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V. VIMOKKHA KATHĀ 
  
 

1[Sāvatthinidānaṃ]   

“Tayome bhikkhave, vimokkhā, katame tayo? Suññato vimokkho, 
animitto vimokkho, appaṇihito vimokkho. Ime kho bhikkhave, tayo 
vimokkhā.”  

Apica- aṭṭhasaṭṭhi vimokkhā: suññato vimokkho, animitto 
vimokkho, appaṇihito vimokkho, ajjhattavuṭṭhāno vimokkho, 
bahiddhāvuṭṭhāno vimokkho, dubhatovuṭṭhāno vimokkho, 
ajjhattavuṭṭhānā cattāro vimokkhā, bahiddhāvuṭṭhānā cattāro 
vimokkhā, dubhatovuṭṭhānā cattāro vimokkhā, ajjhattavuṭṭhānānaṃ 
anulomā cattāro vimokkhā, bahiddhāvuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro 
vimokkhā, dubhatovuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā, 
ajjhattavuṭṭhānapaṭippassaddhī2 cattāro vimokkhā, bahiddhā-
vuṭṭhānapaṭippassaddhī cattāro vimokkhā, dubhatovuṭṭhāna-
paṭippassaddhī cattāro vimokkhā. ‘Rūpī rūpāni passatī’ti vimokkho, 
‘ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhārūpāni passatī’ti vimokkho, 
‘subhant’eva adhimutto hotī’ti vimokkho. Ākāsanañcāyatana-
samāpattivimokkho, viññāṇañcāyatanasamāpattivimokkho, ākiñ-
caññāyatanasamāpattivimokkho, nevasaññānāsaññāyatanasamā-
pattivimokkho, saññāvedayitanirodhasamāpattivimokkho. Samaya-
vimokkho, asamayavimokkho, sāmayiko3 vimokkho, asāmayiko 
vimokkho. Kuppo vimokkho akuppo vimokkho. Lokiyo vimokkho, 
lokuttaro vimokkho, sāsavo vimokkho, anāsavo vimokkho. Sāmiso 
vimokkho, nirāmiso vimokkho, nirāmisā4 nirāmisataro vimokkho, 
paṇihito vimokkho, appaṇihito vimokkho, paṇihitapaṭippassaddhi 
vimokkho. Saññutto vimokkho, visaññutto vimokkho, 
ekattavimokkho, nānattavimokkho, saññāvimokkho, ñāṇavimokkho, 
sītisiyāvimokkho, 5 jhānavimokkho, anupādā cittassa vimokkho.  
 

Vimokkhuddeso.  
 

 

Katamo suññato vimokkho? “Idha bhikkhu araññagato vā 
rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati: 
‘Suññamidaṃ attena vā attaniyena vā’ti. ‘So tattha abhinivesaṃ na 
karotī’ti suññato vimokkho. Ayaṃ suññato vimokkho.  

                                                   
1 paripuṇṇanidānā - Syā, Sī, PTS; puramanidānaṃ - Machasaṃ. 
2 ajjhattavuṭṭhānā paṭipassaddhī - Syā, PTS, Sī. 
3 4 5 sāmāyiko - Pu.        ‘nirāmisā’ti tāyi potthake natthi.    sītisitāvimokkho - Pu. 
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V. GIẢNG VỀ GIẢI THOÁT: 
 
 

[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, đây là ba giải thoát. Ba là gì? Không tánh giải 
thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. Này các tỳ khưu, đây 
là ba giải thoát.  

Và còn có 68 giải thoát: không tánh giải thoát, vô tướng giải 
thoát, vô nguyện giải thoát, giải thoát có sự ly khai nội phần, giải 
thoát có sự ly khai ngoại phần, giải thoát có sự ly khai cả hai (nội 
ngoại phần), bốn giải thoát có sự ly khai nội phần, bốn giải thoát có 
sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phần), bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần, bốn giải 
thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần, bốn giải thoát thuận theo 
các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), bốn giải thoát tịnh do sự ly 
khai nội phần, bốn giải thoát tịnh do sự ly khai ngoại phần, bốn giải 
thoát tịnh do sự ly khai cả hai (nội ngoại phần), ‘Có sắc, (vị ấy) thấy 
các sắc’ là giải thoát, ‘Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các 
sắc thuộc ngoại phần’ là giải thoát, ‘Khuynh hướng thuần về điều tốt 
đẹp’ là giải thoát, sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát, sự chứng đạt vô sở hữu xứ là 
giải thoát, sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát, sự 
chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng là giải thoát, giải thoát có thời hạn, 
giải thoát vô thời hạn, giải thoát phụ thuộc thời hạn, giải thoát không 
phụ thuộc thời hạn, giải thoát có thể chuyển đổi, giải thoát không thể 
chuyển đổi, giải thoát thuộc thế gian, giải thoát vượt trên thế gian, 
giải thoát còn lậu hoặc, giải thoát không còn lậu hoặc, giải thoát còn 
hệ lụy vật chất, giải thoát không còn hệ lụy vật chất, giải thoát không 
còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ lụy vật chất, ước 
nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát, an tịnh ước nguyện giải 
thoát, giải thoát bị ràng buộc, giải thoát không bị ràng buộc, giải 
thoát có bản chất giống nhau, giải thoát có bản chất khác nhau, giải 
thoát do tưởng, giải thoát do trí, giải thoát có sự bình lặng, giải thoát 
do thiền, giải thoát của tâm không chấp thủ.  
 

Phần giải thích về Giải Thoát. 
 

Không tánh giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” ‘Vị ấy không cố chấp vào điều ấy’ là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát.  
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Katamo animitto vimokkho? Idha bhikkhu araññagato vā 
rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati: 
‘suññamidaṃ attena vā attaniyena vā’ti. So tattha nimittaṃ na 
karotī’ti animitto vimokkho. Ayaṃ animitto vimokkho.  

 

Katamo appaṇihito vimokkho? Idha bhikkhu araññagato vā 
rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā iti paṭisañcikkhati: 
‘Suññamidaṃ attena vā attaniyena vā’ti. So tattha paṇidhiṃ na 
karotī’ti appaṇihito vimokkho. Ayaṃ appaṇihito vimokkho.  

 

Katamo ajjhattavuṭṭhāno vimokkho? Cattāri jhānāni. Ayaṃ 
ajjhattavuṭṭhāno vimokkho.  

Katamo bahiddhāvuṭṭhāno vimokkho: catasso arūpasamāpattiyo, 
ayaṃ bahiddhāvuṭṭhāno vimokkho.  

Katamo dubhatovuṭṭhāno vimokkho? Cattāro ariyamaggā. Ayaṃ  
dubhatovuṭṭhāno vimokkho.   

 
1Katame ajjhattavuṭṭhānā cattāro vimokkhā? Paṭhamaṃ jhānaṃ  

nīvaraṇehi vuṭṭhāti, dutiyaṃ jhānaṃ vitakkavicārehi vuṭṭhāti, 
tatiyaṃ jhānaṃ pītiyā vuṭṭhāti, catutthaṃ jhānaṃ sukhadukkhehi 
vuṭṭhāti. Ime ajjhattavuṭṭhānā cattāro vimokkhā.  

 

Katame bahiddhāvuṭṭhānā cattāro vimokkhā? Ākāsānañcā-
yatanasamāpatti rūpasaññāya paṭighasaññāya nānattasaññāya 
vuṭṭhāti, viññāṇañcāyatanasamāpatti ākāsānañcāyatanasaññāya 
vuṭṭhāti, ākiñcaññāyatanasamāpatti viññāṇañcāyatanasaññāya 
vuṭṭhāti, nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti ākiñcaññāyatana-
saññāya vuṭṭhāti. Ime bahiddhāvuṭṭhānā cattāro vimokkhā.  

 

Katame dubhatovuṭṭhānā cattāro vimokkhā? Sotāpattimaggo 
sakkāyadiṭṭhivicikicchāsīlabbataparāmāsā diṭṭhānusayā vicikicchā-
nusayā vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti; sakadāgāmimaggo oḷārikā 
kāmārāgasaññojanā paṭighasaññojanā oḷārikā kāmarāgānusayā 
paṭighānusayā vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca 
vuṭṭhāti, bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti; anāgāmimaggo 
aṇusahagatā kāmarāgasaññojanā paṭighasaññojanā aṇusahagatā 
kāmarāgānusayā paṭighānusayā vuṭṭhāti, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca sabbanimittehi vuṭṭhāti;  

                                                   
1 paṭhamajjhānaṃ - Syā, PTS. 
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 Vô tướng giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc 
đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: “Điều 
này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự ngã.” 
‘Vị ấy không tạo ra hiện tướng’ là vô tướng giải thoát. Đây là vô 
tướng giải thoát.  
 

Vô nguyện giải thoát là gì? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, 
hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng suy nghiệm rằng: 
“Điều này là không đối với tự ngã hoặc đối với vật phụ thuộc vào tự 
ngã.” ‘Vị ấy không ước nguyện điều ấy’ là vô nguyện giải thoát. Đây là 
vô nguyện giải thoát. 
 

Giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Là bốn thiền. Đây là giải 
thoát có sự ly khai nội phần. 

Giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Là bốn sự chứng đạt 
(thiền) vô sắc. Đây là giải thoát có sự ly khai ngoại phần. 

Giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Là bốn 
Thánh Đạo. Đây là giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 
 

Bốn giải thoát có sự ly khai nội phần là gì? Sơ thiền thoát ra khỏi 
các pháp ngăn che, nhị thiền thoát ra khỏi tầm và tứ, tam thiền thoát 
ra khỏi hỷ, tứ thiền thoát ra khỏi lạc và khổ. Đây là bốn giải thoát có 
sự ly khai nội phần.  
 

Bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? Sự chứng đạt không 
vô biên xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về sắc, sự nghĩ tưởng về bất 
bình, sự nghĩ tưởng về khác biệt; sự chứng đạt thức vô biên xứ thoát 
ra khỏi sự nghĩ tưởng về không vô biên xứ; sự chứng đạt vô sở hữu 
xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ; sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thoát ra khỏi sự nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ. 
Đây là bốn giải thoát có sự ly khai ngoại phần.  
 

Bốn giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là gì? Đạo 
Nhập Lưu thoát ra khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, 
sự bám víu vào giới và nghi thức, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ 
ngầm, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) 
các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo Nhất Lai 
thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có 
tính chất thô thiển, ái dục ngủ ngầm, bất bình ngủ ngầm có tính chất 
thô thiển, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra 
khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đạo 
Bất Lai thoát ra khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo 
điều ấy và (ra khỏi) các uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại 
phần.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Arahattamaggo rūparāgā arūparāgā mānā uddhaccā avijjāya 
mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā vuṭṭhāti, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vuṭṭhāti, bahiddhā ca 
sabbanimittehi vuṭṭhāti. Ime dubhatovuṭṭhānā cattāro vimokkhā. 

Katame ajjhattavuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā? 
Paṭhamaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya vitakko ca vicāro ca pīti ca 
sukhañca cittekaggatā ca, dutiyaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya —pe— 
tatiyaṃ jhānaṃ paṭilābhatthāya —pe— catutthaṃ jhānaṃ 
paṭilābhatthāya vitakko ca vicāro ca pīti ca sukhañca cittekaggatā ca. 
Ime ajjhattavuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā.  

Katame bahiddhāvuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā? 
Ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ paṭilābhatthāya vitakko ca vicāro ca 
pīti ca sukhañca cittekaggatā ca, viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ —
pe— ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ —pe— nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiṃ paṭilābhatthāya vitakko ca vicāro ca pīti ca sukhañca 
cittekaggatā ca. Ime bahiddhāvuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro 
vimokkhā.  

Katame dubhatovuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro vimokkhā? 
Sotāpattimaggaṃ paṭilābhatthāya aniccānupassanā dukkhā-
nupassanā anattānupassanā, sakadāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya  
—pe— anāgāmimaggaṃ paṭilābhatthāya —pe— arahatta-       
maggaṃ paṭilābhatthāya aniccānupassanā dukkhānupassanā                  
anattānupassanā. Ime dubhatovuṭṭhānānaṃ anulomā cattāro 
vimokkhā.  

1Katame ajjhattavuṭṭhāna paṭippassaddhī cattāro vimokkhā? 
Paṭhamassa jhānassa2 paṭilābho vā vipāko vā, dutiyassa          
jhānassa —pe— tatiyassa jhānassa —pe— catutthassa jhānassa 
paṭilābho vā vipāko vā. Ime ajjhattavuṭṭhānapaṭippassaddhī cattāro 
vimokkhā.  

3Katame bahiddhāvuṭṭhāna paṭippassaddhī cattāro vimokkhā? 
Ākāsānañcāyatanasamāpattiyā paṭilābho vā vipāko vā, 
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā —pe— ākiñcaññāyatanasamāpattiyā 
—pe— nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā paṭilābho vā vipāko vā. 
Ime bahiddhāvuṭṭhānapaṭippassaddhi cattāro vimokkhā.  

Katame dubhatovuṭṭhānapaṭippassaddhī cattāro vimokkhā? 
Sotāpattimaggassa sotāpattiphalaṃ, sakadāgāmimaggassa sakadā-
gāmiphalaṃ, anāgāmimaggassa anāgāmiphalaṃ, arahattamaggassa 
arahattaphalaṃ. Ime dubhatovuṭṭhānapaṭippassaddhī cattāro 
vimokkhā.  

                                                   
1 ajjhattavuṭṭhānā - Syā, PTS. 
2 paṭhamajjhānassa - Syā, PTS. 
3 bahiddhāvuṭṭhānā - Syā, PTS. 
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 Đạo A-la-hán thoát ra khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, 
vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, 
thoát ra khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và (ra khỏi) các 
uẩn, thoát ra khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Đây là bốn giải 
thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 
 

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai nội phần là gì? Tầm tứ hỷ 
lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sơ thiền, 
...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu nhị thiền, ...(như trên)... 
nhằm mục đích thành tựu tam thiền, tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất 
của tâm nhằm mục đích thành tựu tứ thiền. Đây là bốn giải thoát 
thuận theo các sự ly khai nội phần. 
 

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần là gì? Tầm tứ 
hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm nhằm mục đích thành tựu sự chứng 
đạt không vô biên xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, ...(như trên)... nhằm mục đích thành tựu 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, tầm tứ hỷ lạc và sự chuyên nhất của tâm 
nhằm mục đích thành tựu sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Đây là bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai ngoại phần. 
 

Bốn giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần) là 
gì? Quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán xét về vô ngã 
nhằm mục đích thành tựu Đạo Nhập Lưu, ...(như trên)... nhằm mục 
đích thành tựu Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... nhằm mục đích thành 
tựu Đạo Bất Lai, quán xét về vô thường, quán xét về khổ não, quán 
xét về vô ngã nhằm mục đích thành tựu Đạo A-la-hán. Đây là bốn 
giải thoát thuận theo các sự ly khai cả hai (nội ngoại phần). 
 

Bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần là gì? Sự thành tựu 
hoặc nghiệp quả của sơ thiền, ...(như trên)... của nhị thiền, ...(như 
trên)... của tam thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của tứ thiền. 
Đây là bốn giải thoát tịnh do sự ly khai nội phần. 
 

Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần là gì? 
Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt không vô biên xứ, 
...(như trên)... của sự chứng đạt thức vô biên xứ, ...(như trên)... của 
sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là bốn giải thoát tịnh do 
sự giải thoát có sự ly khai ngoại phần.  
 

Bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai (nội ngoại 
phần) là gì? Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của 
Đạo Nhất Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A-
la-hán. Đây là bốn giải thoát tịnh do sự giải thoát có sự ly khai cả hai 
(nội ngoại phần).  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Kathaṃ ‘rūpī rūpāni passatī’ti vimokkho? Idhekacco ajjhattaṃ 
paccattaṃ nīlanimittaṃ manasikaroti, nīlasaññaṃ paṭilabhati, so 
taṃ nimittaṃ suggahitaṃ karoti, sūpadhāritaṃ upadhāreti, 
svāvatthitaṃ avatthāpeti1 so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā 
sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ avatthāpetvā bahiddhā 
nīlanimitte cittaṃ upasaṃharati, nīlasaññaṃ paṭilabhati. So taṃ 
nimittaṃ suggahitaṃ karoti, sūpadhāritaṃ upadhāreti, svāvatthitaṃ 
avatthāpeti,1 so     taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ 
upadhāretvā svāvatthitaṃ2 avatthāpetvā āsevati bhāveti 
bahulīkaroti. Tassa evaṃ hoti: ‘Ajjhattañca bahiddhā ca 
ubhayamidaṃ rūpan’ti rūpasaññī hoti.  

Idhekacco ajjhattaṃ paccattaṃ pītanimittaṃ —pe— 
lohitanimittaṃ —pe— odātanimittaṃ manasikaroti, odātanimittaṃ 
paṭilabhati; so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ karoti, sūpadhāritaṃ 
upadhāreti,  svāvatthitaṃ avatthāpeti;1 so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ 
katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ avatthāpetvā 
bahiddhā odātanimitte cittaṃ upasaṃharati, odātasaññaṃ 
paṭilabhati; so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ karoti, sūpadhāritaṃ 
upadhāreti, svāvatthitaṃ avatthāpeti, so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ 
katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ avatthāpetvā āsevati 
bhāveti bahulīkaroti. Tassa evaṃ hoti: ‘Ajjhattañca bahiddhā ca 
ubhayamidaṃ rūpan’ti rūpasaññī hoti. Evaṃ ‘rūpī rūpāni passatī’ti 
vimokkho.  

3Kathaṃ ‘ajjhattaṃ arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passatī’ti 
vimokkho? Idhekacco ajjhattaṃ paccattaṃ nīlanimittaṃ na 
manasikaroti, nīlasaññaṃ na paṭilabhati, bahiddhā nīlanimitte 
cittaṃ upasaṃharati, nīlasaññaṃ paṭilabhati; so taṃ nimittaṃ 
suggahitaṃ karoti, sūpadhāritaṃ upadhāreti, svāvatthitaṃ 
avatthāpeti. So taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ 
upadhāretvā svāvatthitaṃ avatthāpetvā āsevati bhāveti bahulīkaroti. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Ajjhattaṃ arūpaṃ bahiddhā rūpamidan’ti 
rūpasaññī hoti.  

Idhekacco ajjhattaṃ paccattaṃ pītanimittaṃ —pe— 
lohitanimittaṃ —pe— odātanimittaṃ na manasikaroti, odātasaññaṃ 
na paṭilabhati, bahiddhā odātanimitte cittaṃ upasaṃharati, 
odātatasaññaṃ paṭilabhati; so taṃ nimittaṃ suggahitaṃ karoti, 
sūpadhāritaṃ upadhāreti, svāvatthitaṃ avatthāpeti; so taṃ 
nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā svāvatthitaṃ 
avatthāpetvā āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ajjhattaṃ arūpaṃ bahiddhā rūpamidan’ti rūpasaññī hoti. Evaṃ 
‘ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passatī’ti vimokkho.  

                                                   
1 vavatthāpeti - Pu. 
2 sāvatthitaṃ - Sī 2. 
3 arūpasaññi - Syā, Sī 1, 2. 
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‘Có sắc, (vị ấy) thấy các sắc’ là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây có người tác ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản 
thân và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện 
tướng ấy khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, 
nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định. Sau khi làm cho hiện 
tướng ấy đã khéo được nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu 
lại, nhận định hiện tướng đã khéo được nhận định, vị ấy chuyên chú 
tâm vào hiện tướng màu xanh ở ngoại phần và thành tựu sự nghĩ 
tưởng về màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện tướng đã 
khéo được nhận định. Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được 
nắm giữ, lưu lại hiện tướng đã khéo được lưu lại, nhận định hiện 
tướng đã khéo được nhận định, vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn. Vị ấy khởi ý như vầy: “Sắc này thuộc cả hai nội phần và ngoại 
phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc.  

Ở đây có người tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện tướng 
màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản thân và 
thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy 
khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi làm cho hiện tướng ấy đã khéo 
được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy chuyên chú tâm vào hiện tướng màu 
trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị 
ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm 
cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy rèn luyện, tu tập, 
làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như vầy: “Sắc này 
thuộc cả hai nội phần và ngoại phần” là có sự nghĩ tưởng về sắc. ‘Có 
sắc, (vị ấy) thấy các sắc’ là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc ngoại 
phần’ là giải thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây có người không tác 
ý về hiện tướng màu xanh ở nội phần thuộc bản thân và không thành 
tựu sự nghĩ tưởng về màu xanh. Vị ấy chuyên chú tâm vào hiện 
tướng màu xanh thuộc ngoại phần và thành tựu sự nghĩ tưởng về 
màu xanh. Vị ấy làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... 
Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, ...(nt)... vị ấy 
rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại phần” là có sự nghĩ 
tưởng về sắc. 

Ở đây có người không tác ý về hiện tướng màu vàng ...(nt)... hiện 
tướng màu đỏ ...(nt)... hiện tướng màu trắng ở nội phần thuộc bản 
thân và không thành tựu sự nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy chuyên 
chú tâm vào hiện tướng màu trắng thuộc ngoại phần và thành tựu sự 
nghĩ tưởng về màu trắng. Vị ấy làm cho hiện tướng khéo được nắm 
giữ, ...(nt)... Sau khi đã làm cho hiện tướng ấy khéo được nắm giữ, 
...(nt)... vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn hiện tướng ấy. Vị 
ấy khởi ý như vầy: “Vô sắc thuộc nội phần, sắc này thuộc ngoại 
phần.” ‘Có tưởng vô sắc ở nội phần, (hành giả) thấy các sắc thuộc 
ngoại phần’ là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

1Kathaṃ subhant’eva adhimutto  hotīti vimokkho? Idha bhikkhu 
mettā sahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati, tathā 
dutiyaṃ, tathā tatiyaṃ, tathā catutthiṃ.2 Iti uddhamadho tiriyaṃ 
sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā 
vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjena3 pharitvā 
viharati, mettāya bhāvitattā sattā appaṭikūlā4 honti. Karuṇā-
sahagatena cetasā ekaṃ disaṃ —pe— karuṇāya bhāvitattā sattā 
appaṭikūlā honti. Muditāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ —pe— 
muditāya bhāvitattā sattā appaṭikūlā honti. Upekkhāsahagatena 
cetasā ekaṃ disaṃ —pe— upekkhāya bhāvitattā sattā appaṭikūlā 
honti. Evaṃ ‘subhant’eva adhimutto hotī’ti vimokkho.  

Katamo ākāsānañcāyatanasamāpattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā 
nānattasaññānaṃ amanasikārā ‘ananto ākāso’ti ākāsānañ-
cāyatanaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ ākāsānañcāyatana-
samāpattivimokkho.  

Katamo viññāṇañcāyatanasamāpattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma ‘anantaṃ viññāṇan’ti 
viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ viññāṇañcāyatana-
samāpattivimokkho.  

Katamo ākiñcaññāyatanasamāpattivimokkho? Idha bhikkhu 
sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma ‘natthi kiñcī’ti 
ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ ākiñcaññāyatana-
samāpattivimokkho.  

Katamo nevasaññānāsaññāyatanasamāpattivimokkho? Idha 
bhikkhu sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ nevasaññānāsaññā-
yatanasamāpattivimokkho.  

Katamo saññāvedayitanirodhasamāpattivimokkho? Idha 
bhikkhu sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma 
saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati. Ayaṃ saññāvedayita-
nirodhasamāpattivimokkho.  

Katamo samayavimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ samayavimokkho.  

Katamo asamayavimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ asamayavimokkho.  

Katamo sāmayiko vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ sāmayiko vimokkho.  

                                                   
1 adhimatto - PTS; adhimokkho - Sī 1, 2. 
2 catutthaṃ - Machasaṃ, Syā, Sī 1, PTS. 
3 abyāpajjhena - Syā, Sī 1, PTS.  
4 appatikūlā - Sī 1, 2.  
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‘Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp’ là giải thoát là (có ý nghĩa) 
thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm từ ái rồi an 
trú, như vậy phương thứ nhì, như vậy phương thứ ba, như vậy 
phương thứ tư. Như thế vị ấy lan tỏa với tâm từ ái, bao la, lớn mạnh, 
vô lượng, không thù nghịch, không sân độc ở phía trên, ở phía dưới, 
ở phương ngang, ở khắp các nơi, khắp cả thế gian một cách trọn vẹn 
rồi an trú. Nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh không 
có chống báng nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một phương với tâm bi 
mẫn ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi mẫn, chúng 
sanh không có chống báng nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa một 
phương với tâm hỷ ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát triển của tâm 
hỷ, chúng sanh không có chống báng nhau. Ở đây, vị tỳ khưu lan tỏa 
một phương với tâm xả rồi an trú, ...(như trên)... Nhờ trạng thái phát 
triển của tâm xả, chúng sanh không có chống báng nhau. ‘Khuynh 
hướng thuần về điều tốt đẹp’ là giải thoát là (có ý nghĩa) như thế. 

Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, do sự hoàn 
toàn vượt qua các tưởng về sắc, do sự biến mất của các tưởng về bất 
bình, do không tác ý đến các tưởng về khác biệt một cách trọn vẹn, vị 
tỳ khưu chứng đạt không vô biên xứ ‘Không gian là không có giới 
hạn’ rồi an trú. Sự chứng đạt không vô biên xứ là giải thoát này.  

Sự chứng đạt thức vô biên xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua không vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô biên xứ ‘Thức là không có giới hạn’ rồi an trú. Sự chứng 
đạt thức vô biên xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt vô sở hữu xứ là giải thoát gì? Ở đây, sau khi hoàn 
toàn vượt qua thức vô biên xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ khưu chứng 
đạt thức vô biên xứ ‘Không có bất cứ gì’ rồi an trú. Sự chứng đạt vô sở 
hữu xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát gì? Ở đây, 
sau khi hoàn toàn vượt qua vô sở hữu xứ một cách trọn vẹn, vị tỳ 
khưu chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi an trú. Sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát này. 

Sự chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng là giải thoát gì? Ở đây, sau khi 
hoàn toàn vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách trọn vẹn, vị 
tỳ khưu chứng đạt sự diệt tận thọ tưởng rồi an trú. Sự chứng đạt diệt 
tận thọ tưởng là giải thoát này. 

Giải thoát có thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát có thời hạn. 

Giải thoát vô thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-
môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vô thời hạn. 

Giải thoát phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng 
đạt vô sắc; đây là giải thoát phụ thuộc thời hạn.  
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Katamo asāmayiko vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ asāmayiko vimokkho.  

Katamo kuppo vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ kuppo vimokkho.  

Katamo akuppo vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ akuppo vimokkho.  

Katamo lokiyo vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ lokiyo vimokkho.  

Katamo lokuttaro vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ lokuttaro vimokkho.  

Katamo sāsavo vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ sāsavo vimokkho.  

Katamo anāsavo vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ anāsavo vimokkho.  

1Katamo sāmiso vimokkho? Rūpapaṭisaññutto  vimokkho. Ayaṃ 
sāmiso vimokkho.  

2Katamo nirāmiso vimokkho? Arūpapaṭiññutto  vimokkho. Ayaṃ 
nirāmiso vimokkho.  

3Katamo nirāmisā  nirāmisataro vimokkho? Cattāro ca 
ariyamaggā, cattāri ca sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ nirāmisā 
nirāmisataro vimokkho.  
 

Katamo paṇihito vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ paṇihito vimokkho.  

Katamo appaṇihito vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ appaṇihito vimokkho.  

4Katamo paṇihitapaṭippassaddhi  vimokkho? Paṭhamassa 
jhānassa5 paṭilābho vā vipāko vā —pe— Nevasaññā-
nāsaññāyatananasamāpattiyā paṭilābho vā vipāko vā. Ayaṃ 
paṇihitapaṭippassaddhivimokkho.  
 

Katamo saññutto vimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ saññutto vimokkho.  

Katamo visaññutto vimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ visaññutto vimokkho.  

                                                   
1 rūpappaṭisaññūtto - Machasaṃ, Syā, PTS. 
2 arūpappaṭisaññūtto - Machasaṃ, Syā, PTS. 
3 nirāmisā’ti tāyi potthake natthi. 
4 paṇihitappaṭippassaddha - Machasaṃ, Syā, PTS. 
5 paṭhamajjhānassa - Syā, Sī 1, 2, PTS. 
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Giải thoát không phụ thuộc thời hạn là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn 
Quả vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không phụ thuộc 
thời hạn. 

Giải thoát có thể chuyển đổi là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt 
vô sắc; đây là giải thoát có thể chuyển đổi. 

Giải thoát không thể chuyển đổi là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không thể chuyển đổi. 

 

Giải thoát thuộc thế gian là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát thuộc thế gian. 

Giải thoát vượt trên thế gian là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát vượt trên thế gian.  

 

Giải thoát còn lậu hoặc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát còn lậu hoặc. 

Giải thoát không còn lậu hoặc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không còn lậu hoặc. 
 

Giải thoát còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với (đề 
mục) sắc; đây là giải thoát còn hệ lụy vật chất. 

Giải thoát không còn hệ lụy vật chất là gì? Giải thoát gắn liền với 
(đề mục) vô sắc; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất. 

Giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không còn hệ 
lụy vật chất là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-môn, và Niết 
Bàn; đây là giải thoát không còn hệ lụy vật chất và vượt trên không 
còn hệ lụy vật chất. 
 

Ước nguyện giải thoát là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là ước nguyện giải thoát. 

Vô nguyện giải thoát là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-
môn, và Niết Bàn; đây là vô nguyện giải thoát. 

An tịnh ước nguyện giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp 
quả của sơ thiền, ...(như trên)... Sự thành tựu hoặc nghiệp quả của sự 
chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ; đây là an tịnh ước nguyện giải 
thoát. 
 

Giải thoát bị ràng buộc là gì? Bốn thiền và bốn sự chứng đạt vô 
sắc; đây là giải thoát bị ràng buộc. 

Giải thoát không bị ràng buộc là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị 
của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát không bị ràng buộc.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Katamo ekattavimokkho? Cattāro ca ariyamaggā, cattāri ca 
sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ayaṃ ekattavimokkho.  

Katamo nānattavimokkho? Cattāri ca jhānāni, catasso ca 
arūpasamāpattiyo. Ayaṃ nānattavimokkho,  

Katamo saññāvimokkho? Siyā eko saññāvimokkho dasa 
saññāvimokkhā honti, dasa saññāvimokkhā eko saññāvimokkho hoti 
vatthuvasena pariyāyena.1  

2Siyāti kathañca siyā? Aniccānupassanā ñāṇaṃ  niccato       
saññāya muccatīti3 saññāvimokkho, dukkhānupassanā ñāṇaṃ 
sukhato saññāya muccatīti3 saññavimokkho, anattā-             
nupassanā ñāṇaṃ attato saññāya muccatīti saññāvimokkho, 
nibbidānupassanā ñāṇaṃ nandiyā saññāya muccatīti 
saññāvimokkho, virāgānupassanā ñāṇaṃ rāgato saññāya muccatīti 
saññāvimokkho, nirodhānupassanā ñāṇaṃ samudayato saññāya 
muccatīti saññāvimokkho, paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ ādānato 
saññāya muccatīti saññāvimokkho, animittānupassanā ñāṇaṃ 
nimittato saññāya muccatīti saññāvimokkho appaṇihitānupassanā 
ñāṇaṃ paṇidhiyā saññāya muccatīti saññāvimokkho, 
suññatānupassanā ñāṇaṃ abhinivesato saññāya muccatīti 
saññāvimokkho.  

Evaṃ siyā eko saññāvimokkho dasa saññāvimokkhā honti, dasa 
saññāvimomokkhā eko saññāvimokkho hoti vatthuvasena 
pariyāyena.  

Rūpe aniccānupassanā ñāṇaṃ niccato saññāya muccatīti saññā 
vimokkho —pe— rūpe suññatānupassanā ñāṇaṃ abhinivesato 
saññāya muccatīti saññāvimokkho. Evaṃ siyā eko saññāvimokkho 
dasasaññāvimokkhā honti, dasa saññāvimokkhā eko saññāvimokkho 
hoti vatthuvasena pariyāyena.  

Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —
pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā ñāṇaṃ 
niccato saññāya muccatīti saññāvimokkho —pe— jarāmaraṇe 
suññatānupassanā ñāṇaṃ abhinivesato saññāya muccatīti 
saññāvimokkho, evaṃ siyā eko saññāvimokkho dasa saññāvimokkhā 
honti, dasa saññāvimokkhā eko saññāvimokkho hoti vatthuvasena 
pariyāyena. Ayaṃ saññāvimokkho.  

Katamo ñāṇavimokkho? Siyā eko ñāṇavimokkho dasa 
ñāṇavimokkhā honti, dasa ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho hoti 
vatthuvasena pariyāyena.1  

                                                   
1 pariyāyena siyāti - Machasaṃ. 
2 aniccānupassanañāṇan’ti samāsapadaṃ, aniccānupassanā ñāṇanti vā pāṭho   
   tathā sesesupi aṭṭhakathā. 
3 vimuccatīti - Sī 2. 
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Giải thoát có bản chất giống nhau là gì? Bốn Thánh Đạo, bốn Quả 
vị của Sa-môn, và Niết Bàn; đây là giải thoát có bản chất giống nhau. 

Giải thoát có bản chất khác nhau là gì? Bốn thiền và bốn sự 
chứng đạt vô sắc; đây là giải thoát có bản chất khác nhau. 

Giải thoát do tưởng là gì? Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) 
có 10 giải thoát do tưởng, có 10 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 1 giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức.  

Có thể có: Có thể có là thế nào? ‘Trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí do 
sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi nghĩ tưởng về lạc’ là giải thoát 
do tưởng. ‘Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
ngã’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí do sự quán xét về nhàm chán giải 
thoát khỏi nghĩ tưởng về vui thích’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí do sự 
quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi nghĩ tưởng về tham ái’ là giải 
thoát do tưởng. ‘Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí do sự quán xét 
về từ bỏ giải thoát khỏi nghĩ tưởng về sự nắm giữ’ là giải thoát do 
tưởng. ‘Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi nghĩ tưởng về 
hiện tướng’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi nghĩ tưởng về nguyện ước’ là giải thoát do tưởng. ‘Trí 
do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp’ 
là giải thoát do tưởng.  

Có thể có 1 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 10 giải thoát do tưởng, 
có 10 giải thoát do tưởng thì (sẽ) có 1 giải thoát do tưởng bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng 
về thường’ là giải thoát do tưởng. ...(như trên)... ‘Trí do sự quán xét 
về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp’ là giải 
thoát do tưởng. Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười 
giải thoát do tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải 
thoát do tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là 
(có ý nghĩa) như thế. 

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về thường’ là 
giải thoát do tưởng. ...(như trên)... ‘Trí do sự quán xét về không tánh 
ở lão tử giải thoát khỏi nghĩ tưởng về cố chấp’ là giải thoát do tưởng. 
Có thể có một giải thoát do tưởng thì (sẽ) có mười giải thoát do 
tưởng, có mười giải thoát do tưởng thì (sẽ) có một giải thoát do 
tưởng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do tưởng. 

Giải thoát do trí là gì? Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có 
mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải 
thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương thức.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Siyāti kathañca siyā? Aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ 
niccato sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho, 
dukkhānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ sukhato sammohā aññāṇā 
muccatīti ñāṇavimokkho, anattānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ 
attano sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho, 
nibbidānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ nandiyā sammohā aññāṇā 
muccatīti ñāṇavimokkho, virāgānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ 
rāgato sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho, 
nirodhānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ samudayato sammohā 
aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho, paṭinissaggānupassanā 
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ ādānato sammohā aññāṇā muccatīti 
ñāṇavimokkho, animittānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ nimittato 
sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho, appaṇihitānupassanā 
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ paṇidhiyā sammohā aññāṇā muccatīti 
ñāṇavimokkho, suññatānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ 
abhinivesato sammohā aññaṇā muccatīti ñāṇavimokkho.  
 

 

Evaṃ siyā eko ñāṇavimokkho dasa ñāṇavimokkhā honti, dasa 
ñāṇavimokkhā eko ñāṇavimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.  
 

 

Rūpe aniccānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ niccato sammohā 
aññāṇā muccatīti, ñāṇavimokkho —pe— rūpe suññatānupassanā 
yathābhūtaṃ ñāṇaṃ abhinivesato sammohā aññāṇā muccatīti 
ñāṇavimokkho. Evaṃ siyā eko ñāṇavimokkho dasa ñāṇavimokkhā 
honti, dasañāṇavimokkho eko ñāṇavimokkho hoti vatthuvasena 
pariyāyena.  
 

 

Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —
pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā yathābhūtaṃ 
ñāṇaṃ niccato sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho —pe— 
jarāmaraṇe suññatānupassanā yathābhūtaṃ ñāṇaṃ abhinivesato 
sammohā aññāṇā muccatīti ñāṇavimokkho. Evaṃ siyā eko 
ñāṇavimokkho dasa ñāṇavimokkhā honti, dasa ñāṇavimokkhā      
eko ñāṇavimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena, ayaṃ 
ñāṇavimokkho.  
 

 

Katamo sītisiyāvimokkhā? Siyā eko sītisiyāvimokkho dasa 
sītisiyāvimokkhā honti, dasa sītisiyāvimokkhā eko sītisiyāvimokkho 
hoti vatthuvasena pariyāyena.  
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Có thể có: Có thể có là thế nào? ‘Trí do sự quán xét về vô thường 
đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường’ là giải 
thoát do trí. ‘Trí do sự quán xét về khổ não đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về lạc’ là giải thoát do trí. ‘Trí do sự quán 
xét về vô ngã đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
ngã’ là giải thoát do trí. ‘Trí do sự quán xét về nhàm chán đúng theo 
thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về vui thích’ là giải thoát do 
trí. ‘Trí do sự quán xét về ly tham ái đúng theo thực thể giải thoát 
khỏi sự lầm lẫn vô trí về tham ái’ là giải thoát do trí. ‘Trí do sự quán 
xét về diệt tận đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về 
nhân sanh khởi’ là giải thoát do trí. ‘Trí do sự quán xét về từ bỏ đúng 
theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về sự nắm giữ’ là giải 
thoát do trí. ‘Trí do sự quán xét về vô tướng đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về hiện tướng’ là giải thoát do trí. ‘Trí do 
sự quán xét về vô nguyện đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
lẫn vô trí về nguyện ước’ là giải thoát do trí. ‘Trí do sự quán xét về 
không tánh đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố 
chấp’ là giải thoát do trí.  
 

Có thể có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có 
mười giải thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động 
của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

 

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc đúng theo thực thể giải 
thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về thường’ là giải thoát do trí. ...(như 
trên)... ‘Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc đúng theo thực thể 
giải thoát khỏi sự lầm lẫn vô trí về cố chấp’ là giải thoát do trí. Có thể 
có một giải thoát do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải 
thoát do trí thì (sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng 
và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

 

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... 
ở thức ... ở mắt ... ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự lầm 
lẫn vô trí về thường’ là giải thoát do trí. ...(như trên)... ‘Trí do sự 
quán xét về không tánh ở lão tử đúng theo thực thể giải thoát khỏi sự 
lầm lẫn vô trí về cố chấp’ là giải thoát do trí. Có thể có một giải thoát 
do trí thì (sẽ) có mười giải thoát do trí, có mười giải thoát do trí thì 
(sẽ) có một giải thoát do trí bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát do trí. 
 
 

Giải thoát có sự bình lặng là gì? Có thể có một giải thoát có sự 
bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự bình lặng, có mười giải 
thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải thoát có sự bình lặng bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Siyāti kathañca siyā? Aniccānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ 
ñāṇaṃ1 niccato santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho. 
Dukkhānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ sukhato 
santāpariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho. Anattānupassanā 
anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ attato santāpapariḷāhadarathā 
muccatīti sītisiyā vimokkho. Nibbidānupassanā anuttaraṃ 
sītibhāvaṃ ñāṇaṃ nandiyā santāpapariḷāhadarathā muccatīti 
sītisiyāvimokkho, virāgānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ 
rāgato santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho. 
Nirodhānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ samudayato 
santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho. Paṭinissaggā-
nupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ ādānato santāpapariḷāha-
darathā muccatīti sītisiyāvimokkho. Animittānupassanā anuttaraṃ 
sītibhāvaṃ ñāṇaṃ nimittato santāpapariḷāhadarathā muccatīti 
sitisiyāvimokkho. Appaṇihitānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ 
ñāṇaṃ paṇidhiyā santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyā-
vimokkho. Suññatānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ 
abhinivesato santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyā vimokkho.  

 

Evaṃ siyā eko sītisiyāvimokkho dasa sītisiyāvimokkhā honti, 
dasa sītisiyāvimokkhā eko sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena 
pariyāyena.  

 

Rūpe aniccānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ niccato 
santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho, —pe— rūpe 
suññatānupassanā anuttaraṃ sītibhāvaṃ ñāṇaṃ abhinivesato 
santāpapariḷāhadarathā muccatīti sītisiyāvimokkho. Evaṃ siyā eko 
sītisiyāvimokkho dasa sītisiyāvimokkhā honti, dasa sītisiyāvimokkhā 
eko sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.  

 

Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇa —
pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā anuttaraṃ 
sītibhāvaṃ ñāṇaṃ niccato santāpapariḷāhadarathā vuccatīti 
sītisiyāvimokkho —pe— jarāmaraṇe suññatānupassanā anuttaraṃ 
sītabhāvaṃ ñāṇaṃ abhinivesato santāpapariḷāhadarathā muccatīti 
sītisiyāvimokkho.  

 

Evaṃ siyā eko sītisiyāvimokkho dasa sītisiyāvimokkhā honti, 
dasa sītisiyāvimokkhā eko sītisiyāvimokkho hoti vatthuvasena 
pariyāyena. Ayaṃ sītisiyāvimokkho.  

                                                   
1 sītibhāvañāṇaṃ - Sī 1, 2. 
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Có thể có: Có thể có là thế nào? ‘Trí có trạng thái bình lặng tối 
thượng, do quán xét về vô thường, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực 
bội, nóng nảy về thường’ là giải thoát có sự bình lặng. ‘Trí có trạng 
thái bình lặng tối thượng, do quán xét về khổ não, giải thoát khỏi sự 
bồn chồn, bực bội, nóng nảy về lạc’ là giải thoát có sự bình lặng. ‘Trí 
có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô ngã, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về ngã’ là là giải thoát có sự bình 
lặng ‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về nhàm 
chán, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về vui thích’ là 
... ‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về ly tham ái, 
giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về tham ái’ là ... ‘Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về diệt tận, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về nhân sanh khởi’ là ... ‘Trí có 
trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về từ bỏ, giải thoát khỏi 
sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về sự nắm giữ’ là ... ‘Trí có trạng thái 
bình lặng tối thượng, do quán xét về vô tướng, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về hiện tướng’ là là giải thoát có sự bình lặng 
‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô nguyện, giải 
thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về nguyện ước’ là là giải 
thoát có sự bình lặng ‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán 
xét về không tánh, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về 
cố chấp’ là giải thoát có sự bình lặng.  

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải 
thoát có sự bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 
một giải thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về thường’ là 
giải thoát có sự bình lặng. ...(như trên)... ‘Trí có trạng thái bình lặng 
tối thượng, do quán xét về không tánh ở sắc, giải thoát khỏi sự bồn 
chồn, bực bội, nóng nảy về cố chấp’ là giải thoát có sự bình lặng. Có 
thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có mười giải thoát có sự 
bình lặng, có mười giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do quán xét về vô thường 
ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử, giải thoát 
khỏi sự bồn chồn, bực bội, nóng nảy về thường’ là giải thoát có sự 
bình lặng. ...(như trên)... ‘Trí có trạng thái bình lặng tối thượng, do 
quán xét về không tánh ở lão tử, giải thoát khỏi sự bồn chồn, bực bội, 
nóng nảy về cố chấp’ là giải thoát có sự bình lặng.  

Có thể có một giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có 10 giải thoát có 
sự bình lặng, có 10 giải thoát có sự bình lặng thì (sẽ) có một giải 
thoát có sự bình lặng bởi tác động của nền tảng và tùy theo phương 
thức là (có ý nghĩa) như thế. Đây là giải thoát có sự bình lặng.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

1Katamo jhānavimokkho? Nekkhammaṃ jhāyatīti  jhānaṃ 
kāmacchandaṃ jhāpetīti jhānaṃ, jhāyanto2 muccatīti 
jhānavimokkho, jhāpento muccatīti jhānavimokkho jhāyantīti3 
dhammā, jhāpetīti kilese, jhāte4 jhāpe ca jānātīti jhānavimokkho. 
Abyāpādo jhāyatīti1 jhānaṃ, byāpādaṃ jhāpetīti jhānaṃ,      
jhāyanto2 muccatīti jhānavimokkho, jhāpento muccatīti 
jhānavimokkho. Jhāyantīti3 4 dhammā jhāpetīti kilese, jhāte  ca   jhāpe 
ca jānātīti jhānavimokkho ālokasaññā jhāyatīti jhānaṃ, 
thīnimiddhaṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— avikkhepo jhāyatīti jhānaṃ, 
uddhaccaṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— dhammavavatthānaṃ jhāyatīti 
jhānaṃ, vicikicchaṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— ñāṇaṃ jhāyatīti 
jhānaṃ, avijjaṃ jhāpetīti jhānaṃ, —pe— pāmojjaṃ jhayatīti  
jhānaṃ, aratiṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— paṭhamaṃ jhānaṃ, jhāyatīti 
jhānaṃ, nīvaraṇe5 jhāpetīti jhānaṃ —pe— arahattamaggo jhāyatīti 
jhānaṃ, sabbakilese jhāpetīti jhānaṃ, jhāyanto muccatīti 
jhānavimokkho, jhāpento muccatīti jhānavimokkho jhāyantīti 
dhammā, jhāpetīti kilese, jhāte ca jhāpe ca jānātīti jhānavimokkho. 
Ayaṃ jhānavimokkho.  

Katamo anupādācittassa vimokkho? Siyā eko anupādācittassa 
vimokkho dasa anupādācittassa vimokkhā honti, dasa 
anupādācittassa vimokkhā eko anupādācittassa vimokkho hoti 
vatthuvasena pariyāyena.  

Siyāti kathañca siyā? Aniccānupassanā ñāṇaṃ niccato       
upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho. Dukkhānupassanā 
ñāṇaṃ sukhato upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho. 
Anattānupassanā ñāṇaṃ attato upādānā muccatīti anupādācittassa 
vimokkho. Nibbidānupassanā ñāṇaṃ nandiyā upādānā muccatīti 
anupādācittassa vimokkho. Virāgānupassanā ñāṇaṃ rāgato  
upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho. Nirodhānupassanā 
ñāṇaṃ samudayato upādānā muccatīti anupādācittassa      
vimokkho. Paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ ādānato upādānā 
muccatīti anupādācittassa vimokkho. Animittānupassanā         
ñāṇaṃ nimittato upādānā muccatīti anupādācittassa           
vimokkho. Appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ paṇadhiyā                 
upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho.       
Suññatānupassanā ñāṇaṃ abhinivesato upādānā muccatīti 
anupādācittassa vimokkho.  

Evaṃ siyā eko anupādācittassa vimokkho dasa anupādācittassa 
vimokkhā honti, dasa anupādācittassa vimokkhā eko 
anupādācittassa vimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.  

                                                   
1 4 jāyatīti - Syā, Pu.    jāte - Syā. 
2 5 jāyanto - Syā.     nīvaraṇaṃ - Syā. 
3 jāyantīti - Syā. 
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Giải thoát do thiền là gì? ‘Sự thoát ly được nung nấu là thiền, 
‘thiêu đốt ước muốn trong các dục’ là thiền, ‘trong khi nung nấu, 
được giải thoát’ là giải thoát do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, được giải 
thoát’ là giải thoát do thiền, ‘nung nấu’ là các pháp, ‘thiêu đốt’ là các 
phiền não, ‘biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt’ là giải 
thoát do thiền. ‘Sự không sân độc được nung nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt 
sân độc’ là thiền ‘trong khi nung nấu, được giải thoát’ là giải thoát do 
thiền, ‘trong khi thiêu đốt, được giải thoát’ là giải thoát do thiền. 
‘nung nấu’ là các pháp, ‘thiêu đốt’ là các phiền não, ‘biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt’ là giải thoát do thiền. ‘Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được nung nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt sự lờ đờ buồn 
ngủ’ là thiền ...(nt)... ‘Sự không tản mạn được nung nấu’ là thiền, 
‘thiêu đốt phóng dật’ là thiền ...(nt)... ‘Sự xác định pháp được nung 
nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt hoài nghi’ là thiền ...(nt)... ‘Trí được nung 
nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt vô minh’ là thiền ...(nt)... ‘Sự hân hoan được 
nung nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt sự không hứng thú’ là thiền ...(nt)... ‘Sơ 
thiền được nung nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt các pháp ngăn che’ là thiền 
...(nt)... ‘Đạo A-la-hán được nung nấu’ là thiền, ‘thiêu đốt toàn bộ 
phiền não’ là thiền, ‘trong khi nung nấu, được giải thoát’ là giải thoát 
do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, được giải thoát’ là giải thoát do thiền. 
‘nung nấu’ là các pháp, ‘thiêu đốt’ là các phiền não, ‘biết điều được 
nung nấu và điều được thiêu đốt’ là giải thoát do thiền. Đây là giải 
thoát do thiền. 

Giải thoát của tâm không chấp thủ là gì? Có thể có một giải thoát 
của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một 
giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy 
theo phương thức. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? ‘Trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi chấp thủ về thường’ là giải thoát của tâm không chấp 
thủ. ‘Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi chấp thủ về lạc’ là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. ‘Trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi chấp thủ về ngã’ là giải thoát của tâm không chấp thủ ‘Trí 
do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi chấp thủ về vui thích’ là 
... ‘Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi chấp thủ về tham 
ái’ là ... ‘Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi chấp thủ về 
nhân sanh khởi’ là ... ‘Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi chấp 
thủ về sự nắm giữ’ là ... ‘Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát 
khỏi chấp thủ về hiện tướng’ là ... ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi chấp thủ về nguyện ước’ là giải thoát của tâm không 
chấp thủ ‘Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi chấp thủ 
về cố chấp’ là giải thoát của tâm không chấp thủ.  

Có thể có một giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười 
giải thoát của tâm không chấp thủ, có mười giải thoát của tâm không 
chấp thủ thì (sẽ) có một giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Rūpe aniccānupassanā ñāṇaṃ niccato upādānā muccatīti 
anupādācittassa vimokkho. —pe— rūpe suññatānupassanā ñāṇaṃ 
abhinivesato upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho. Evaṃ 
siyā eko anupādācittassa vimokkho dasa anupādācittassa vimokkhā 
honti, dasa anupādācittassa vimokkhā eko anupādācittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.  

Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe —
pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe suññatānupassanā ñāṇaṃ 
abhinivesato upādānā muccatīti anupādācittassa vimokkho. Evaṃ 
siyā eko anupādācittassa vimokkho dasa anupādācittassa vimokkhā 
honti, dasa anupādācittassa vimokkhā eko anupādācittassa 
vimokkho hoti vatthuvasena pariyāyena.  

1Aniccānupassanā ñāṇaṃ katīhupādānehi  muccati, dukkhā-
nupassanā ñāṇaṃ katīhupādānehi muccati, anattānupassanā ñāṇaṃ 
katīhupādānehi muccati, nibbidānupassanā ñāṇaṃ —pe— 
virāgānupassanā ñāṇaṃ —pe— nirodhānupassanā ñāṇaṃ —pe— 
paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ —pe— animittānupassanā ñāṇaṃ    —
pe— appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ —pe— suññatānupassanā ñāṇaṃ 
katīhupādānehi muccatīti?  

Aniccānupassanā ñāṇaṃ tīhupādānehi muccati, dukkhā-
nupassanā ñāṇaṃ ekūpādānā2 muccati, anattānupassanā ñāṇaṃ 
tīhupādānehi muccati, nibbidānupassanā ñāṇaṃ ekūpādānā 
muccati, virāgānupassanā ñāṇaṃ ekūpādānā muccati, nirodhānu-
passanā ñāṇaṃ catūhupādānehi muccati, paṭinissaggānupassanā 
ñāṇaṃ catūhupādānehi, animittānupassanā ñāṇaṃ tīhupādānehi 
muccati, appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ ekūpādānā muccati, 
suññatānupassanā ñāṇaṃ tīhupādānehi muccati.  

Aniccānupassanā ñāṇaṃ katamehi tīhupādānehi muccati? 
Diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā3 attavādūpādānā. Aniccānupassanā 
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.  

Dukkhānupassanā ñāṇaṃ katamā ekūpādānā muccati? 
Kāmupādānā dukkhānupassanā ñāṇaṃ idaṃ ekūpādānā4 muccati.  

Anattānupassanā ñāṇaṃ katamehi tīhupādānehi muccati? 
Diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā attavādūpādānā. Anattānupassanā 
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.  

Nibbidānupassanā ñāṇaṃ katamā ekūpādānā muccati? 
Kāmupādānā nibbidānupassanā ñāṇaṃ idaṃ ekūpādānā muccati.  

Virāgānupassanā ñāṇaṃ katamā ekūpādānā muccati? 
Kāmupādānā virāgānupassanā ñāṇaṃ idaṃ ekūpādānā muccati.  

                                                   
1 katihupādānehi - Machasaṃ, Syā. 
2 3 ekupādānā - Machasaṃ, Syā.   sīlabbatupādānā - Machasaṃ, Syā. 
4 Itopādānā - Syā; imā ekupādanā - Sī 1; imā ekūpādānaṃ - PTS.  
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‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về 
thường’ là giải thoát của tâm không chấp thủ. ...(như trên)... ‘Trí do 
sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp’ 
là giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một giải thoát của 
tâm không chấp thủ thì (sẽ) có mười giải thoát của tâm không chấp 
thủ, có mười giải thoát của tâm không chấp thủ thì (sẽ) có một giải 
thoát của tâm không chấp thủ bởi tác động của nền tảng và tùy theo 
phương thức là (có ý nghĩa) như thế. 

‘Trí do sự quán xét về không tánh ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi chấp thủ về cố chấp’ là 
giải thoát của tâm không chấp thủ. Có thể có một ... thì (sẽ) có mười 
..., có mười ... thì (sẽ) có 1 giải thoát của tâm không chấp thủ bởi tác 
động của nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế.  

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi bao nhiêu chấp 
thủ? Trí do sự quán xét về vô ngã ...? Trí do sự quán xét về nhàm 
chán ...? Trí do sự quán xét về ly tham ái ...? Trí do sự quán xét về 
diệt tận ...? Trí do sự quán xét về từ bỏ ...? Trí do sự quán xét về vô 
tướng ...? Trí do sự quán xét về vô nguyện ...? Trí do sự quán xét về 
không tánh giải thoát khỏi bao nhiêu chấp thủ?  

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí 
do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự 
quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ. Trí do sự quán xét về 
nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về ly 
tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ. Trí do sự quán xét về diệt tận 
giải thoát khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát 
khỏi bốn chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba 
chấp thủ. Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp 
thủ. Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ. 

Trí do sự quán xét về vô thường giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô thường 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về khổ não giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về khổ não giải 
thoát khỏi một chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô ngã giải 
thoát khỏi ba chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về nhàm chán 
giải thoát khỏi một chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi một chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về ly tham ái giải 
thoát khỏi một chấp thủ này.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Nirodhānupassanā ñāṇaṃ katamehi catūhupādānehi muccati? 
Kāmupādānā diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā attavādūpādānā 
nirodhānupassanā ñāṇaṃ imehi catūhupādānehi muccati.  

Paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ katamehi catūhupādānehi 
muccati? Kāmupādānā diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā attavādupā-
dānā. Paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ imehi catūhupādānehi muccati.  

Animittānupassanā ñāṇaṃ katamehi tīhupādānehi muccati? 
Diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā attavādūpādānā. Animittānupassanā 
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.  

Appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ katamā ekūpādānā muccati? 
Kāmupādānā appaṇihitānupassanāñāṇaṃ idaṃ ekūpādānā muccati.  

Suññatānupassanā ñāṇaṃ katamehi tīhupādānehi muccati? 
Diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā attavādūpādānā. Suññatānupassanā 
ñāṇaṃ imehi tīhupādānehi muccati.  

Yañca aniccānupassanā ñāṇaṃ, yañca anattānupassanā ñāṇaṃ, 
yañca animittānupassanā ñāṇaṃ, yañca suññatānupassanā ñāṇaṃ, 
imāni cattāri ñāṇāni tīhupādānehi muccanti: diṭṭhupādānā 
sīlabbatūpādānā attavādūpādānā. Yañca dukkhānupassanā ñāṇaṃ, 
yañca nibbidānupassanā ñāṇaṃ, yañca virāgānupassanā ñāṇaṃ, 
yañca appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ, yañca virāgānupassanā ñāṇaṃ, 
yañca appaṇihitānupassanā ñāṇaṃ, imāni cattāri ñāṇāni ekūpādānā 
muccanti: kāmūpādānā. Yañca nirodhānupassanā ñāṇaṃ, yañca 
paṭinissaggānupassanā ñāṇaṃ, imāni dve ñāṇāni catūhupādānehi 
muccanti: kāmūpādānā diṭṭhupādānā sīlabbatūpādānā 
attavādūpādānā. Ayaṃ anupādā1cittassa vimokkho.  
 

2Vimokkhakathāya Paṭhamakabhāṇavāraṃ.   
 

Tīṇi panimāni vimokkhamukhāni, lokaniyyānāya saṃvattanti: 
Sabbasaṅkhāre paricchedaparivaṭumato3 samanupassanatāya 
animittāya ca dhātuyā cittasampakkhandanatāya, sabbasaṅkhāresu 
manosamuttejanatāya appaṇihitāya ca dhātuyā cittasampakkhan-
danatāya, sabbadhamme parato samanupassanatāya, suññatāya ca 
dhātuyā cittasampakkhandanatāya imāni tīṇi vimokkhamukhāni 
lokaniyyānāya saṃvattanti.  

Aniccato manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti,4 
dukkhato manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti, anattato 
manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti, aniccato 
manasikaroto khayato saṅkhārā upaṭṭhahanti, dukkhato 
manasikaroto bhayato saṅkhārā upaṭṭhahanti, anattato 
manasikaroto suññato saṅkhārā upaṭṭhahanti.  
                                                   
1 anupādāya - Sī 1. 
2 paṭhamabhāṇavāro - Machasaṃ; paṭhamabhāṇavāraṃ - Syā, PTS. 
3 4 parivaṭṭhumato - Syā; parivaṭṭato - PTS.  upaṭṭhanti - Machasaṃ, Syā. 
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Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi bốn chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; 
trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi bốn chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi 
thức, khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi ba chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi một chấp thủ 
nào? Khỏi sự chấp thủ về (ngũ) dục; trí do sự quán xét về vô nguyện 
giải thoát khỏi một chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi ba chấp thủ nào? 
Khỏi sự chấp thủ về (tà) kiến, khỏi sự chấp thủ vào giới và nghi thức, 
khỏi sự chấp thủ về ngã luận thuyết; trí do sự quán xét về không tánh 
giải thoát khỏi ba chấp thủ này.  

Trí do sự quán xét về vô thường, trí do sự quán xét về vô ngã, trí 
do sự quán xét về vô tướng, trí do sự quán xét về không tánh, bốn trí 
này giải thoát khỏi ba chấp thủ là sự chấp thủ về (tà) kiến, sự chấp 
thủ vào giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Trí do sự 
quán xét về khổ não, trí do sự quán xét về nhàm chán, trí do sự quán 
xét về ly tham ái, trí do sự quán xét về vô nguyện, bốn trí này giải 
thoát khỏi một chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục. Trí do sự quán 
xét về diệt tận, trí do sự quán xét về từ bỏ, hai trí này giải thoát khỏi 
bốn chấp thủ là sự chấp thủ về (ngũ) dục, sự chấp thủ về (tà) kiến, sự 
chấp thủ vào giới và nghi thức, sự chấp thủ về ngã luận thuyết. Đây 
là sự giải thoát của tâm không chấp thủ. 
 

Phần giảng về Giải Thoát là tụng phẩm thứ nhất . 

Hơn nữa, đây là ba cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế 
giới. Do tính chất quán xét của vị đang phân định giới hạn các hành 
và do tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể vô tướng, do sự giao 
động của ý ở các hành và do tính chất tiến vào của tâm trong bản thể 
vô nguyện, do tính chất quán xét tất cả các pháp là sai khác và do 
tính chất tiến vào của tâm ở trong bản thể không tánh; đây là ba 
cánh cửa giải thoát dẫn đến lối ra khỏi thế giới. 

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? Đối với vị 
đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự đoạn tận. Đối với 
vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự kinh hãi. Đối với 
vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là không.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Aniccato manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti, dukkhato 
manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti, anattato manasikaroto 
kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti? Aniccato manasikaroto adhimokkha 
bahulaṃ cittaṃ hoti, dukkhato manasikaroto passaddhibahulaṃ 
cittaṃ hoti, anattato manasikaroto vedabahulaṃ cittaṃ hoti.  

Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamindriyaṃ 
paṭilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamindriyaṃ paṭilabhati, anattato manasikaronto          
vedabahulo katamindriyaṃ paṭilabhati? Aniccato          
manasikaronto adhimokkhebahulo saddhindriyaṃ paṭilabhati, 
dukkhato manasikaronto passaddhibahulo samādhindriyaṃ 
paṭilabhati, anattato manasikaronto vedabahulo             
paññindriyaṃ paṭilabhati.  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni1 honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti?  

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti? 

Anattato manasikaroto vedabahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti?  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi micchā-
paṭipannassa indriyabhāvanā.  

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samādhindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi micchāpaṭipannassa 
indriyabhāvanā.  

                                                   
1 tadanvayā - Machasaṃ, Sa. 

 460



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Giải Thoát 
 

 461

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị đang tác ý 
vô thường, tâm được dồi dào về cương quyết. Đối với vị đang tác ý 
khổ não, tâm được dồi dào về tịnh. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm 
được dồi dào về hiểu biết.  
 

Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt 
quyền gì? Trong khi tác ý khổ não, vị dồi dào về tịnh thành đạt quyền 
gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị dồi dào về hiểu biết thành đạt quyền gì? 
Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt tín 
quyền. Trong khi tác ý khổ não, vị dồi dào về tịnh thành đạt định 
quyền. Trong khi tác ý vô ngã, vị dồi dào về hiểu biết thành đạt tuệ 
quyền. 
 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? 
 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 

 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập? 

 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người 
thực hành sai trái.  

 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Anattato manasikaroto vedabahulassa paññindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi micchā-
paṭipannassa indriyabhāvanā.  
 

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭivedhakāle katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
kenaṭṭhena paṭivedho?  
 

Dukkhato masikaroto passaddhibahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttatapaccayā honti, paṭivedhakāle katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya katindriyāni tadatāvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
kenaṭṭhena paṭivedho?  
 

Anattato manasikaroto vedabahulassa katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭivedhakāle katamindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya katindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
kenaṭṭhena paṭivedho?  
 

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa saddhindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭivedhakāle paññindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho. Evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, 
bhāventopi paṭivijjhati.  
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Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập quyền ở người thực 
hành sai trái.  

 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, quyền 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu 
triệt theo ý nghĩa gì?  

 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 

 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, quyền nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, quyền nào là chủ đạo? 
Trong sự thấu triệt, bao nhiêu quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa gì? 

 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, tín quyền 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. 
Trong sự thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo 
ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành 
giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa samādhindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayāhonti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭivedhakāle paññindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho, evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, 
bhāventopi paṭivijjhati.  

 

Anattato manasikaroto vedabahulasasa paññindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, bhāvanāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭivedhakāle,1 paññindriyaṃ 
ādhipateyyaṃ hoti, paṭivedhāya cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho, evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, 
bhāventopi paṭivijjhati.  

Aniccato manasikaroto katamindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
katamindriyassa adhimattattā saddhāvimutto2 hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamindriyaṃ adhimattaṃ hoti, katamindriyassa 
adhimattattā kāyasakkhī3 hoti? Anattato manasikaroto 
katamindriyaṃ adhimattaṃ hoti, katamindriyassa adhimattattā 
diṭṭhipatto hoti?  

Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
saddhindriyassa adhimattattā saddhāvimutto2 hoti, dukkhato 
manasikaroto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, samādhindriyassa 
adhimattattā kāyasakkhī hoti, anattato manasikaroto paññindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, paññindriyassa adhimattattā diṭṭhippatto hoti.  

4 2Saddahanto vimutto’ti  saddhāvimutto,  phuṭṭhattā sacchikato’ti5 
kāyasakkhī, diṭṭhattā patto’ti diṭṭhippatto, saddahanto vimuccatīti6 
saddhāvimutto,2 jhānaphassaṃ paṭhamaṃ phusati pacchā nirodhaṃ 
nibbānaṃ sacchikarotī’ti kāyasakkhī, dukkhā saṅkhārā sukho 
nirodho’ti ñātaṃ7 hoti diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phassitaṃ 
paññāyā’ti diṭṭhippatto.  

Yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto, yo ca kāyasakkhī, yo ca 
diṭṭhippatto, siyā ime tayo puggalā saddhāvimuttāpi kāyasakkhīpi 
diṭṭhippattāpi vatthuvasena pariyāyena.8  

                                                   
1 5 paṭivedhakālepi - Machasaṃ.   sacchikarotīti - Syā, PTS. 
2 6 saddhādhimutto - Syā.    adhimuccatīti - Syā. 
3 7 kāsasakkhi - Syā.    ñāṇaṃ - Syā.  
4 8 adhimuttesāti - Syā.    pariyāyena siyāti - Machasaṃ. 
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   Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, định quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 
 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, tuệ quyền là chủ đạo. Trong sự 
thấu triệt, có bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên, là có 
nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự thấu triệt theo ý nghĩa 
nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu triệt, (hành giả) tu 
tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu triệt. 
 

Đối với vị đang tác ý vô thường, quyền nào là nổi bật? Do trạng 
thái nổi bật của quyền nào, là được giải thoát do đức tin? Đối với vị 
đang tác ý khổ não, quyền nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của 
quyền nào, là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô ngã, quyền nào 
là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của quyền nào, là đạt được do kiến?  
 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tín quyền là nổi bật; do trạng thái 
nổi bật của tín quyền, là được giải thoát do đức tin. Đối với vị đang 
tác ý khổ não, định quyền là nổi bật; do trạng thái nổi bật của định 
quyền, là có thân chứng. Đối với vị đang tác ý vô ngã, tuệ quyền là 
nổi bật; do trạng thái nổi bật của tuệ quyền, là đạt được do kiến. 
 

‘Trong khi có đức tin, được giải thoát’ là được giải thoát do đức 
tin. ‘Do trạng thái chạm đến, được tác chứng’ là có thân chứng. ‘Do 
trạng thái đã được thấy, đã đạt được’ là đạt được do kiến. ‘Trong khi 
có đức tin, được giải thoát’ là được giải thoát do đức tin. ‘Trước tiên 
xúc chạm với sự xúc chạm của thiền, sau đó tác chứng sự tịch diệt 
Niết Bàn’ là có thân chứng. ‘ ‘Các hành là khổ, tịch diệt là lạc’ là điều 
đã được biết, được hiểu, được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ’ là 
đạt được do kiến. 
 

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Siyāti kathañca siyā? Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, saddhindriyassa adhimattattā saddhāvimutto hoti, 
dukkhato manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
saddhindriyassa adhimattattā saddhāvimutto hoti, anattato 
manasikaroto sadadhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, saddhindriyassa 
adhimattattā saddhāvimutto hoti. Evaṃ ime tayo puggalā 
saddhindriyassa vasena saddhāvimuttā.  

Dukkhato manasikaroto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
samādhindriyassa adhimattattā kāyasakkhī hoti, anattato manasi-
karoto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, samādhindriyassa 
adhimattattā kāyasakkhī hoti, aniccato manasikaroto 
samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, samādhindriyassa adhimattattā 
kāyasakkhī hoti. Evaṃ ime tayo puggalā samādhindriyassa vasena 
kāyasakkhī.  

Anattato manasikaroto paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
paññindriyassa adhimattattā diṭṭhipatto hoti. Aniccato manasikaroto 
paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, paññindriyassa adhimattattā 
diṭṭhippatto hoti, dukkhato manasikaroto paññindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, paññindriyassa adhimattattā diṭṭhippatto hoti. 
Evaṃ ime tayo puggalā paññindriyassa vasena diṭṭhippattā.  

Yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto, yo ca kāyasakkhī, yo ca 
diṭṭhippatto. Evaṃ siyā ime tayo puggalā saddhāvimuttāpi 
kāyasakkhīpi diṭṭhippattāpi vatthuvasena pariyāyena.  

Yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto, yo ca kāyasakkhī, yo ca 
diṭṭhippetto, siyā ime tayo puggalā añño yeva saddhāvimutto, añño 
kāyasakkhī, añño diṭṭhippatto.  

 

Siyāti kathañca siyā? Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ 
adhimattaṃ hoti, saddhindriyassa adhimattattā saddhāvimutto hoti, 
dukkhato manasikaroto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
samādhindriyassa adhimattattā kāyasakkhī hoti, anattato 
manasikaroto paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, paññindriyassa 
adhimittattā diṭṭhippatto hoti.  

Yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto, yo ca kāyasakkhī, yo ca 
diṭṭhippatto. Evaṃ siyā ime tayo puggalā saddhāvimuttāpi 
kāyasakkhīpi diṭṭhippattāpi vatthuvasena pariyāyena, añño yeva 
saddhāvimutto, añño kāyasakkhī, añño diṭṭhippatto.  

Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
saddhindriyassa adhimattattā sotāpattimaggaṃ paṭilabhati,         
tena vuccati saddhānusārī. Cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, saddhindriyassa vasena      
catunnaṃ indriyānaṃ bhāvanā hoti. Ye hi keci saddhindriyassa 
vasena sotāpattimaggaṃ paṭilabhanti, sabbe te saddhānusārino.  
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Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tin; đối với vị đang tác ý khổ não có tín quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin; 
đối với vị đang tác ý vô ngã có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi 
bật của tín quyền là được giải thoát do đức tin. Như vậy, ba người 
này được giải thoát do đức tin nhờ vào tác động của tín quyền. 

Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền là có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô 
ngã có định quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là 
có thân chứng; đối với vị đang tác ý vô thường có định quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng. Như vậy, 
ba người này là có thân chứng nhờ vào tác động của định quyền. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý vô 
thường có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là 
đạt được do kiến; đối với vị đang tác ý khổ não có tuệ quyền là nổi 
bật, do trạng thái nổi bật của tuệ quyền là đạt được do kiến. Như vậy, 
ba người này là đạt được do kiến nhờ vào tác động của tuệ quyền. 

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này vừa được giải thoát 
do đức tin, vừa có thân chứng, vừa đạt được do kiến bởi tác động của 
nền tảng và tùy theo phương thức là (có ý nghĩa) như thế.  

Đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân chứng, 
và là người đạt được do kiến, có thể ba người này một người được 
giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác nữa 
đạt được do kiến. 

Có thể có: Có thể có là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường 
có tín quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật của tín quyền là được 
giải thoát do đức tin; đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là 
nổi bật, do trạng thái nổi bật của định quyền là có thân chứng; đối 
với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái nổi bật 
của tuệ quyền là được giải thoát do kiến.  

Và đây là người được giải thoát do đức tin, là người có thân 
chứng, và là người đạt được do kiến. Có thể ba người này, một người 
được giải thoát do đức tin, người khác có thân chứng, và người khác 
nữa đạt được do kiến là (có ý nghĩa) như thế. 

Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế 
được nói rằng: “Vị tùy tín hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy tín hành.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
saddhindriyassa adhimattattā sotāpattiphalaṃ sacchikataṃ hoti, 
tena vuccati saddhāvimutto; cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, saddhindriyassa vasena 
cattārindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni, ye hi keci 
saddhindriyassa vasena sotāpattiphalaṃ sacchikatā, sabbe te 
saddhāvimuttā.  

Aniccato manasikaroto saddhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
saddhindriyasasa adhimattattā sakadāgāmimaggaṃ paṭilabhati       
—pe— sakadāgāmiphalaṃ sacchikataṃ hoti —pe— anāgāmimaggaṃ 
paṭilabhati —pe— anāgāmiphalaṃ sacchikataṃ hoti —pe— 
arahattamaggaṃ paṭilabhati —pe— arahattaṃ1 sacchikataṃ hoti, 
tena vuccati saddhāvimutto, cattārindriyāni tadanvayāni honti         
—pe— sampayuttapaccayā honti, ye hi keci saddhindriyassa vasena 
arahattaṃ sacchikatā,2 sabbe te saddhāvimuttā.  

Dukkhato manasikaroto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
samādhindriyassa adhimattattā sotāpattimaggaṃ paṭilabhati, tena 
vuccati kāyasakkhī; cattārindriyāni tadanvayāni honti. 
Sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, samādhindriyassa catunnaṃ 
indriyānaṃ bhāvanā hoti, ye hi keci samādhindriyassa vasena 
sotāpattimaggaṃ paṭilabhanti, sabbe te kāyasakkhī.  

Dukkhato manasikaroto samādhindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
samādhindriyasasa adhimattantā sotāpattiphalaṃ sacchikataṃ hoti 
—pe— sakadāgāmaggaṃ paṭilabhati —pe— sakadāgāmiphalaṃ 
sacchikataṃ hoti —pe— anāgāmimaggaṃ paṭilabhati —pe— 
anāgāmiphalaṃ sacchikataṃ hoti —pe— arahattamaggaṃ 
paṭilabhati —pe— arahattaṃ sacchikataṃ hoti, tena vuccati 
kāyasakkhī; cattārindriyāni tadanvayāni honti, sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā samādhindriyassa vasena cattārindriyāni 
bhāvitāni honti subhāvitāni, yehi keci samādhindriyassa vasena 
arahattaṃ sacchikatā, sabbe te kāyasakkhī. 

Anattato manasikaroto paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
paññindriyasasa adhimattā sotāpatti maggaṃ paṭilabhati, tena 
vuccati dhammānusārī; cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti; paññindriyassa vasena catunnaṃ 
indriyānaṃ bhāvanā hoti, ye hi keci paññindriyassa vasena 
sotāpattimaggaṃ paṭilabhanti sabbe te dhammānusārino.  

                                                   
1 arahattaphalaṃ - Syā, PTS. 
2 sacchikataṃ - Machasaṃ.  
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Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vì thế được 
nói rằng: “Được giải thoát do đức tin.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tín quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị 
được giải thoát do đức tin. 
 

Đối với vị đang tác ý vô thường có tín quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của tín quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(như 
trên)... Quả Nhất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Đạo 
Bất Lai; ...(như trên)... Quả Bất Lai được tác chứng; ...(như trên)... 
thành đạt Đạo A-la-hán; ...(như trên)... Quả A-la-hán được tác 
chứng; vì thế được nói rằng: “Được giải thoát do đức tin.” Bốn 
quyền là tiếp nối việc ấy, ...(như trên)..., là các tương ưng duyên. 
Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác động của 
tín quyền, tất cả các vị ấy là các vị được giải thoát do đức tin. 
 

Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế 
được nói rằng: “Vị có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, có sự tu tập 
của bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào 
tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân chứng. 
 

Đối với vị đang tác ý khổ não có định quyền là nổi bật, do trạng 
thái nổi bật của định quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; ...(như 
trên)... thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(như trên)... Quả Nhất Lai được 
tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(như trên)... Quả 
Bất Lai được tác chứng; ...(như trên)... thành đạt Đạo A-la-hán; 
...(như trên)... Quả A-la-hán được tác chứng; vì thế được nói rằng: 
“Vị có thân chứng.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng 
duyên. Nhờ vào tác động của định quyền, bốn quyền là được tu tập, 
là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán 
nhờ vào tác động của định quyền, tất cả các vị ấy là các vị có thân 
chứng.  

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhập Lưu; vì thế được 
nói rằng: “Vị tùy Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, có sự tu tập của 
bốn quyền. Chính các vị nào thành đạt Đạo Nhập Lưu nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị tùy Pháp hành.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Anattato manasikaroto paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
paññindriyassa adhimattattā sotāpattiphalaṃ sacchikataṃ hoti; tena 
vuccati diṭṭhippatto. Cattārindriyāni tadanvayāni honti, sahajāta-
paccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā honti, paññindriyassa vasena cattārindriyāni 
bhāvitāni honti subhāvitāni, ye hi keci paññindriyassa vasena 
sotāpattiphalaṃ sacchikataṃ, sabbe te diṭṭhippattā.  

Anattato manasikaroto paññindriyaṃ adhimattaṃ hoti, 
paññindriyassa adhimattattā sakadāgāmimaggaṃ paṭilabhati —pe— 
sakadāgāmiphalaṃ sacchikataṃ hoti —pe— anāgāmimaggaṃ 
paṭilabhati —pe— anāgāmiphalaṃ sacchikataṃ hoti —pe— 
arahattamaggaṃ paṭilabhati —pe— arahattaṃ sacchikataṃ hoti; 
tena vuccati diṭṭhippatto. Cattārindriyāni tadanvayāni honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paññindriyassa vasena 
cattārindriyāni bhāvitāni honti subhāvitāni, ye hi keci 
paññindriyassa vasena arahattaṃ sacchikatā, sabbe te diṭṭhippattā.  

1Ye hi keci nekkhammaṃ  bhāvitā vā bhāventi vā bhāvissanti vā, 
adhigatā vā adhigacchanti vā adhigamissanti vā, pattā vā pāpuṇanti 
vā pāpuṇissanti vā, paṭiladdhā vā paṭilabhanti vā paṭilabhissanti vā 
paṭividdhā vā paṭivijjhanti vā paṭivijjhissanti vā, sacchikatā vā 
sacchikaronti vā sacchikarissanti vā, phassitā vā phassanti vā 
phassissanti vā, vasippattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā, 
pāramippattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā, vesārajjappattā vā 
pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhāvimuttā,2 samādhindriyassa vasena kāyasakkhī, paññin-
driyassa vasena diṭṭhippattā.  

 Ye hi keci abyāpādaṃ -pe- ālokasaññaṃ -pe- avikkhepaṃ -pe- 
dhammavavatthānaṃ ... ñāṇaṃ ... pāmojjaṃ3 4 ... paṭhamaṃ jhānaṃ  
... dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ ... ākāsā-
nañcāyatanasamāpattiṃ ... viññāṇañcāyatanasamāpattiṃ ākiñcañ-
ñāyatanasamāpattiṃ ... nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ ... 
aniccānupassanaṃ ... dukkhānupassanaṃ ... anattānupassanaṃ ... 
nibbidānupassanaṃ ... virāgānupassanaṃ ... nirodhānupassanaṃ ... 
paṭinissaggānupassanaṃ ... khayānupassanaṃ ... vayānupassanaṃ 
... vipariṇāmānupassanaṃ ... animittānupassanaṃ ... appaṇihitā-
nupassanaṃ ... suññatānupassanaṃ ... adhipaññādhammavipas-
sanaṃ ... yathābhūtañāṇadassanaṃ ... ādīnavānupassanaṃ —pe— 
paṭisaṅkhānupassanaṃ ... vivaṭṭanānupassanaṃ ... sotāpattimaggaṃ 
... sakadāgāmimaggaṃ ... anāgāmimaggaṃ —pe— arahattamaggaṃ 
—pe— ye hi keci cattāro satipaṭṭhāne —pe— cattaro sammappadhāne 
—pe— cattāro iddhipāde —pe— pañcindriyāni —pe— pañca balāni   
—pe— satta  bojjhaṅge  —pe—  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  —pe—  

                                                   
1 3 nikkhammaṃ - Sī 1.     pāmujjaṃ - Syā. 
2 4 saddhādhimuttā - Syā.     paṭhamajjhānaṃ - Syā, PTS. 
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Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền Quả Nhập Lưu được tác chứng; vì thế được nói 
rằng: “Vị đạt được do kiến.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Nhờ vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là 
được tu tập, là được tu tập tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng Quả 
Nhập Lưu nhờ vào tác động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị 
đạt được do kiến. 

Đối với vị đang tác ý vô ngã có tuệ quyền là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của tuệ quyền (vị ấy) thành đạt Đạo Nhất Lai; ...(nt)... Quả 
Nhất Lai được tác chứng; ...(nt)... thành đạt Đạo Bất Lai; ...(nt)... 
Quả Bất Lai được tác chứng; ...(nt)... thành đạt Đạo A-la-hán; 
...(nt)... Quả A-la-hán được tác chứng; vì thế được nói rằng: “Vị tùy 
Pháp hành.” Bốn quyền là tiếp nối việc ấy, là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Nhờ 
vào tác động của tuệ quyền, bốn quyền là được tu tập, là được tu tập 
tốt đẹp. Chính các vị nào tác chứng phẩm vị A-la-hán nhờ vào tác 
động của tuệ quyền, tất cả các vị ấy là các vị đạt được do kiến. 

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc 
chứng, đang đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng, đã đạt được, đang đạt 
được, hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành 
đạt, đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, 
đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, 
hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu 
thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt 
được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về thoát ly, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền.  

Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... sẽ đạt được sự tự tín về không 
sân độc ... về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ... về không tản mạn ... về 
sự xác định pháp ... về trí ... về sự hân hoan ... về sơ thiền ... về nhị 
thiền ... về tam thiền ... về tứ thiền ... về sự chứng đạt không vô biên 
xứ ... về sự chứng đạt thức vô biên xứ ... về sự chứng đạt vô sở hữu xứ 
... về sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ ... về sự quán xét vô 
thường ... về sự quán xét khổ não ... về sự quán xét vô ngã ... về sự 
quán xét về nhàm chán ... về sự quán xét về ly tham ái ... về sự quán 
xét về diệt tận ... về sự quán xét về từ bỏ ... về sự quán xét về đoạn tận 
... về sự quán xét về biến hoại ... về sự quán xét về chuyển biến ... về 
sự quán xét vô tướng ... về sự quán xét vô nguyện ... về sự quán xét 
không tánh ... về sự minh sát các pháp bằng thắng tuệ ... về sự biết và 
thấy đúng theo thực thể ... về sự quán xét về tai hại ... về sự quán xét 
về phân biệt rõ ... về sự quán xét về ly khai ... về Đạo Nhập Lưu ... về 
Đạo Nhất Lai ... về Đạo Bất Lai ... về Đạo A-la-hán ... về bốn sự thiết 
lập niệm ... về bốn Chánh Cần ... về bốn nền tảng của thần thông ... 
về  năm  Quyền ... về  bảy  Giác  Chi ... về  Thánh Đạo tám chi phần ... 
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ye hi keci aṭṭha vimokkhe bhāvitā vā bhāventi vā bhāvissanti vā, 
adhigatā vā adhigacchanti vā adhigamissanti vā, pattā vā pāpuṇanti 
vā pāpuṇissanti vā, paṭiladdhā vā paṭilabhanti vā paṭilabhissanti vā, 
paṭividdhā vā paṭivijjhanti vā paṭivijjhissanti vā, sacchikatā vā 
sacchikaronti vā sacchikarissanti vā, phassitā vā phassanti vā 
phassissanti vā, vasippattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā 
pāramippattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā, vesārajjappattā vā 
pāpuṇanti vā pāpuṇissani vā sabbe te saddhindriyassa vasena 
saddhāvimuttā, samādhindriyassa vasena kāyasakkhī, 
paññindriyassa vasena diṭṭhippattā.  
 

Ye hi keci catasso paṭisambhidā pattā vā pāpuṇanti pāpuṇissanti 
vā, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhāvimuttā, 
samādhindriyassa vasena kāyasakkhī, paññindriyassa vasena 
diṭṭhippattā.  

 

Ye hi keci tisso vijjā paṭividdhā vā paṭivijjhatti vā paṭivijjhissanti 
vā, —pe— sabbe te saddhindriyassa vasena saddhāvimuttā, 
samādhindriyassa vasena kāyasakkhī, paññindriyassa vasena 
diṭṭhippattā.  

 

Ye hi keci tisso sikkhā sikkhitā vā sikkhanti vā sikkhissanti vā 
sacchikatā vā sacchikaronti vā sacchikarissanti vā, phassitā vā 
phassanti vā phassissanti vā, vasippattā vā pāpuṇanti vā 
pāpuṇissanti vā, pāramippattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā, 
vesārajjappattā vā pāpuṇanti vā pāpuṇissanti vā, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhāvimuttā, samādhindriyassa vasena 
kāyasakkhī, paññindriyassa vasena diṭṭhippattā.  

 

Ye hi keci dukkhaṃ parijānanti, —pe— samudayaṃ pajahanti,   
—pe— nirodhaṃ sacchikaronti, —pe— maggaṃ bhāventi, sabbe te 
saddhindriyassa vasena saddhāvimuttā, samādhindriyassa vasena 
kāyasakkhī, paññindriyassa vasena diṭṭhippattā.  

 

Katihākārehi saccapaṭivedho hoti, katihākārehi saccāni 
paṭivijjhati? Catūhākārehi saccapaṭivedho hoti, catūhākārehi saccāni 
paṭivijjhati. Dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, 
samudayasaccaṃ pahānapaṭivedhaṃ paṭivijjhati, nirodhasaccaṃ 
sacchikiriyāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, maggasaccaṃ bhāvanā-
paṭivedhaṃ paṭivijjhati. Imehi catūhākārehi saccapaṭivedho hoti, 
imehi catūhākārehi saccāni paṭivijjhanto saddhindriyassa vasena 
saddhāvimutto, samādhindriyassa vasena kāyasakkhī, 
paññindriyassa vasena diṭṭhippatto.  
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Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, đã đắc chứng, 
đang đắc chứng, hoặc sẽ đắc chứng, đã đạt được, đang đạt được, 
hoặc sẽ đạt được, đã thành đạt, đang thành đạt, hoặc sẽ thành đạt, 
đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt, đã tác chứng, đang 
tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm đến, hoặc sẽ 
chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được ưu thế, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã đạt được, 
đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về tám giải thoát, tất cả các 
vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là 
có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do kiến 
nhờ vào năng lực của tuệ quyền.  

Chính các vị nào đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
bốn phân tích ...(như trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng 
lực của định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ 
quyền. 

Chính các vị nào đã thấu triệt, đang thấu triệt, hoặc sẽ thấu triệt 
...(nt)... về ba minh, tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ 
vào năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của 
định quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 

Chính các vị nào đã học tập, đang học tập, hoặc sẽ học tập, đã tác 
chứng, đang tác chứng, hoặc sẽ tác chứng, đã chạm đến, đang chạm 
đến, hoặc sẽ chạm đến, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được 
ưu thế, đã đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự toàn hảo, đã 
đạt được, đang đạt được, hoặc sẽ đạt được sự tự tín về ba sự học tập, 
tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 

Chính các vị nào biết toàn diện về Khổ, ...(nt)... từ bỏ nhân sanh 
(Khổ), ...(nt)... tác chứng sự diệt tận (Khổ), ...(nt)... tu tập về Đạo, tất 
cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín 
quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt 
được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 

Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Sự thấu triệt 
chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với 
bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào 
năng lực của tín quyền, là có thân chứng nhờ vào năng lực của định 
quyền, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 
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Katihākārehi saccapaṭivedho hoti, katihākārehi saccāni 
paṭivijjhati? Navahākārehi saccapaṭivedho hoti, navahākārehi 
saccāni paṭivijjhati: dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, 
samudayasaccaṃ pahānapaṭivedhaṃ paṭivijjhati, nirodhasaccaṃ 
sacchikiriyāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, maggasaccaṃ bhāvanā-
paṭivedhaṃ paṭivijjhati, abhiññāpaṭivedho ca sabbadhammānaṃ, 
pariññāpaṭivedho ca sabbasaṅkhārānaṃ, pahānapaṭivedho ca 
sabbākusalānaṃ, bhāvanāpaṭivedho ca catunnaṃ maggānaṃ, 
sacchikiriyāpaṭivedho ca nirodhassa. Imehi navahākārehi 
saccapaṭivedho hoti, imehi navahākārehi saccāni paṭivijjhanto 
saddhindriyassa vasena saddhāvimutto, samādhindriyassa vasena 
kāyasakkhī, paññindriyassa vasena diṭṭhippatto.  

 
Dutiyaka bhāṇavāraṃ.  

  
1Aniccato manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti,  

dukkhato manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti, anattato 
manasikaroto kathaṃ saṅkhārā upaṭṭhahanti? (1)  

Aniccato manasikaroto khayato saṅkhārā upaṭṭhahanti, dukkhato 
manasikaroto bhayato saṅkhārā upaṭṭhahanti, anattato 
manasikaroto suññato saṅkhārā upaṭṭhahanti. (2)  

Aniccato manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti, dukkhato 
manasikaroto kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti, anattato manasikaroto 
kiṃbahulaṃ cittaṃ hoti? (1)  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulaṃ cittaṃ hoti, 
dukkhato manasikaroto passaddhibahulaṃ cittaṃ hoti, anattato 
manasikaroto vedabahulaṃ cittaṃ hoti. (2)  

Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo katamaṃ 
vimokkhaṃ paṭilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
katamaṃ vimokkhaṃ paṭilabhati, anattato manasikaronto 
vedabahulo katamaṃ vimokkhaṃ paṭilabhati? (1)  

Aniccato manasikaronto adhimokkhabahulo animittaṃ 
vimokkhaṃ paṭilabhati, dukkhato manasikaronto passaddhibahulo 
appaṇihitaṃ vimokkhaṃ paṭilabhati, anattato manasikaronto 
vedabahulo suññataṃ vimokkhaṃ paṭilabhati. (2)  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti? (1)  

                                                   
1 upaṭṭhanti - Machasaṃ, Syā. 
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Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của sự dứt bỏ, thấu 
triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của sự tác chứng, 
thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. Và có sự thấu 
triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, có sự thấu triệt do biết 
toàn diện đối với tất cả các hành, có sự thấu triệt do từ bỏ đối với tất 
cả bất thiện, có sự thấu triệt do tu tập đối với bốn Đạo, và có sự thấu 
triệt do tác chứng đối với sự diệt tận. Sự thấu triệt chân lý là với chín 
biểu hiện này, trong khi thấu triệt bốn chân lý với chín biểu hiện này, 
(hành giả) được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của tín quyền, 
là có thân chứng nhờ vào năng lực của định quyền, là đạt được do 
kiến nhờ vào năng lực của tuệ quyền. 
 

Tụng Phẩm thứ nhì. 
 

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như thế nào? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như thế nào? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như thế nào? (1) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, các hành hiện diện như là sự 
đoạn tận; đối với vị đang tác ý khổ não, các hành hiện diện như là sự 
kinh hãi; đối với vị đang tác ý vô ngã, các hành hiện diện như là 
không. (2) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào về điều gì? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, tâm được dồi dào về điều gì? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, tâm được dồi dào về điều gì?  (1) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm được dồi dào về cương 
quyết; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm được dồi dào về tịnh; đối 
với vị đang tác ý vô ngã, tâm được dồi dào về hiểu biết. (2) 

Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý khổ não, vị dồi dào về tịnh thành đạt 
giải thoát gì? Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết dồi dào thành 
đạt giải thoát gì?  (1) 

Trong khi tác ý vô thường, vị dồi dào về cương quyết thành đạt vô 
tướng giải thoát. Trong khi tác ý khổ não, vị dồi dào về tịnh thành 
đạt vô nguyện giải thoát. Trong khi tác ý vô ngã, vị có sự hiểu biết dồi 
dào thành đạt không tánh giải thoát.  (2) 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Ai tu tập?  (1) 
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Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti? (2)  

Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, kenaṭṭhena bhāvanā, 
ko bhāveti? (3)  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa animitto 
vimokkho ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā 
honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi 
micchāpaṭipannassa vimokkhabhāvanā. (1)  

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa appaṇihito 
vimokkho ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā 
honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi 
micchāpaṭipannassa vimokkhabhāvanā. (2)  

Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, ekarasaṭṭhena 
bhāvanā, yo sammāpaṭipanno so bhāveti, natthi micchāpaṭipannassa 
vimokkhabhāvanā. (3)  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, paṭivedhakāle 
katamo vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya kati vimokkhā 
tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
kenaṭṭhena bhāvanā, kenaṭṭhena paṭivedho? (1)  

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, paṭivedhakāle 
katamo vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya kati vimokkhā 
tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
kenaṭṭhena bhāvanā, kenaṭṭhena paṭivedho? (2)  
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Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu tập?  
(2) 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Ai tu 
tập? (3) 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc 
ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. 
Vị nào thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát 
ở người thực hành sai trái. (1) 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào 
thực hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở 
người thực hành sai trái. (2) 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát là chủ 
đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Vị nào thực 
hành đúng đắn, vị ấy tu tập; không có sự tu tập giải thoát ở người 
thực hành sai trái. (3) 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát 
nào là chủ đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối 
việc ấy, là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa 
gì? Sự thấu triệt theo ý nghĩa gì?  (1) 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (2) 



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Anattato manasikaroto vedabahulassa katamo vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya kati vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, paṭivedhakāle 
katamo vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya kati vimokkhā 
tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
kenaṭṭhena bhāvanā, kenaṭṭhena paṭivedho? (3)  

Aniccato manasikaroto adhimokkhabahulassa animitto 
vimokkho ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā 
honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
paṭivedhakāle1 animitto vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya 
dve vimokkhā tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamañña-
paccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, 
ekarasā honti, ekarasaṭṭhena bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho, 
evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, bhāventopi paṭivijjhati. (1)  

Dukkhato manasikaroto passaddhibahulassa appaṇihito 
vimokkho ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā 
honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
paṭivedhakāle1 appaṇihito vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya 
dve vimokkhā tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamañña-
paccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, 
ekarasā honti, ekarasaṭṭhena bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho, 
evaṃ paṭivijjhantopi bhāveti, bhāventopi paṭivijjhati. (2)  

Anattato manasikaroto vedabahulassa suññato vimokkho 
ādhipateyyo hoti, bhāvanāya dve vimokkhā tadanvayā honti, 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, paṭivedhakāle1 
suññato vimokkho ādhipateyyo hoti, paṭivedhāya dve vimokkhā 
tadanvayā honti, sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, ekarasā honti, 
ekarasaṭṭhena bhāvanā, dassanaṭṭhena paṭivedho, evaṃ 
paṭivijjhantopi bhāveti, bhāventopi paṭivijjhati. (3)  

Aniccato manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hoti, 
katamavimokkhassa adhimattattā saddhāvimutto2 hoti? Dukkhato 
manasikaroto katamo vimokkho adhimatto hoti, katama-
vimokkhassa adhimattattā kāyasakkhī hoti? Anattato manasikaroto 
katamo vimokkho adhimatto hoti, katamavimokkhassa adhimattattā 
diṭṭhippatto hoti? (1)  

                                                   
1 paṭivedhakālepi - Machasaṃ. 
2 saddhādhimutto - Syā. 
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Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, giải thoát nào là 
chủ đạo? Trong sự tu tập, có bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên? Vào thời điểm thấu triệt, giải thoát nào là chủ 
đạo? Trong sự thấu triệt, bao nhiêu giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị? Sự tu tập theo ý nghĩa gì? Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa gì? (3) 

Đối với vị dồi dào về cương quyết đang tác ý vô thường, vô tướng 
giải thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô tướng giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (1) 

Đối với vị dồi dào về tịnh đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, vô nguyện giải thoát là 
chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai giải thoát là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (2) 

Đối với vị dồi dào về hiểu biết đang tác ý vô ngã, không tánh giải 
thoát là chủ đạo. Trong sự tu tập, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào thời điểm thấu triệt, không tánh giải thoát 
là chủ đạo. Trong sự thấu triệt, có hai quyền là tiếp nối việc ấy, là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên, là có nhất vị. Sự tu tập theo ý nghĩa nhất vị. Sự 
thấu triệt theo ý nghĩa nhận thức. Như vậy, ngay trong khi đang thấu 
triệt, (hành giả) tu tập; ngay trong khi đang tu tập, (hành giả) thấu 
triệt. (3) 

Đối với vị đang tác ý vô thường, giải thoát nào là nổi bật? Do 
trạng thái nổi bật của giải thoát nào là được giải thoát do đức tin? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái 
nổi bật của giải thoát nào là có thân chứng? Đối với vị đang tác ý vô 
ngã, giải thoát nào là nổi bật? Do trạng thái nổi bật của giải thoát 
nào là đạt được do kiến? (1)  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Aniccato manasikaroto animitto vimokkho adhimatto hoti, 
animittavimokkhassa adhimattattā saddhāvimutto1 hoti, dukkhato 
manasikaroto appaṇihito vimokkho adhimatto hoti, appaṇihita-
vimokkhassa adhimattattā kāyasakkhī hoti, anattato manasikaroto 
suññato vimokkho adhimatto hoti, suññatavimokkhassa 
adhimattattā diṭṭhippatto hoti. (2)  

2 1‘Saddahanto vimutto’ti  saddhāvimutto,  ‘phuṭṭhattā 
sacchikato’ti3 kāyasakkhī, ‘diṭṭhattā patto’ti diṭṭhippatto, 
‘saddahanto vimuccatī’ti4 saddhāvimutto, ‘jhānaphassaṃ paṭhamaṃ 
phusati, pacchā nirodhaṃ nibbānaṃ sacchikarotī’ti kāyasakkhī, 
‘dukkhā saṅkhārā sukho nirodho’ti ñātaṃ5 hoti diṭṭhaṃ viditaṃ 
sacchikataṃ phassitaṃ paññāyā’ti diṭṭhippatto. —pe— [*]  

Ye hi keci nekkhammaṃ bhāvitā vā bhāventi vā bhāvissanti vā   
—pe— sabbe te animittavimokkhassa vasena saddhāvimuttā, 
appaṇihitavimokkhassa vasena kāyasakkhī, suññatavimokkhassa 
vasena diṭṭhippattā.  

Ye hi keci abyāpādaṃ —pe— ālokasaññaṃ —pe— avikkhepaṃ  —
pe— Ye hi keci dukkhaṃ parijānanti, —pe— samudayaṃ pajahanti, 
—pe— nirodhaṃ sacchikaronti, —pe— maggaṃ bhāventi, sabbe te 
animittavimokkhassa vasena saddhāvimuttā, appaṇihita-
vimokkhassa vasena kāyasakkhī, suññatavimokkhassa vasena 
diṭṭhippattā.  

6Katihākārehi saccapaṭivedho  hoti, katihākārehi saccāni 
paṭivijjhati? Catūhākārehi saccapaṭivedho hoti, catūhākārehi saccāni 
paṭivijjhati.  

Dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, samudayasaccaṃ 
pahānapaṭivedhaṃ paṭivijjhati, nirodhasaccaṃ sacchikiriyā-
paṭivedhaṃ paṭivijjhati, maggasaccaṃ bhāvanāpaṭivedhaṃ 
paṭivijjhati. Imehi catūhākārehi saccapaṭivedho hoti, imehi 
catūhākārehi saccāni paṭivijjhanto animittavimokkhassa vasena 
saddhāvimutto, appaṇihitavimokkhassa vasena kāyasakkhī, 
suññatavimokkhassa vasena diṭṭhippatto.  

Katihākārehi saccapaṭivedho hoti, katihākārehi saccāni 
paṭivijjhati? Navahākārehi saccapaṭivedho hoti, navahākārehi 
saccāni paṭivijjhati: dukkhasaccaṃ pariññāpaṭivedhaṃ paṭivijjhati, 
—pe— abhiññāpaṭivedho ca sabbadhammānaṃ, pariññāpaṭivedho 
ca sabbasaṅkhārānaṃ, pahānapaṭivedho ca sabbakusalānaṃ, 
bhāvanāpaṭivedho  ca  catunnaṃ maggānaṃ,   sacchikiriyāpaṭivedho 
ca nirodhassa.  

                                                   
1 4 saddhādhimutto - Syā.    adhimuccatīti - Syā. 
2 5 adhimuttoti - Syā.    viññātaṃ - Machasaṃ; ñāṇaṃ - Syā. 
3 6 sacchikarotīti - Syā, PTS.   saccappaṭivedho - Machasaṃ, Syā. 
[*] ‘yo cāyaṃ puggalo saddhāvimutto’ti ādikā tayo vārā saṃkhittā. 
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Đối với vị đang tác ý vô thường, vô tướng giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô tướng giải thoát là được giải thoát do đức 
tin; đối với vị đang tác ý khổ não, vô nguyện giải thoát là nổi bật, do 
trạng thái nổi bật của vô nguyện giải thoát là có thân chứng; đối với 
vị đang tác ý vô ngã, không tánh giải thoát là nổi bật, do trạng thái 
nổi bật của không tánh giải thoát là đạt được do kiến. (2) 

‘Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát’ là được giải thoát do 
đức tin. ‘Do trạng thái đã chạm đến, (hành giả) tác chứng’ là có thân 
chứng. ‘Do trạng thái đã được thấy, (hành giả) đạt được’ là đạt được 
do kiến. ‘Trong khi có đức tin, (hành giả) giải thoát’ là được giải 
thoát do đức tin. ‘(Hành giả) xúc chạm với sự xúc chạm của thiền 
trước, sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết Bàn’ là có thân chứng. “ ‘Các 
hành là khổ, tịch diệt là lạc’ là điều đã được biết, được hiểu, được tác 
chứng, được chạm đến bởi tuệ” là đạt được do kiến. ...(như trên)...  

Chính các vị nào đã tu tập, đang tu tập, hoặc sẽ tu tập, ...(như 
trên)... tất cả các vị ấy là được giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực 
của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ vào năng lực của vô 
nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào năng lực của không 
tánh giải thoát. 

Chính các vị nào đã tu tập, ...(nt)... về sự không sân độc ...(nt)... 
về sự nghĩ tưởng đến ánh sáng ...(nt)... về sự không tản mạn ...(nt)... 
Chính các vị nào biết toàn diện về Khổ, ... từ bỏ nhân sanh (Khổ), ... 
tác chứng sự diệt tận (Khổ), ... tu tập về Đạo, tất cả các vị ấy là được 
giải thoát do đức tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có 
thân chứng nhờ vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được 
do kiến nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát. 

Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
bốn biểu hiện, hành giả thấu triệt các chân lý với bốn biểu hiện.  

(Hành giả) thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết 
toàn diện, thấu triệt chân lý về nhân sanh (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt tận (Khổ) với sự thấu triệt của 
sự tác chứng, thấu triệt chân lý về Đạo với sự thấu triệt của sự tu tập. 
Sự thấu triệt chân lý là với bốn biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với bốn biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 

Sự thấu triệt chân lý là với bao nhiêu biểu hiện? Hành giả thấu 
triệt các chân lý với bao nhiêu biểu hiện? Sự thấu triệt chân lý là với 
chín biểu hiện. Hành giả thấu triệt các chân lý với chín biểu hiện: 
Thấu triệt chân lý về Khổ với sự thấu triệt của sự biết toàn diện, 
...(nt)... Và có sự thấu triệt bằng thắng trí đối với tất cả các pháp, 
...(nt)... và có sự thấu triệt do tác chứng đối với sự diệt tận.   



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Imehi navahākārehi saccapaṭivedho hoti, imehi navahākārehi 
saccāni paṭivijjhanto animittavimokkhassa vasena saddhāvimutto, 
appaṇihitavimokkhassa vasena kāyasakkhī, suññatavimokkhassa 
vasena diṭṭhippatto. 

Aniccato manasikaronto katame dhamme yathābhūtaṃ       
jānāti1 passati, kathaṃ sammādassanaṃ hoti, kathaṃ     
tadanvayena sabbe saṅkhārā aniccato sudiṭṭhā honti, kattha kaṅkhā 
pahīyati? (1)  

Dukkhato manasikaronto katame dhamme yathābhūtaṃ      
jānāti passati, kathaṃ sammādassanaṃ hoti, kathaṃ      
tadanvayena sabbe saṅkhārā dukkhato sudiṭṭhā honti, kattha kaṅkhā 
pahīyati? (2)  

Anattato manasikaronto katame dhamme yathābhūtaṃ         
jānāti passati, kathaṃ sammādassanaṃ hoti, kathaṃ      
tadanvayena sabbe dhammā anattato sudiṭṭhā honti, kattha kaṅkhā 
pahīyati? (3)  

Aniccato manasikaronto nimittaṃ yathābhūtaṃ                      
jānāti passati, tena vuccati sammādassanaṃ. Evaṃ          
tadanvayena sabbe saṅkhārā aniccato sudiṭṭhā honti, ettha kaṅkhā 
pahīyati. (1)  

Dukkhato manasikaronto pavattaṃ yathābhūtaṃ                    
jānāti passati, tena vuccati sammādassanaṃ. Evaṃ          
tadanvayena sabbe saṅkhārā dukkhato sudiṭṭhā honti, ettha kaṅkhā 
pahīyati. (2)  

Anattato manasikaronto nimittañca pavattañca yathābhūtaṃ 
jānāti passati, tena vuccati sammādassanaṃ. Evaṃ            
tadanvayena sabbe dhammā anattato sudiṭṭhā honti, ettha kaṅkhā 
pahīyati. (3)  

Yañca yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, yañca sammādassanaṃ, yā ca 
kaṅkhāvitaraṇā, ime dhammā nānatthā2 ceva nānābyañjanā ca; 
udāhu ekatthā byañjanameva nānanti? Yañca yathābhūtaṃ ñāṇaṃ, 
yañca sammādassanaṃ, yā ca kaṅkhāvitaraṇā, ime dhammā ekatthā, 
byañjanameva nānaṃ.  

Aniccato manasikaroto kiṃ bhayato upaṭṭhāti, dukkhato 
manasikaroto kiṃ bhayato upaṭṭhāti, anattato manasikaroto kiṃ 
bhayato upaṭṭhāti?  

Aniccato manasikaroto nimittaṃ bhayato upaṭṭhāti, dukkhato 
manasikaroto pavattaṃ bhayato upaṭṭhāti, anattato manasikaroto 
nimittañca pavattañca bhayato upaṭṭhāti.  

                                                   
1 2  pajānāti - Syā.    nānattā - Sī 1. 
 

 482



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Giải Thoát 
 

 483

Sự thấu triệt chân lý là với chín biểu hiện này, trong khi thấu triệt 
bốn chân lý với chín biểu hiện này, (hành giả) được giải thoát do đức 
tin nhờ vào năng lực của vô tướng giải thoát, là có thân chứng nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, là đạt được do kiến nhờ vào 
năng lực của không tánh giải thoát. 

Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực 
thể các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường là (có ý nghĩa) thế 
nào? Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (1) 

Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não là (có ý nghĩa) thế nào? 
Hoài nghi được dứt bỏ ở đâu? (2)  

Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
các pháp nào? Sự thấy đúng đắn là (có ý nghĩa) thế nào? Do tiếp nối 
việc ấy, các hành được thấy rõ là vô ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Hoài 
nghi được dứt bỏ ở đâu? (3)  

Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) nhận biết, nhận thấy đúng 
theo thực thể về hiện tướng; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, các hành được thấy rõ là vô thường. Hoài 
nghi được dứt bỏ ở đây. (1)  

Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể 
về sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như vậy, do tiếp 
nối việc ấy, các hành được thấy rõ là khổ não. Hoài nghi được dứt bỏ 
ở đây. (2) 

Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) biết, thấy đúng theo thực thể về 
hiện tướng và sự vận hành; vì thế được gọi là sự thấy đúng đắn. Như 
vậy, do tiếp nối việc ấy, tất cả các pháp được thấy rõ là vô ngã. Hoài 
nghi được dứt bỏ ở đây. (3) 

Trí đúng theo thực thể, sự thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, 
các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có 
cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Trí đúng theo thực thể, sự 
thấy đúng đắn, sự vượt qua hoài nghi, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác.  

Đối với vị đang tác ý vô thường, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý khổ não, điều gì hiện diện là kinh hãi? Đối với vị 
đang tác ý vô ngã, điều gì hiện diện là kinh hãi?  

Đối với vị đang tác ý vô thường, hiện tướng hiện diện là kinh hãi? 
Đối với vị đang tác ý khổ não, sự vận hành hiện diện là kinh hãi? Đối 
với vị đang tác ý vô ngã, hiện tướng và sự vận hành hiện diện là kinh 
hãi.  
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Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā, yañca ādīnave ñāṇaṃ, yā ca 
nibbidā, ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca, udāhu 
ekatthā byañjanameva nānanti? Yā ca bhayatupaṭṭhāne paññā, 
yañca ādīnave ñāṇaṃ, yā ca nibbidā, ime dhammā ekatthā, 
byañjanameva nānaṃ.  
 

Yā ca anattānupassanā, yā ca suññatānupassanā, ime dhammā 
nānatthā ceva nānābyañjanā ca, udāhu ekatthā, byañjanameva 
nānanti? Yā ca anattānupassanā, yā ca suññatānupassanā, ime 
dhammā ekatthā, byañjanameva nānaṃ.  
 

Aniccato manasikaroto, kiṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati, 
dukkhato manasikaroto kiṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati, anattato 
manasikaroto kiṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati?  
 

Aniccato manasikaroto nimittaṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati, 
dukkhato manasikaroto pavattaṃ paṭisaṅkhā ñāṇaṃ uppajjati, 
anattato manasikaroto nimittañca pavattañca paṭisaṅkhā ñāṇaṃ 
uppajjati. (1)  
 

1Yā ca muñcitukamyatā  yā ca paṭisaṅkhānupassanā yā ca 
saṅkhārupekkhā ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca, 
udāhu ekatthā byañjanameva nānanti? Yā ca muñcitukamyatā, yā ca 
paṭisaṅkhānupassanā, yā ca saṅkhārupekkhā, ime dhammā ekatthā, 
byañjanameva nānaṃ. (2)  
 

Aniccato manasikaroto kuto cittaṃ vuṭṭhāti, kattha cittaṃ 
pakkhandati? Dukkhato manasikaroto kuto cittaṃ vuṭṭhāti, kattha 
cittaṃ pakkhandati? Anattato manasikaroto kuto cittaṃ vuṭṭhāti, 
kattha cittaṃ pakkhandati?  
 

Aniccato manasikaroto nimittā cittaṃ vuṭṭhāti, animitte cittaṃ 
pakkhandati. Dukkhato manasikaroto pavattā cittaṃ vuṭṭhāti, 
appavatte cittaṃ pakkhandati. Anattato manasikaroto nimittā ca 
pavattā ca cittaṃ vuṭṭhāti, animitte appavatte nirodha2-
nibbānadhātuyā cittaṃ pakkhandati. (3)  
 

Yā ca bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane paññā ye ca gotrabhū-
dhammā, ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca, udāhu 
ekatthā byañjanameva nānanti? Yā ca bahiddhāvuṭṭhānavivaṭṭane 
paññā, ye ca gotrabhūdhammā, ime dhammā ekatthā, 
byañjanameva nānaṃ. (4)  

                                                   
1 2 muccitukamyatā - Machasaṃ.   nirodhe - Pu, Machasaṃ. 
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Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và 
văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Tuệ liên quan đến sự hiện diện của kinh hãi, trí liên quan đến 
điều tai hại, và sự nhàm chán, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác.  
 

Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, các pháp này là có 
ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và 
chỉ có văn tự là khác? Quán xét về vô ngã và quán xét về không tánh, 
các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. 
 

Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ điều gì khiến 
trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân biệt rõ 
điều gì khiến trí được sanh lên? Đối với vị đang tác ý vô ngã, do sự 
phân biệt rõ điều gì khiến trí được sanh lên?  

Đối với vị đang tác ý vô thường, do sự phân biệt rõ hiện tướng 
khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý khổ não, do sự phân 
biệt rõ sự vận hành khiến trí được sanh lên; đối với vị đang tác ý vô 
ngã, do sự phân biệt rõ hiện tướng và sự vận hành khiến trí được 
sanh lên. (1) 
 

Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng 
thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt 
và văn tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là 
khác? Sự mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và 
trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, các pháp này là có cùng một ý 
nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (2) 
 

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi nơi nào? tâm 
tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra khỏi nơi 
nào? tâm tiến vào nơi nào? Đối với vị đang tác ý vô ngã, tâm thoát ra 
khỏi nơi nào? tâm tiến vào nơi nào?  

Đối với vị đang tác ý vô thường, tâm thoát ra khỏi hiện tướng, 
tâm tiến vào vô tướng; đối với vị đang tác ý khổ não, tâm thoát ra 
khỏi sự vận hành, tâm tiến vào sự không vận hành; đối với vị đang 
tác ý vô ngã, tâm thoát ra khỏi hiện tướng và sự vận hành, tâm tiến 
vào vô tướng, vào sự không vận hành, vào sự diệt tận là cảnh giới 
Niết Bàn. (3) 
 

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự 
chuyển tộc, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn tự khác biệt? 
Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? Tuệ liên quan 
đến sự thoát ra và ly khai ngoại phần, và các sự chuyển tộc, các pháp 
này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (4)  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Aniccato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati, 
dukkhato manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati, anattato 
manasikaronto katamena vimokkhena vimuccati?  

Aniccato manasikaronto animittavimokkhena vimuccati, 
dukkhato manasikaronto appaṇihitavimokkhena vimuccati, anattato 
manasikaronto suññatavimokkhena vimuccati. (5)  

Yā ca dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā yañca magge ñāṇaṃ,   
ime dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca, udāhu ekatthā, 
byañjanameva nānanti? Yā ca dubhatovuṭṭhānavivaṭṭane paññā 
yañca magge ñāṇaṃ, ime dhammā ekatthā, byañjanameva      
nānaṃ. (6)  

1Katihākārehi tayo vimokkhā nānākhaṇe  honti, katihākārehi tayo 
vimokkhā ekakkhaṇe honti? Catūhākārehi tayo vimokkhā 
nānākhaṇe honti, sattahākārehi tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti.  

Katamehi catūhākārehi tayo vimokkhā nānākhaṇe                  
honti? Ādhipateyyaṭṭhena adhiṭṭhānaṭṭhena abhinīhāraṭṭhena 
niyyānaṭṭhena.  

Kathaṃ ādhipateyyaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti? 
Aniccato manasikaroto animitto vimokkho ādhipateyyo hoti, 
dukkhato manasikaroto appaṇihito vimokkho ādhipateyyo hoti, 
anattato manasikaroto suññato vimokkho ādhipateyyo hoti, evaṃ 
ādhipateyyaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti, (1)  

Kathaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena cittaṃ 
adhiṭṭhāti, dukkhato manasikaronto appaṇihitavimokkhassa vasena 
cittaṃ adhiṭṭhāti anattato manasikaronto suññatavimokkhassa 
vasena cittaṃ adhiṭṭhāti, evaṃ adhiṭṭhānaṭṭhena tayo vimokkhā 
nānākhaṇe honti. (2)  

Kathaṃ abhinīhāraṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti? 
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena cittaṃ 
abhinīharati, dukkhato manasikaronto appaṇihitavimokkhassa 
vasena cittaṃ abhinīharati, anattato manasikaronto 
suññatavimokkhassa vasena cittaṃ abhinīharati, evaṃ 
abhinīhāraṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti. (3)  

Kathaṃ niyyānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe honti?  
Aniccato manasikaronto animittavimokkhassa vasena           
nirodhaṃ nibbānaṃ niyyāti, dukkhato manasikaronto 
appaṇihitavimokkhassa vasena nirodhaṃ nibbānaṃ niyyāti, 
anattato manasikaronto suññatavimokkhassa vasena nirodhaṃ 
nibbānaṃ niyyāti, evaṃ niyyānaṭṭhena tayo vimokkhā nānākhaṇe 
honti. (4)  

                                                   
1 nānākkhaṇe - Machasaṃ.  
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Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát bằng sự giải thoát 
nào; trong khi tác ý khổ não, giải thoát bằng sự giải thoát nào; trong 
khi tác ý vô ngã, giải thoát bằng sự giải thoát nào? Trong khi tác ý vô 
thường, (hành giả) giải thoát bằng vô tướng giải thoát; trong khi tác 
ý khổ não, giải thoát bằng vô nguyện giải thoát; trong khi tác ý vô 
ngã, giải thoát bằng không tánh giải thoát. (5) 

Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai (nội ngoại phần), 
và trí liên quan đến Đạo, các pháp này là có ý nghĩa khác biệt và văn 
tự khác biệt? Hay là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác? 
Tuệ liên quan đến sự thoát ra và ly khai cả hai, và trí liên quan đến 
Đạo, các pháp này là có cùng một ý nghĩa và chỉ có văn tự là khác. (6) 

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bao nhiêu biểu 
hiện, ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bao nhiêu biểu 
hiện? Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện, 
ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện.  

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện 
nào? Với ý nghĩa pháp chủ đạo, với ý nghĩa khẳng định, với ý nghĩa 
quả quyết, với ý nghĩa dẫn xuất.  

Ba loại giải thoát với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác 
nhau là thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường vô tướng giải thoát 
là pháp chủ đạo, tác ý khổ não vô nguyện giải thoát là pháp chủ đạo, 
tác ý vô ngã không tánh giải thoát là pháp chủ đạo. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa pháp chủ đạo ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (1) 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa khẳng định ở vào sát-na khác nhau 
là thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) khẳng định tâm; trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) khẳng định tâm; 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) khẳng định tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa khẳng định 
ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (2) 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, trong khi tác ý khổ não, nhờ 
vào năng lực của vô nguyện giải thoát, (hành giả) quả quyết tâm, 
trong khi tác ý vô ngã, nhờ vào năng lực của không tánh giải thoát, 
(hành giả) quả quyết tâm. Ba loại giải thoát với ý nghĩa quả quyết ở 
vào sát-na khác nhau là thế ấy. (3) 

Ba loại giải thoát với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là 
thế nào? Trong khi tác ý vô thường, nhờ vào năng lực của vô tướng 
giải thoát, (hành giả) dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn, trong khi tác 
ý khổ não, nhờ năng lực của vô nguyện giải thoát, dẫn xuất đến sự 
diệt tận Niết Bàn, trong khi tác ý vô ngã, nhờ năng lực của không 
tánh giải thoát, dẫn xuất đến sự diệt tận Niết Bàn. Ba loại giải thoát 
với ý nghĩa dẫn xuất ở vào sát-na khác nhau là thế ấy. (4)  
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Imehi catūhākārehi tayo vimokkhā nānākhaṇe honti.  

Katamehi sattahākārehi tayo vimokakhā ekakkhaṇe honti? 
Samodhānaṭṭhena adhigamanaṭṭhena1 paṭilābhaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena 
abhisamayaṭṭhena.  

Kathaṃ samodhānaṭṭhena adhigamanaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena 
abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti?  

Aniccato manasikaronto nimittā muccatīti animitto vimokkho; 
yato muccati tattha na paṇidahatīti appaṇihito vimokkho; yattha na 
paṇidahati tena suññoti suññato vimokkho; yena suñño tena 
nimittena animittoti animitto vimokkho, evaṃ samodhānaṭṭhena 
adhigamanaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena paṭivedhaṭṭhena 
sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā 
ekakkhaṇe honti. (1)  

Dukkhato manasikaronto paṇidhiyā muccatīti appaṇihito 
vimokkho; yattha na paṇidahati tena suññoti suññato vimokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho, yena 
nimittena animitto tattha na paṇidahatīti appaṇihito vimokkho, 
evaṃ samodhānaṭṭhena adhigamanaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena 
abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti. (2)  

Anattato manasikaronto abhinivesā muccatīti suññato vimokkho; 
yena suñño tena nimittena animittoti animitto vimokkho; yena 
nimittena animitto tattha na paṇidahatīti appaṇihito vimokkho; 
yattha na paṇidahati tena suññoti suññato vimokkho, evaṃ 
samodhānaṭṭhena adhigamanaṭṭhena paṭilābhaṭṭhena 
paṭivedhaṭṭhena sacchikiriyaṭṭhena phassanaṭṭhena 
abhisamayaṭṭhena tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti. (3)  

Imehi sattahākārehi tayo vimokkhā ekakkhaṇe honti.  

Atthi vimokkho, atthi mukhaṃ, atthi vimokkhamukhaṃ, atthi 
vimokkhapaccanīkaṃ, atthi vimokkhānulomaṃ, atthi 
vimokkhavivaṭṭo, atthi vimokkhabhāvanā, atthi 
vimokkhapaṭippassaddhi.  

Katamo vimokkho? Suññato vimokkho, animitto vimokkho, 
appaṇihito vimokkho.  

Katamo suññato vimokkho? Aniccānupassanāñāṇaṃ niccato 
abhinivesā muccatīti suññato vimokkho, dukkhānupassanāñāṇaṃ 
sukhato abhinivesā muccatīti suññato vimokkho, anattā-
nupassanāñāṇaṃ   attato  abhinivesā  muccatīti   suññato  vimokkho,   

                                                   
1 adhigamaṭṭhena - Syā. 
 
 488



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Giải Thoát 
 

 489

Ba loại giải thoát ở vào sát-na khác nhau là với bốn biểu hiện này.  

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện nào? 
Với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành đạt, với 
ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm đến, với ý 
nghĩa lãnh hội.  

Ba loại giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý 
nghĩa thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý 
nghĩa chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế 
nào?  

‘Trong khi tác ý vô thường, (hành giả) giải thoát khỏi hiện tướng’ 
là vô tướng giải thoát, ‘giải thoát khỏi điều nào thì không còn nguyện 
ước điều ấy’ là vô nguyện giải thoát, ‘điều ấy không nguyện ước thì 
với điều ấy là không’ là không tánh giải thoát, ‘với điều nào là không, 
là vô tướng với hiện tướng ấy’ là vô tướng giải thoát. Ba loại giải 
thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa thành 
đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (1) 

‘Trong khi tác ý khổ não, (hành giả) giải thoát khỏi nguyện ước’ là 
vô nguyện giải thoát, ‘điều ấy không nguyện ước thì với điều ấy là 
không’ là không tánh giải thoát, ‘với điều nào là không, là vô tướng 
với hiện tướng ấy’ là vô tướng giải thoát, ‘vô tướng với hiện tướng 
nào thì không còn mong mỏi điều ấy’ là vô nguyện giải thoát. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với sự chạm 
đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (2) 

‘Trong khi tác ý vô ngã, (hành giả) giải thoát khỏi cố chấp’ là 
không tánh giải thoát, ‘với điều nào là không, là vô tướng với hiện 
tướng ấy’ là vô tướng giải thoát, ‘vô tướng với hiện tướng nào thì 
không còn mong mỏi điều ấy’ là vô nguyện giải thoát, ‘điều ấy không 
nguyện ước thì với điều ấy là không’ là không tánh giải thoát. Ba loại 
giải thoát với ý nghĩa liên kết, với ý nghĩa đắc chứng, với ý nghĩa 
thành đạt, với ý nghĩa thấu triệt, với ý nghĩa tác chứng, với ý nghĩa 
chạm đến, với ý nghĩa lãnh hội ở vào cùng một sát-na là thế ấy. (3) 

Ba loại giải thoát ở vào cùng một sát-na là với bảy biểu hiện này.  

Có sự giải thoát, có cánh cửa, có cánh cửa của giải thoát, có đối 
nghịch của giải thoát, có (pháp) phù hợp với giải thoát, có sự ly khai 
do giải thoát, có sự tu tập giải thoát, có sự tịnh lặng của giải thoát.  

Giải thoát là gì? Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát.  

Không tánh giải thoát là gì? ‘Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi cố chấp về thường’ là không tánh giải thoát. ‘Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi cố chấp về lạc’ là không tánh giải 
thoát. ‘Trí do  sự quán xét về vô ngã  giải thoát khỏi cố chấp về ngã’ là   
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nibbidānupassanāñāṇaṃ  nandiyā  abhinivesā  muccatīti  suññato 
vimokkho, virāgānupassanāñāṇaṃ rāgato abhinivesā muccatīti 
suññato vimokkho, nirodhānupassanāñāṇaṃ samudayato 
abhinivesā muccatīti suññato vimokkho, paṭinissaggānupassanā-
ñāṇaṃ ādānato abhinivesā muccatīti suññato vimokkho, 
animittānupassanāñāṇaṃ nimittato abhinivesā muccatīti suññato 
vimokkho, appaṇihitānupassanāñāṇaṃ paṇidhiyā abhinivesā 
muccatīti suññato vimokkho, suññatānupassanāñāṇaṃ 
sabbābhinivesehi muccatīti suññato vimokkho.  
 

Rūpe aniccānupassanāñāṇaṃ niccato abhinivesā muccatīti 
suññato vimokkho —pe— rūpe suññatānupassanāñāṇaṃ 
sabbābhinivesehi muccatīti suññato vimokkho. Vedanāya —pe— 
Saññāya —pe— Saṅkhāresu —pe— Viññāṇe —pe— Cakkhusmiṃ      
—pe— Jarāmaraṇe aniccānupassanāñāṇaṃ niccato abhinivesā 
muccatīti suññato vimokkho —pe— jarāmaraṇe 
suññatānupassanāñāṇaṃ sabbābhinivesehi muccatīti suññato 
vimokkho, ayaṃ suññato vimokkho. (1)  
 

Katamo animitto vimokkho? Aniccānupassanāñāṇaṃ niccato 
nimittā muccatīti animitto vimokkho, dukkhānupassanāñāṇaṃ 
sukhato nimittā muccatīti animitto vimokkho, 
anattānupassanāñāṇaṃ attato nimittā muccatīti animitto vimokkho, 
nibbidānupassanāñāṇaṃ nandiyā nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, virāgānupassanāñāṇaṃ rāgato nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, nirodhānupassanāñāṇaṃ samudayato nimittā muccatīti 
animitto vimokkho, paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ ādānato nimittā 
muccatīti animitto vimokkho, animittānupassanāñāṇaṃ 
sabbanimittehi muccatīti animitto vimokkho, 
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ paṇidhiyā nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, suññatānupassanāñāṇaṃ abhinivesato nimittā muccatīti 
animitto vimokkho. 
 

Rūpe aniccānupassanāñāṇaṃ niccato nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, —pe— rūpe animittānupassanāñāṇaṃ sabbanimittehi 
muccatīti animitto vimokkho, rūpe appaṇihitānupassanāñāṇaṃ 
paṇidhiyā nimittā muccatīti animitto vimokkho, rūpe 
suññatānupassanāñāṇaṃ abhinivesato nimittā muccatīti animitto 
vimokkho. Vedanāya —pe— Saññāya —pe— Saṅkhāresu —pe— 
Viññāṇe —pe— Cakkhusmiṃ —pe— Jarāmaraṇe 
aniccānupassanāñāṇaṃ niccato nimittā muccatīti animitto 
vimokkho, —pe— jarāmaraṇe animittānupassanāñāṇaṃ 
sabbanimittehi muccatīti animitto vimokkho, jarāmaraṇe 
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ paṇidhiyā nimittā muccatīti       
animitto vimokkho, jarāmaraṇe suññatānupassanāñāṇaṃ 
abhinivesato nimittā muccatīti animitto vimokkho, ayaṃ animitto 
vimokkho. (2)  
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không tánh  giải thoát.‘Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát 
khỏi cố chấp về vui thích’ là không tánh giải thoát. ‘Trí do sự quán 
xét về ly tham ái giải thoát khỏi cố chấp về tham ái’ là không tánh 
giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi cố chấp về 
nhân sanh khởi’ là không tánh giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về từ bỏ 
giải thoát khỏi cố chấp về nắm giữ’ là không tánh giải thoát. ‘Trí do 
sự quán xét về vô tướng giải thoát khỏi cố chấp về hiện tướng’ là 
không tánh giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát 
khỏi cố chấp về nguyện ước’ là không tánh giải thoát. ‘Trí do sự quán 
xét về không tánh giải thoát khỏi tất cả các cố chấp’ là không tánh 
giải thoát.  

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi cố chấp về 
thường’ là không tánh giải thoát. ...(nt)... ‘Trí do sự quán xét về 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi tất cả các cố chấp’ là không tánh giải 
thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành 
... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi cố chấp về thường’ là 
không tánh giải thoát. ...(nt)... ‘Trí do sự quán xét về không tánh ở 
lão tử giải thoát khỏi tất cả các cố chấp’ là không tánh giải thoát. Đây 
là không tánh giải thoát. (1) 

Vô tướng giải thoát là gì? ‘Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi hiện tướng về thường’ là vô tướng giải thoát. ‘Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi hiện tướng về lạc’ là vô tướng giải 
thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi hiện tướng về ngã’ 
là ... ‘Trí do sự quán xét về nhàm chán giải thoát khỏi hiện tướng về 
vui thích’ là ... ‘Trí do sự quán xét về ly tham ái giải thoát khỏi hiện 
tướng về tham ái’ là ... ‘Trí do sự quán xét về diệt tận giải thoát khỏi 
hiện tướng về nhân sanh khởi’ là ... ‘Trí do sự quán xét về từ bỏ giải 
thoát khỏi hiện tướng về nắm giữ’ là ... ‘Trí do sự quán xét về vô 
tướng giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng’ là ... ‘Trí do sự quán xét 
về vô nguyện giải thoát khỏi hiện tướng về nguyện ước’ là vô tướng 
giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về không tánh giải thoát khỏi hiện 
tướng về cố chấp’ là vô tướng giải thoát.  

‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng 
về thường’ là vô tướng giải thoát. ...(nt)... ‘Trí do sự quán xét về vô 
tướng ở sắc giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng’ là vô tướng giải 
thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện ở sắc giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước’ là vô tướng giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về 
không tánh ở sắc giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp’ là vô tướng 
giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về 
thường’ là vô tướng giải thoát. ...(nt)... ‘Trí do sự quán xét về vô 
tướng ở lão tử giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng’ là vô tướng giải 
thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện ở lão tử giải thoát khỏi hiện 
tướng về nguyện ước’ là vô tướng giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về 
không tánh ở lão tử giải thoát khỏi hiện tướng về cố chấp’ là vô tướng 
giải thoát. Đây là vô tướng giải thoát. (2) 



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Katamo appaṇihito vimokkho? Aniccānupassanāñāṇaṃ niccato 
paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho, dukkhānupassanāñāṇaṃ 
sukhato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho, anattānupas-
sanāñāṇaṃ attato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho, 
virāgānupassanāñāṇaṃ rāgato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito 
vimokkho, nirodhānupassanāñāṇaṃ samudayato paṇidhiyā 
muccatīti appaṇihito vimokkho, paṭinissaggānupassanāñāṇaṃ 
ādānato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho, animittā-
nupassanāñāṇaṃ nimittato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito 
vimokkho, appaṇihitānupassanāñāṇaṃ sabbapaṇidhīhi muccatīti 
appaṇihito vimokkho, suññatānupassanāñāṇaṃ abhinivesato 
paṇidhiyā muccatīti appaṇihito vimokkho.  

 

Rūpe aniccānupassanāñāṇaṃ niccato paṇidhiyā muccatīti 
appaṇihito vimokkho, —pe— rūpe animittānupassanāñāṇaṃ 
nimittato muccatīti appaṇihito vimokkho, rūpe 
appaṇihitānupassanāñāṇaṃ sabbapaṇidhīhi muccatīti appaṇihito 
vimokkho, rūpe suññatānupassanāñāṇaṃ abhinivesato paṇidhiyā 
muccatīti appaṇihito vimokkho. Vedanāya —pe— Saññāya —pe— 
Saṅkhāresu —pe— Viññāṇe —pe— Cakkhusmiṃ —pe— Jarāmaraṇe 
aniccānupassanāñāṇaṃ niccato paṇidhiyā muccatīti appaṇihito 
vimokkho, —pe— jarāmaraṇe animittānupassanāñāṇaṃ nimittato 
muccatīti appaṇihito vimokkho, jarāmaraṇe appaṇihitānupassanā-
ñāṇaṃ sabbapaṇidhīhi muccatīti appaṇihito vimokkho, jarāmaraṇe 
suññatānupassanāñāṇaṃ abhinivesato paṇidhiyā muccatīti 
appaṇihito vimokkho, ayaṃ appaṇihito vimokkho, (3) ayaṃ 
vimokkho. (1)  

Katamaṃ mukhaṃ? Ye tattha jātā anavajjā kusalā bodhipakkhiyā 
dhammā, idaṃ mukhaṃ. (2)  

1Katamaṃ vimokkhamukhaṃ? Yaṃ tesaṃ  dhammānaṃ 
ārammaṇaṃ nirodho nibbānaṃ, idaṃ vimokkhamukhaṃ, 
vimokkhañca mukhañca vimokkhamukhaṃ,2 idaṃ vimokkha-
mukhaṃ. (3)  

Katamaṃ vimokkhapaccanīkaṃ? Tīṇi akusalamūlāni vimokkha-
paccanīkāni, tīṇi duccaritāni vimokkhapaccanīkāni, sabbepi akusalā 
dhammā vimokkhapaccanīkā, idaṃ vimokkhapaccanīkaṃ. (4)  

Katamaṃ vimokkhānulomaṃ? Tīṇi kusalamūlāni vimokkhānu-
lomāni, tīṇi sucaritāni vimokkhānulomāni, sabbepi kusalā dhammā 
vimokkhānulomā, idaṃ vimokkhānulomaṃ. (5)  

Katamo vimokkhavivaṭṭo? Saññāvivaṭṭo, cetovivaṭṭo, cittavivaṭṭo, 
ñāṇavivaṭṭo, vimokkhavivaṭṭo, saccavivaṭṭo.  

                                                   
1 tesaṃ tesaṃ - Syā. 
2 vimokkhañca mukhañca vimokkhamukhan’ti Syā, PTS potthakesu natthi.  
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Vô nguyện giải thoát là gì? ‘Trí do sự quán xét về vô thường giải 
thoát khỏi nguyện ước về thường’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự 
quán xét về khổ não giải thoát khỏi nguyện ước về lạc’ là vô nguyện 
giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô ngã giải thoát khỏi nguyện ước về 
ngã’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về ly tham ái giải 
thoát khỏi nguyện ước về tham ái’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự 
quán xét về diệt tận giải thoát khỏi nguyện ước về nhân sanh khởi’ là 
vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về từ bỏ giải thoát khỏi 
nguyện ước về nắm giữ’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự quán xét 
về vô tướng giải thoát khỏi nguyện ước về hiện tướng’ là vô nguyện 
giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô nguyện giải thoát khỏi tất cả cảc 
nguyện ước’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về không 
tánh giải thoát khỏi nguyện ước về cố chấp’ là vô nguyện giải thoát. 

 
‘Trí do sự quán xét về vô thường ở sắc giải thoát khỏi nguyện ước 

về thường’ là vô nguyện giải thoát. ...(nt)... ‘Trí do sự quán xét về vô 
nguyện ở sắc giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước’ là vô nguyện giải 
thoát. ‘Trí do sự quán xét về không tánh ở sắc giải thoát khỏi nguyện 
ước về cố chấp’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do sự quán xét về vô 
thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử 
giải thoát khỏi tất cả các nguyện ước’ là vô nguyện giải thoát. ‘Trí do 
sự quán xét về không tánh ở lão tử giải thoát khỏi nguyện ước về cố 
chấp’ là vô nguyện giải thoát. Đây là vô nguyện giải thoát. (3) Đây là 
giải thoát. (1) 

 

Cánh cửa là gì? Những gì là không sai trái, là thiện, là các pháp dự 
phần giác ngộ được sanh ra ở trường hợp ấy, điều ấy là cánh cửa. (2) 

Cánh cửa của giải thoát là gì? Đối tượng nào của các pháp ấy là sự 
diệt tận Niết Bàn, (đối tượng) ấy là cánh cửa của giải thoát, đây là 
cánh cửa của giải thoát. Giải thoát và cánh cửa, là cánh cửa của giải 
thoát, điều ấy là cánh cửa của giải thoát. (3) 

 

(Pháp) đối nghịch của giải thoát là gì? Ba bất thiện căn là các 
(pháp) đối nghịch của giải thoát, ba ác hạnh là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát, tất cả các pháp bất thiện cũng là các (pháp) đối nghịch 
của giải thoát; điều ấy là (pháp) đối nghịch của giải thoát. (4) 

(Pháp) phù hợp với giải thoát là gì? Ba thiện căn là các (pháp) 
phù hợp với giải thoát, ba thiện hạnh là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát, tất cả các pháp thiện cũng là các (pháp) phù hợp với giải 
thoát; điều ấy là (pháp) phù hợp với giải thoát. (5) 

 

Sự ly khai do giải thoát là gì? Là sự ly khai do tưởng, là sự ly khai 
do suy nghĩ, là sự ly khai do tâm, là sự ly khai do trí, là sự ly khai do 
giải thoát, là sự ly khai do chân lý.  



Paṭisambhidāmaggo I               Mahāvagga - Vimokkhakathā 

Sañjānanto vivaṭṭatīti saññāvivaṭṭo, cetayanto vivaṭṭatīti 
cetovivaṭṭo, vijānanto vivaṭṭatīti cittavivaṭṭo, ñāṇaṃ karonto 
vivaṭṭatīti ñāṇavivaṭṭo vossajjanto1 vivaṭṭatīti vimokkhavivaṭṭo, 
tathaṭṭhe2 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 ñāṇavivaṭṭo, 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, ayaṃ vimokkhavivaṭṭo. (6)  
 

3Katamā vimokkhabhāvanā? Paṭhamassa jhānassa  āsevanā 
bhāvanā bahulīkammaṃ, dutiyassa jhānassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, tatiyassa jhānassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, catutthassa jhānassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, ākāsānañcāyatanasamāpattiyā āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, viññāṇañcāyatanasamāpattiyā —pe— ākiñcañ-
ñāyatanasamāpattiyā —pe— nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā 
āsevanā bhāvanā bahulīkammaṃ, sotāpattimaggassa āsevanā 
bhāvanā bahulīkammaṃ, sakadāgāmimaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, anāgāmimaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, arahattamaggassa āsevanā bhāvanā 
bahulīkammaṃ, ayaṃ vimokkhabhāvanā. (7)  
 

Katamā vimokkhapaṭippassaddhi? Paṭhamassa jhānassa 
paṭilābho vā vipāko vā, dutiyassa jhānassa paṭilābho vā vipāko vā, 
tatiyassa jhānassa —pe— catutthassa jhānassa —pe— 
ākāsānañcāyatanasamāpattiyā —pe— viññāṇañcāyatanasamāpattiyā 
—pe— ākiñcaññāyatanasamāpattiyā —pe— nevasaññā-
nāsaññāyatanasamāpattiyā paṭilābho vā vipāko vā, 
sotāpattimaggassa sotāpattiphalaṃ, sakadāgāmimaggassa 
sakadāgāmiphalaṃ, anāgāmimaggassa anāgāmiphalaṃ, arahatta-
maggassa arahattaphalaṃ, ayaṃ vimokkhapaṭippassaddhi.4 (8)  
 

5Tatiyaka bhāṇavāraṃ.   
Vimokkhakathā samattā. 

                                                   
1 vosajjanto - Machasaṃ. 
2 tathaṭṭhena - Machasaṃ, Syā. 
3 paṭhamajjhānassa - Syā, Sī 2. 
4 vimokkhappaṭippassaddhi - Machasaṃ; vimokkhapaṭipassaddhi - Sī 2. 
5 tatiyabhāṇavāro - Machasaṃ; tatiyabhāṇavāraṃ - Syā, PTS. 
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‘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 chân lý. 

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 (và) 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 (và) có sự ly khai do suy nghĩ. Nơi nào có sự ly khai do tưởng, 
có sự ly khai do suy nghĩ, (và) 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, (và) 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, (và) 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, (và) 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, (và) 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. Đây là sự ly khai do giải thoát. (6) 

Sự tu tập giải thoát là gì? Sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung 
mãn sơ thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn nhị 
thiền; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tam thiền; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn tứ thiền; sự rèn luyện, sự tu 
tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt không vô biên xứ; ... sự 
chứng đạt thức vô biên xứ; ... sự chứng đạt vô sở hữu xứ; sự rèn 
luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhập 
Lưu; sự rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Nhất Lai; sự 
rèn luyện, sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo Bất Lai; sự rèn luyện, 
sự tu tập, sự làm cho sung mãn Đạo A-la-hán; điều này là sự tu tập 
giải thoát. (7) 

Sự tịnh lặng của giải thoát là gì? Sự thành tựu hoặc nghiệp quả 
của sơ thiền, sự thành tựu hoặc nghiệp quả của nhị thiền, ... của tam 
thiền, ... của tứ thiền, ... của sự chứng đạt không vô biên xứ, ... của sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, ... của sự chứng đạt vô sở hữu xứ, sự 
thành tựu hoặc nghiệp quả của sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Quả Nhập Lưu của Đạo Nhập Lưu, Quả Nhất Lai của Đạo Nhất 
Lai, Quả Bất Lai của Đạo Bất Lai, Quả A-la-hán của Đạo A-la-hán; 
điều này là sự tịnh lặng của giải thoát.  
 

Tụng phẩm thứ ba. 
Phần giảng về Giải Thoát được đầy đủ. 




