tợ trăng thoát mây che. (3) 

 

Hơi thở vào: là hơi vào không phải hơi ra. Hơi thở ra: là hơi 
ra không phải hơi vào. Sự thiết lập qua phương tiện hơi thở vào là 
niệm, sự thiết lập qua phương tiện hơi thở ra là niệm. Niệm được 
thiết lập đến vị thở vào, niệm được thiết lập đến vị thở ra. 

Tròn đủ: được tròn đủ theo ý nghĩa nắm giữ, được tròn đủ theo 
ý nghĩa phụ trợ, được tròn đủ theo ý nghĩa hoàn bị. 

Khéo tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy theo ý nghĩa không vượt trội, là sự tu 
tập các quyền theo ý nghĩa nhất vị, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi 
động tinh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn 
luyện. Đối với vị ấy, bốn ý nghĩa tu tập này là con thuyền đã được tạo 
lập, là nền tảng đã được tạo lập, đã được thiết lập, đã được tích lũy, 
đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.  

Con thuyền đã được tạo lập: Vị ấy đạt được ưu thế, đạt được 
sức mạnh, đạt được sự tự tín ở bất cứ nơi đâu vị ấy mong muốn. Đối 
với vị ấy, các pháp ấy1 là đã được gắn bó với sự hướng tâm, đã được 
gắn bó với lòng mong muốn, đã được gắn bó với tác ý, đã được gắn 
bó với sự sanh lên của tâm, vì thế được nói rằng: “Con thuyền đã 
được tạo lập.” 

Nền tảng đã được tạo lập: Tâm đã được khẳng định chắc 
chắn ở nền tảng nào thì niệm được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng ấy. 
Hơn nữa, niệm đã được thiết lập tốt đẹp ở nền tảng nào thì tâm được 
khẳng định chắn chắn ở nền tảng ấy, vì thế được nói rằng: “Nền tảng 
đã được tạo lập.” 

Đã được thiết lập: Tâm hướng đến với điều nào thì niệm xoay 
vần với điều ấy, hoặc là niệm xoay vần với điều nào thì tâm hướng 
đến với điều ấy, vì thế được nói rằng: “Đã được thiết lập.” 

                                                   
1 Các pháp ấy chỉ tịnh và minh sát (PṭsA. 2, 480). 
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Paricitāti pariggahaṭṭhena paricitā, parivāraṭṭhena paricitā 
paripūraṭṭhena paricitā, satiyā parigaṇhanto jināti pāpake akusale 
dhamme. Tena vuccati ‘paricitā’ti.1  

 

Susamāraddhāti cattāro susamāraddhā: tattha jātānaṃ 
dhammānaṃ anativattanaṭṭhena susamāraddhā, indriyānaṃ 
ekarasaṭṭhena susamāraddhā, tadupagaviriyavāhanaṭṭhena 
susamāraddhā, tappaccanīkānaṃ kilesānaṃ samugghātattā2 
‘susamāraddhā.’  

 
 

Susamanti atthi samaṃ, atthi susamaṃ. Katamaṃ samaṃ? Ye 
tattha jātā anavajjā kusalā bodhipakkhiyā,3 idaṃ samaṃ. Katamaṃ 
susamaṃ? Yaṃ tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ ārammaṇaṃ nirodho 
nibbānaṃ, idaṃ susamaṃ, iti idañca samaṃ idañca susamaṃ ñātaṃ 
hoti diṭṭhaṃ4 viditaṃ sacchikataṃ phassitaṃ paññāya, āraddhaṃ 
hoti viriyaṃ asallīnaṃ, upaṭṭhitā sati apammuṭṭhā,5 passaddho kāyo 
asāraddho, samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ. Tena vuccati 
‘susamāraddhā’ti.  

 

Anupubbaṃ paricitāti dīghaṃ assāsavasena purimā purimā 
paricitā, pacchimā pacchimā anuparicitā, dīghaṃ passāsavasena 
purimā purimā paricitā, pacchimā pacchimā anuparicitā. Rassaṃ 
assāsavasena purimā purimā paricitā, pacchimā pacchimā 
anuparicitā. Rassaṃ passāsavasena purimā purimā paricitā, 
pacchimā pacchimā anuparicitā —pe— Paṭinissaggānupassī 
assāsavasena purimā purimā paricitā, pacchimā pacchimā 
anuparicitā. Paṭinissaggānupassī passāsavasena purimā purimā 
paricitā pacchimā pacchimā anuparicitā. Sabbāpi soḷasavatthukā 
ānāpānasatiyo aññamaññaṃ paricitā ceva honti anuparicitā ca. Tena 
vuccati ‘anupubbaṃ paricitā’ti.  

 

Yathāti dasa yathatthā: attadamathaṭṭho yathattho, 
attasamathaṭṭho yathattho, attaparinibbāpanaṭṭho yathattho, 
abhiññaṭṭho6 yathattho, pariññaṭṭho yathattho, pahānaṭṭho 
yathattho,  bhāvanaṭṭho  yathattho,  sacchikiriyaṭṭho yathattho 
saccābhisamayaṭṭho yathattho, nirodhe patiṭṭhāpakaṭṭho yathattho.  

                                                   
1 dhamme paricitā - Machasaṃ. 
2 susamūhatattā - Machasaṃ; susamugghātattā - Syā, PTS. 
3 byādhipakkhiyā - PTS. 
4 iṭṭhaṃ - PTS. 
5 asammūlā Machasaṃ; apamuṭṭhā - Syā, PTS. 
6 abhiññattho - Machasaṃ. 
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Đã được tích lũy: Đã được tích lũy theo ý nghĩa nắm giữ, đã 
được tích lũy theo ý nghĩa phụ trợ, đã được tròn đủ theo ý nghĩa 
hoàn bị. Trong khi nắm giữ nhờ vào niệm, vị ấy chiến thắng các pháp 
ác bất thiện; vì thế được nói rằng: “Đã được tích lũy.” 

Đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh: Đã được khởi sự vô 
cùng thanh tịnh có bốn: đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý 
nghĩa không vượt trội đối với các pháp đã sanh lên trong trường hợp 
ấy, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa nhất vị đối với 
các quyền, đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh theo ý nghĩa khởi 
động tinh tấn nhằm đạt đến Niết Bàn, tính chất loại trừ các phiền 
não đối nghịch với điều ấy là ‘đã được khởi sự vô cùng thanh tịnh.’  

Vô cùng thanh tịnh: Có sự thanh tịnh, có sự vô cùng thanh 
tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là các pháp thiện, không sai trái, dự phần 
vào giác ngộ đã sanh tại nơi ấy; điều này là sự thanh tịnh. Sự vô cùng 
thanh tịnh gì? Là cảnh của chính các pháp ấy, tức là sự diệt tận Niết 
Bàn; điều này là sự vô cùng thanh tịnh. Như thế, sự thanh tịnh này 
và sự vô cùng thanh tịnh này đã được biết, đã được thấy, đã được 
biết đến, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Tinh tấn đã 
được khởi sự là không thối giảm, niệm đã được thiết lập là bị không 
hư hoại, thân đã được an tịnh không bị trạng thái bực bội, tâm đã 
được định tĩnh có sự chuyên nhất, vì thế được nói rằng: “Vô cùng 
thanh tịnh.” 

Được tuần tự tích lũy: Được tích lũy từ trước đây và được tích 
lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở vào dài, được tích lũy từ 
trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở 
ra dài. Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do 
năng lực của hơi thở vào ngắn, được tích lũy từ trước đây và được 
tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi thở ra ngắn. ...(như 
trên)... Được tích lũy từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này 
do năng lực của hơi thở vào với việc quán xét về từ bỏ, được tích lũy 
từ trước đây và được tích lũy thêm về sau này do năng lực của hơi 
thở ra với việc quán xét về từ bỏ. Tất cả niệm hơi thở vào hơi thở ra 
theo 16 nền tảng không những đã được tích lũy qua lại lẫn nhau mà 
còn được tích lũy thêm nữa; vì thế được nói rằng: “Được tuần tự tích 
lũy.” 

Theo như: Có mười ý nghĩa của ‘theo như’: ý nghĩa của việc 
thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc chỉ tịnh 
bản thân là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc làm cho bản thân 
viên tịch Niết Bàn là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết rõ là 
ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc biết toàn diện là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của việc dứt bỏ là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của 
việc tu tập là ý nghĩa của theo như, ý nghĩa của việc tác chứng là ý 
nghĩa của theo như, ý nghĩa của sự lãnh hội chân lý là ý nghĩa của 
theo như, ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa 
của theo như.  
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1Buddhoti yo so bhagavā sayambhū anācariyako pubbe  
ananussutesu dhammesu sāmaṃ saccāni abhisambujjhi,2 tattha ca 
sabbaññutaṃ patto balesu ca vasībhāvaṃ.  

Buddhoti kenaṭṭhena buddho? ‘Bujjhitā saccānī’ti buddho, 
‘bodhetā3 pajāyā’ti buddho, sabbaññutāya buddho, sabbadassāvitāya 
buddho anaññaneyyatāya buddho, visavitāya4 buddho, khīṇā-
savasaṅkhātena buddho, nirupalepasaṅkhātena5 buddho, ‘ekanta-
vītarāgo’ti buddho, ‘ekantavītadoso’ti buddho, ‘ekantavītamoho’ti 
buddho, ‘ekantanikkileso’ti buddho, ‘ekāyanamaggaṃ gato’ti 
buddho, ‘eko anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti 
buddho, abuddhivihatattā buddhipaṭilābhā buddho. ‘Buddho’ti 
netaṃ nāmaṃ mātarā kataṃ, na pitarā kataṃ, na bhātarā kataṃ, na 
bhaginiyā kataṃ, na mittāmaccehi kataṃ, na ñātisālohitehi kataṃ, 
na samaṇabrāhmaṇehi kataṃ, na devatāhi kataṃ, vimokkhanti-
kametaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ bodhiyā mūle saha sabbañ-
ñutañāṇassa paṭilābhā sacchikā paññatti, yadidaṃ ‘buddho’ti.  

 
 

 

 

Desitāti attadamathaṭṭho yathattho yathā buddhena desito, 
attasamathaṭṭho yathattho yathā buddhena desito, atta-
parinibbāpanaṭṭho yathattho yathā buddhena desito, —pe— nirodhe 
patiṭṭhāpakaṭṭho yathattho yathā buddhena desito. 

 

 
6Soti  gahaṭṭho vā hoti pabbajito vā.  

Lokoti khandhaloko dhātuloko āyatanaloko vipattibhavaloko 
vipattisambhavaloko sampattibhavaloko sampattisambhavaloko. 
Eko loko: sabbe sattā āhāraṭṭhitikā, —pe— Aṭṭhārasa lokā: aṭṭhārasa 
dhātuyo.  

Pabhāsetī’ti attadamathaṭṭhaṃ yathatthaṃ abhisambuddhattā 
so imaṃ lokaṃ obhāseti bhāseti pabhāseti, attasamathaṭṭhaṃ 
yathatthaṃ abhisambuddhattā so imaṃ lokaṃ obhāseti bhāseti 
pabhāseti, attaparinibbānaṭṭhaṃ yathatthaṃ abhisambuddhattā so 
imaṃ lokaṃ obhāseti bhāseti pabhāseti, —pe— nirodhe 
patiṭṭhāpakaṭṭhaṃ yathatthaṃ abhisambuddhattā so imaṃ lokaṃ 
obhāseti bhāseti pabhāseti. 

                                                   
1 5 buddhe - PTS.     nirupakkilesasaṅkhātena - Syā;  
2 abhisambujjhati - PTS.      nirupadhisaṅkhātena - PTS. 
3 6 bodhetto - Syā.    hoti - Syā; sohi - PTS. 
4 visatitāya - Syā.  
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Phật: Chính vị ấy là đức Thế Tôn, vị chúa tể, vị không có thầy, đã 
tự mình chứng ngộ các sự thật về các pháp chưa từng được nghe, từ 
đó đã đạt được quả vị Toàn Giác và bản thể khả năng về các lực. 

Phật: Phật theo ý nghĩa gì? ‘Vị đã giác ngộ các chân lý’ là Phật, ‘vị 
giác ngộ dòng dõi’ là Phật, bởi tính chất biết được tất cả là Phật, bởi 
tính chất thấy được tất cả là Phật, bởi tính chất không do người khác 
hướng dẫn là Phật, bởi sự rạng danh (về nhiều đức hạnh) là Phật, bởi 
đã được công nhận là có các lậu hoặc đã cạn kiệt là Phật, bởi đã được 
công nhận là thoát khỏi các tùy phiền não là Phật, hoàn toàn lìa khỏi 
tham ái là Phật, hoàn toàn lìa khỏi sân là Phật, hoàn toàn lìa khỏi si 
là Phật, hoàn toàn xa lìa phiền não là Phật, vị đã đi đạo lộ nhất thừa 
là Phật, một mình chứng ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác tối thượng là 
Phật, bản thân đã trừ diệt sự không giác ngộ và thành đạt sự giác ngộ 
là Phật. Danh hiệu ‘Phật’ không được định đặt bởi mẹ, không được 
định đặt bởi cha, không được định đặt bởi anh em trai, không được 
định đặt bởi chị em gái, không được định đặt bởi bạn bè thân hữu, 
không được định đặt bởi thân quyến cùng huyết thống, không được 
định đặt bởi các Sa-môn và Bà-la-môn, không được định đặt bởi chư 
thiên, sự quy định này liên quan đến điểm tận cùng của giải thoát từ 
sự thành đạt, từ sự tác chứng trí Toàn Giác ở cội cây Bồ Đề của chư 
Phật Thế Tôn; điều ấy là ‘Phật.’ 

Đã được giảng dạy: Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, 
ý nghĩa của việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như. Theo 
như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản 
thân là ý nghĩa của theo như. Theo như đã được giảng dạy bởi đức 
Phật, ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn của bản thân là ý nghĩa của 
theo như. ...(nt)... Theo như đã được giảng dạy bởi đức Phật, ý nghĩa 
của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo như. 

Vị ấy: là người tại gia hoặc là vị đã xuất gia.  

Thế giới: là thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới 
của các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế 
giới có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi. Một thế giới là tất 
cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. ...(như trên)... Mười tám 
thế giới là mười tám giới. 

Làm tỏa sáng: Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của 
việc thuần hóa bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, 
làm chiếu sáng, làm tỏa sáng *[ ] thế giới này. Do bản thân đã được 
chứng ngộ về ý nghĩa của việc chỉ tịnh bản thân là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này. 
Do bản thân đã được chứng ngộ về ý nghĩa của sự viên tịch Niết Bàn 
của bản thân là ý nghĩa của theo như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu 
sáng, làm tỏa sáng thế giới này. ... Do bản thân đã được chứng ngộ về 
ý nghĩa của người đã trụ vững trong sự diệt tận là ý nghĩa của theo 
như; vị ấy làm chói sáng, làm chiếu sáng, làm tỏa sáng thế giới này.  

 329
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Abbhā muttova candimāti yathā abbhā evaṃ kilesā, yathā 
cando evaṃ ariyañāṇaṃ, yathā candimā devaputto evaṃ bhikkhu, 
yathā cando abbhā mutto mahikā mutto1 2 dhūmarajā mutto  
rāhugahaṇā3 4 vippamutto bhāsate  ca tapate5 ca virocate6 ca, evameva 
bhikkhu sabbakilesehi vippamutto bhāsate ca tapate ca virocate ca. 
Tena vuccati ‘abbhā muttova candimā’ti. Imāni terasa vodāne 
ñāṇāni.  

 
Vodānañāṇaniddeso.  

 
 
 

5. Satokāriñāṇāni  
 

7Katamāni battiṃsa satokārissa  ñāṇāni?  

Idha bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññagāragato 
vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya  
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā, so satova assasati, sato passasati, 
dīghaṃ vā assasanto ‘dīghaṃ assasāmī’ti pajānāti, dīghaṃ vā 
passasanto ‘dīghaṃ passasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto 
‘rassaṃ assasāmī’ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto ‘rassaṃ 
passasāmī’ti pajānāti, ‘sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī’ti sikkhati, 
‘sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī’ti sikkhati, ‘passambhayaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī’ti sikkhati, ‘pītipaṭisaṃvedī 
assasissāmī’ti —pe— ‘sukhapaṭisaṃvedī  —pe— ‘cittasaṅkhāra 
paṭisaṃvedī —pe— ‘passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ —pe— 
‘cittapaṭisaṃvedī —pe— ‘abhippamodayaṃ cittaṃ —pe— 
‘samādahaṃ cittaṃ —pe— ‘vimocayaṃ cittaṃ —pe— ‘aniccānupassī 
—pe— ‘virāgānupassī —pe— nirodhānupassī —pe— 
‘paṭinissaggānupassī assasissāmī’ti sikkhati, ‘paṭinissaggānupassī 
passasissāmī’ti sikkhati.  

Idhāti imissā diṭṭhiyā, imissā khantiyā, imissā ruciyā, imasmiṃ 
ādāye, imasmiṃ dhamme, imasmiṃ vinaye, imasmiṃ 
dhammavinaye, imasmiṃ pāvacane, imasmiṃ brahmacariye, 
imasmiṃ satthusāsane. Tena vuccati ‘idhā’ti.  

Bhikkhūti puthujjanakalyāṇako vā hoti bhikkhu sekkho vā 
arahā vā akuppadhammo.  

Araññanti nikkhamitvā bahi indakhīlā, sabbametaṃ araññaṃ.  

                                                   
1 mahiyā mutto - Pu, PTS; mahiyā - Syā. 
2 5 dhūmarajamutto - Syā.     tapati - Syā, PTS.  
3 6 rāhupāṇā - Syā.     virocati - Syā, PTS. 
4 bhāsati - Syā, PTS.    7 satokārīsu - Syā, PTS. 
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Tợ trăng thoát mây che: Đám mây che như thế nào, các phiền 
não là như thế. Mặt trăng như thế nào, trí của các bậc Thánh là như 
thế. Vị thiên tử có được mặt trăng như thế nào, vị tỳ khưu là như thế. 
Giống như mặt trăng được thoát ra khỏi đám mây, được thoát ra 
khỏi sương mù, được thoát ra khỏi bụi khói, được hoàn toàn ra khỏi 
hiện tượng nguyệt thực thời chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ, tương 
tợ y như thế vị tỳ khưu được thoát ra khỏi toàn bộ phiền não thời 
chiếu sáng, rạng ngời, và rực rỡ; vì thế được nói rằng: “Tợ trăng 
thoát mây che.” Đây là mười ba trí trong việc thanh lọc. 
 

Phần giải thích về trí trong việc thanh lọc. 
 

 

5. Các Trí về việc Thực Hành Niệm 
 

32 trí gì về việc thực hành niệm? 

Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi 
đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân 
thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở vào, có 
niệm vị ấy thở ra. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi 
thở vào dài;’ hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra 
dài.’ Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở vào ngắn;’ 
hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết: ‘Tôi thở ra ngắn.’ ‘Cảm 
giác toàn thân,1 tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập, ‘cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở ra’ vị ấy tập. ‘Làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘làm cho an tịnh sự tạo tác của toàn thân, tôi sẽ thở ra’ 
vị ấy tập. ‘Cảm giác hỷ, ...(như trên)... ‘Cảm giác lạc, ...(như trên)... 
‘Cảm giác sự tạo tác của tâm, ...(như trên)... ‘Làm cho an tịnh sự tạo 
tác của tâm, ...(như trên)... ‘Cảm giác tâm, ...(như trên)... ‘Làm cho 
tâm được hân hoan, ...(như trên)... ‘Làm cho tâm được định tĩnh, 
...(như trên)... ‘Làm cho tâm được giải thoát, ...(như trên)... ‘Quán xét 
về vô thường, ...(như trên)... ‘Quán xét về ly tham, ...(như trên)... 
‘Quán xét về diệt tận, ...(như trên)... ‘Quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở 
vào’ vị ấy tập, ‘quán xét về từ bỏ, tôi sẽ thở ra’ vị ấy tập.  

Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Sư; vì 
thế được nói rằng: ‘Ở đây.’ 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là Hữu 
Học, hoặc là A-la-hán có pháp không thể thay đổi.  

Khu rừng: Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ 
khoảng (đất) ấy là khu rừng. 

                                                   
1 ‘Trong khi làm cho được biết rõ, trong khi làm cho rõ rệt phần đầu-giữa-cuối của 
toàn bộ hơi thở vào, tôi sẽ thở vào’ vị ấy tập (PṭsA. 2, 491). 
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