
                                                                         
 
 
 
 

SUTTANTAPIṬAKE  KHUDDAKANIKĀYE  
 

 
 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO  
 

PAṬHAMO BHĀGO 
 
 
 

& 
 
 
 

TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
 
 
 

PHÂN TÍCH ĐẠO 
 

TẬP MỘT  



 

VI. GATIKATHĀ 
 

1Gatisampattiyā ñāṇasampayutte katinnaṃ  hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti? Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ 
gahapatimahāsālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇasampayutte 
katinnaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti. Rūpāvacarānaṃ devānaṃ 
katinnaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti? Arūpāvacarānaṃ 
devānaṃ katinnaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti?  

Gatisampattiyā ñāṇasampayutte aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti. Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ 
gahapatimahāsālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇasampayutte 
aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti. Rūpāvacarānaṃ 
devānaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti. Arūpā-
vacarānaṃ devānaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.  

Gatisampattiyā ñāṇasampayutte katamesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaṇe tayo hetū 
kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti, tena vuc-
cati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā, nikantikkhaṇe dve hetū akusalā 
tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti, tena vuccati 
akusalamūlapaccayāpi saṅkhārā, paṭisandhikkhaṇe tayo hetū abyā-
katā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti, tena vuccati 
nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ, viññāṇapaccayāpi nāmarūpaṃ.  

Paṭisandhikkhaṇe pañcakkhandhā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā 
honti; paṭisandhikkhaṇe cattāro mahābhūtā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe 
tayo jīvitasaṅkhārā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā honti; paṭisandhik-
khaṇe nāmañca rūpañca sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā honti; paṭisandhik-
khaṇe ime cuddasa dhammā sahajātapaccayā honti, aññamañña-
paccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā honti.  

Paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā arūpino sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayutta-
paccayā honti; paṭisandhikkhaṇe pañcindriyāni sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayutta-
paccayā honti; paṭisandhikkhaṇe tayo hetū sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā 
honti; paṭisandhikkhaṇe nāmañca viññāṇañca sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, sampayutta-
paccayā honti; paṭisandhikkhaṇe ime cuddasa dhammā sahajāta-
paccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā honti.  
                                                   
1 4 katinaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS; katīnaṃ - Sa.    uppatti - Sī 1, 2. 
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VI. GIẢNG VỀ CÕI TÁI SANH: 
 

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, *[ ] khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-đế-lỵ, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với 
trí thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? 

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Sát-đế-lỵ, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên sắc giới 
thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối với chư thiên vô sắc 
giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân.  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của 8 nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: ‘Do duyên các căn 
thiện, các hành (sanh khởi).’ Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: ‘Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi).’ 
Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên 
danh sắc, thức (sanh khởi), do duyên thức, danh sắc (sanh khởi).”  

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống *[ ] là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.  

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên.  
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Paṭisambhidāmaggo I              Mahāvagga - Gatikathā 

Paṭisandhikkhaṇe ime aṭṭhavīsati dhammā sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
vippayuttapaccayā honti.  

Gatisampattiyā ñāṇasampayutte imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti hoti. (1)  

Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ gahapatimahā-
sālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇasampayutte katamesaṃ 
aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti? Kusalakammassa 
javanakkhaṇe tayo hetū kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā. 
Nikantikkhaṇe dve hetū akusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati akusalamūlapaccayāpi saṅkhārā. 
Paṭisandhikkhaṇe tayo hetū abyākatā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati ‘nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ, 
viññāṇapaccayāpi  nāmarūpaṃ.’  

Paṭisandhikkhaṇe pañcakkhandhā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā 
honti; paṭisandhikkhaṇe cattāro mahābhūtā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe 
tayo jīvitasaṅkhārā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā honti; 
paṭisandhikkhaṇe nāmañca rūpañca sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā 
honti; paṭisandhikkhaṇe ime cuddasa dhammā sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
vippayuttapaccayā honti.  

Paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā arūpino sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe pañcindriyāni 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe tayo hetū 
sahajātapaccayā honti,   aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe nāmañca 
viññāṇañca sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe 
ime cuddasa dhammā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti,  sampayuttapaccayā honti.  

Paṭisandhikkhaṇe ime aṭṭhavīsati dhammā sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayutta-
paccayā honti.  

Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ gahapatimahā-
sālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇasampayutte imesaṃ 
aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti. (2)  
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Phân Tích Đạo - Tập I                    Phẩm Chính Yếu - Giảng về Cõi Tái Sanh 

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên.  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của tám nhân này. (1) 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
ba nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các 
hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng 
sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được 
gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-
na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã 
được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, 
thức (sanh khởi), do duyên thức, danh sắc (sanh khởi).”  

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.  

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-
na tục sinh, năm quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên.  

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên.  

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân này. (2) 
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Paṭisambhidāmaggo I              Mahāvagga - Gatikathā 

Rūpāvacarānaṃ devānaṃ katamesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti honti? Kusalakammassa javanakkhaṇe tayo hetū 
kusalā —pe— rūpāvacarānaṃ devānaṃ imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti hoti. (3) 
 

Arūpāvacarānaṃ devānaṃ katamesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaṇe tayo         
hetū kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti,     
tena vuccati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā; nikantikkhaṇe dve hetū 
akusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti, tena 
vuccati akusalamūlapaccayāpi saṅkhārā; paṭisandhikkhaṇe tayo 
hetū abyākatā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā honti, 
tena vuccati nāmapaccayāpi viññāṇaṃ viññāṇapaccayāpi nāmaṃ.  
 

Paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā arūpino sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe pañcindriyāni 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe tayo hetū 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe nāmañca 
viññāṇañca sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti; paṭisandhikkhaṇe 
ime cuddasa dhammā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, 
arūpāvacarānaṃ devānaṃ imesaṃ aṭṭhannaṃ hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti. (4)  
 

Gatisampattiyā ñāṇavippayutte katinnaṃ hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti? Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ 
gahapatimahāsālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇavippayutte 
katinnaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.1  
 

Gatisampattiyā ñāṇavippayutte channaṃ hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti, khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ 
gahapatimahāsālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇavippayutte 
channaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.  
 

Gatisampattiyā ñāṇavippayutte katamesaṃ channaṃ       
hetūnaṃ paccayā upapatti hoti: kusalakammassa javanakkhaṇe    
dve hetū kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya sahajātapaccayā      
honti, tena vuccati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā,       
nikantikkhaṇe dve hetū akusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati akusalamūlapaccayāpi saṅkhārā.  

                                                   
1 rūpāvacarānaṃ ... arūpāvacarānaṃ devānaṃ channaṃ hetūnaṃ paccayā 
upapatti hoti - PTS (adhikaṃ). 
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Phân Tích Đạo - Tập I                    Phẩm Chính Yếu - Giảng về Cõi Tái Sanh 

Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện 
...(như trên)... Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này. (3) 

Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các hành (sanh khởi).” Vào 
sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các 
căn bất thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na tục sinh, ba nhân 
vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-
na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức (sanh khởi), do 
duyên thức, danh sắc (sanh khởi).”  

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-
na tục sinh, năm quyền là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục 
sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức 
là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 14 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên.  Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên 
của tám nhân này.  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-
môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân?  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giàu 
sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, 
đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, 
khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu 
nhân.  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của 
nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn 
thiện, các hành (sanh khởi).” Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là 
các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế  được gọi là: “Do duyên các căn bất thiện, các hành (sanh khởi).”  
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Paṭisandhikkhaṇe dve  hetū abyākatā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati nāmarūpapaccayāpi viññāṇaṃ 
viññāṇapaccayāpi nāmarūpaṃ.  
 

Paṭisandhikkhaṇe pañcakkhandhā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā 
honti, paṭisandhikkhaṇe cattāro mahābhūtā sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, paṭisandhikkhaṇe 
tayo jīvitasaṅkhārā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā honti, 
paṭisandhikkhaṇe nāmañca rūpañca sahajātapaccayā honti, 
aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, vippayuttapaccayā 
honti, paṭisandhikkhaṇe ime cuddasa dhammā sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
vippayuttapaccayā honti.  

1Paṭisandhikkhaṇe cattāro khandhā  arūpino sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
sampayuttapaccayā honti, paṭisandhikkhaṇe cattāri-indriyāni 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭisandhikkhaṇe dve hetū 
sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā 
honti, sampayuttapaccayā honti, paṭisandhikkhaṇe nāmañca 
viññāṇañca sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā honti, 
nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti, paṭisandhikkhaṇe 
ime dvādasa dhammā sahajātapaccayā honti, aññamaññapaccayā 
honti, nissayapaccayā honti, sampayuttapaccayā honti.  

Paṭisandhikkhaṇe ime chabbīsati dhammā sahajātapaccayā 
honti, aññamaññapaccayā honti, nissayapaccayā honti, 
vippayuttapaccayā honti.  

Gatisampattiyā ñāṇavippayutte imesaṃ channaṃ hetūnaṃ 
paccayā upapatti hoti. (1)  

Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ gahapatimahā-
sālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇavippayutte katamesaṃ 
channaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti? Kusalakammassa 
javanakkhaṇe dve hetū kusalā tasmiṃ khaṇe jātacetanāya 
sahajātapaccayā honti, tena vuccati kusalamūlapaccayāpi saṅkhārā, 
—pe— ‘Khattiyamahāsālānaṃ brāhmaṇamahāsālānaṃ gahapati-
mahāsālānaṃ kāmāvacarānaṃ devānaṃ ñāṇavippayutte imesaṃ 
channaṃ hetūnaṃ paccayā upapatti hoti.  

 
 

Gatikathā samattā. 
 

                                                   
1 dhammā - PTS. 
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở 
hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên 
danh sắc, thức (sanh khởi), do duyên thức, danh sắc (sanh khởi).” 
 

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục 
sinh, bốn đại hiển là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là 
các y chỉ duyên. Vào sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các 
đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và sắc là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp 
duyên.  

 

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-
na tục sinh, bốn quyền các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, 
là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai 
nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ 
duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và thức là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là 
các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 12 pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên.  

 

Vào sát-na tục sinh, 26 pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.  

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí 
thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này. (1) 

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc 
giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, 
đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, 
hai nhân thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh 
lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên các căn thiện, các 
hành (sanh khởi).” ...(nt)... Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-
đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia 
tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên 
kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này.  
 

Phần giảng về Cõi Tái Sanh được đầy đủ.
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VII. KAMMAKATHĀ 
 

Ahosi kammaṃ ahosi kammavipāko, ahosi kammaṃ nāhosi 
kammavipāko, ahosi kammaṃ atthi kammavipāko, ahosi kammaṃ 
natthi kammavipāko, ahosi kammaṃ bhavissati kammavipāko, 
ahosi kammaṃ nabhavissati kammavipāko, atthi kammaṃ atthi 
kammavipāko, atthi kammaṃ natthi kammavipāko, atthi kammaṃ 
bhavissati kammavipāko, atthi kammaṃ nabhavissati 
kammavipāko, bhavissati kammaṃ bhavissati kammavipāko, 
bhavissati kammaṃ nabhavissati kammavipāko.  

Ahosi kusalaṃ kammaṃ ahosi kusalassa kammassa vipāko, ahosi 
kusalaṃ kammaṃ nāhosi kusalassa kammassa vipāko, ahosi 
kusalaṃ kammaṃ atthi kusalassa kammassa vipāko, ahosi kusalaṃ 
kammaṃ natthi kusalassa kammassa vipāko, ahosi kusalaṃ 
kammaṃ bhavissati kusalassa kammassa vipāko, ahosi kusalaṃ 
kammaṃ na bhavissati kusalassa kammassa vipāko. Atthi kusalaṃ 
kammaṃ atthi kusalassa kammassa vipāko, atthi kusalaṃ kammaṃ 
natthi kusalassa kammassa vipāko, atthi kusalaṃ kammaṃ 
bhavissati kusalassa kammassa vipāko, atthi kusalaṃ kammaṃ na 
bhavissati kusalassa kammassa vipāko. Bhavissati kusalaṃ kammaṃ 
bhavissati kusalassa kammassa vipāko, bhavissati kusalaṃ kammaṃ 
na bhavissati kusalassa kammassa vipāko.  

Ahosi akusalaṃ kammaṃ ahosi akusalassa kammassa vipāko, 
ahosi akusalaṃ kammaṃ nāhosi akusalassa kammassa vipāko, ahosi 
akusalaṃ kammaṃ atthi akusalassa kammassa vipāko, ahosi 
akusalaṃ kammaṃ natthi akusalassa kammassa vipāko, ahosi 
akusalaṃ kammaṃ bhavissati akusalassa kammassa vipāko, ahosi 
akusalaṃ kammaṃ na bhavissati akusalassa kammassa vipāko. 
Atthi akusalaṃ kammaṃ atthi akusalassa kammassa vipāko, atthi 
akusalaṃ kammaṃ natthi akusalassa kammassa vipāko, atthi 
akusalaṃ kammaṃ bhavissati akusalassa kammasasa vipāko, atthi 
akusalaṃ kammaṃ na bhavissati akusalassa kammassa vipāko. 
Bhavissati akusalaṃ kammaṃ bhavissati akusalassa kammassa 
vipāko, bhavissati akusalaṃ kammaṃ na bhavissati akusalassa 
kammassa vipāko.  

Ahosi sāvajjaṃ kammaṃ —pe— ahosi anavajjaṃ kammaṃ—pe— 
ahosi kaṇhaṃ kammaṃ —pe— ahosi sukkaṃ kammaṃ —pe— ahosi 
sukhudriyaṃ kammaṃ —pe— ahosi dukkhudriyaṃ1 kammaṃ —
pe— ahosi dukkhavipākaṃ kammaṃ ahosi dukkhavipākassa 
kammassa vipāko, ahosi dukkhavipākaṃ kammaṃ nāhosi 
dukkhavipākassa kammassa vipāko, ahosi dukkhavipākaṃ kammaṃ 
atthi dukkha-vipākassa kammassa vipāko, ahosi dukkhavipākaṃ 
kammaṃ natthi dukkhavipākassa kammassa vipāko, ahosi 
dukkhavipākaṃ kammaṃ  

                                                   
1 dukkhudrayaṃ - Machasaṃ. 
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VII. GIẢNG VỀ NGHIỆP: 
 

Có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) không 
có kết quả của nghiệp (qk), có nghiệp (qk) có kết quả của nghiệp 
(ht), có nghiệp (qk) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (qk) 
có kết quả của nghiệp (vl), có nghiệp (qk) không có kết quả của 
nghiệp (vl).1 Có nghiệp (ht) có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp 
(ht) không có kết quả của nghiệp (ht), có nghiệp (ht) có kết quả của 
nghiệp (vl), có nghiệp (ht) không có kết quả của nghiệp (vl). Có 
nghiệp (vl) có kết quả của nghiệp (vl), có nghiệp (vl) không có kết 
quả của nghiệp (vl). *   [ ]

Có nghiệp thiện (qk) có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp thiện (qk), có nghiệp thiện 
(qk) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) không có 
kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp thiện (qk) có kết quả của 
nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (qk) không có kết quả của nghiệp 
thiện (vl). Có nghiệp thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (ht), có 
nghiệp thiện (ht) không có kết quả của nghiệp thiện (ht), có nghiệp 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp thiện (vl). Có nghiệp thiện (vl) có kết 
quả của nghiệp thiện (vl), có nghiệp thiện (vl) không có kết quả của 
nghiệp thiện (vl).  

Có nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (qk), có 
nghiệp bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp 
bất thiện (qk) có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất 
thiện (qk) không có kết quả của nghiệp bất thiện (vl). Có nghiệp bất 
thiện (ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) không có kết quả của nghiệp bất thiện (ht), có nghiệp bất thiện 
(ht) có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất thiện (ht) 
không có kết quả của nghiệp bất thiện (vl). Có nghiệp bất thiện (vl) 
có kết quả của nghiệp bất thiện (vl), có nghiệp bất thiện (vl) không 
có kết quả của nghiệp bất thiện (vl).  

Có nghiệp sai trái (qk) ... Có nghiệp không sai trái (qk) ... Có 
nghiệp đen (qk) ... Có nghiệp trắng (qk) ... Có nghiệp tăng trưởng lạc 
(qk) ... Có nghiệp tăng trưởng khổ (qk) ... Có nghiệp kết quả lạc (qk) 
... Có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quả khổ 
(qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (qk), có nghiệp kết quả khổ (qk) có kết quả của nghiệp kết quả 
khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp kết 
quả khổ (ht),  có  nghiệp kết quả khổ (qk)  có kết  quả của nghiệp  kết  

                                                   
1 Các chữ viết tắt qk (quá khứ), ht (hiện tại), vl (vị lai) căn cứ theo các động từ 
ahosi, atthi, bhavissati ở ba thời khác nhau với ý nghĩa: là, thì, có, v.v... (ND).  
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bhavissati dukkhavipākassa kammassa vipāko, ahosi 
dukkhavipākaṃ kammaṃ na bhavissati dukkhavipākassa kammassa 
vipāko, atthi dukkhavipākaṃ kammaṃ atthi dukkhavipākassa 
kammassa vipāko, atthi dukkhavipākaṃ kammaṃ natthi 
dukkhavipākassa kammassa vipāko, atthi dukkhavipākaṃ kammaṃ 
bhavissati dukkhavipākassa kammassa vipāko, atthi dukkhavipākaṃ 
kammaṃ na bhavissati dukkhavipākassa kammassa vipāko. 
Bhavissati dukkhavipākaṃ kammaṃ bhavissati dukkhavipākassa 
kammassa vipāko, bhavissati dukkhavipākaṃ kammaṃ na 
bhavissati dukkhavipākassa kammassa vipāko.  

1Kammakathā samattā.
 

VIII.VIPALLĀSAKATHĀ 
[Sāvatthinidānaṃ] “Cattāro me bhikkhave saññāvipallāsā 

cittavipallāsā diṭṭhivipallāsā, katame cattāro? Anicce bhikkhave 
niccanti saññāvipallāso cittavipallāso diṭṭhivipallāso, dukkhe 
bhikkhave sukhanti saññāvipallāso cittavipallāso diṭṭhivipallāso, 
anattani bhikkhave attāni saññāvipallāso cittavipallāso 
diṭṭhivipallāso, asubhe bhikkhave subhanti saññāvipallāso 
cittavipallāso diṭṭhivipallāso. Ime kho bhikkhave cattāro 
saññāvipallāsā cittavipallāsā diṭṭhivipallāsā.  

Cattāro me bhikkhave nasaññāvipallāsā nacittavipallāsā 
nadiṭṭhivipallāsā, katame cattāro? Anicce bhikkhave aniccanti 
nasaññāvipallāso nacittavipallāso nadiṭṭhivipallāso, dukkhe 
bhikkhave dukkhanti nasaññāvipallāso nacittavipallāso 
nadiṭṭhivipallāso, anattani bhikkhave anattāti nasaññāvipallāso 
nacittavipallāso nadiṭṭhivipallāso, asubhe bhikkhave asubhanti 
nasaññāvipallāso nacittavipallāso nadiṭṭhivipallāso, ime kho 
bhikkhave cattāro nasaññāvipallāsā nacittavipallāsā nadiṭṭhi-
vipallāsā. [*]  

1. Anicce niccasaññino dukkhe ca sukhasaññino  
anattani ca attāti2 asubhe subhasaññino  

3micchādiṭṭhihatā  sattā khittacittā visaññino. 
 

42. Te yogayuttā mārassa ayogakkhemino janā   
sattā gacchanti saṃsāraṃ jātimaraṇagāmino. 

 

 3. Yadā ca buddhā lokasmiṃ uppajjanti pabhaṅkarā  
te imaṃ dhammaṃ pakāsenti dukkhūpasamagāminaṃ. 

 
54. Tesaṃ sutvāna sappaññā sacittaṃ paccaladdhu  te  

aniccaṃ aniccataddakkhuṃ6 dukkhamaddakkhu dukkhato. 

                                                   
1 2 3 niṭṭhitā - Machasaṃ.   attasaññino - Syā.  micchādiṭṭhigatā - Ani, PTS. 
4 ayogakkhemagāmino - PTS; ayogakkhemassa gāmino - Sī 1. 
5 paccalatthu - Ani; paccaladdhā - Machasaṃ, Sī 2. 
6 aniccato dakkhuṃ - Ani, Machasaṃ, Syā, PTS. 
[*] (4. 1. 5. 9) Aṅguttara - Catukkanipāta - Rohinassavagga. 
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quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (qk) không có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (vl). Có nghiệp kết quả khổ (ht) có kết quả của nghiệp 
kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (ht), có nghiệp kết quả khổ (ht) có kết quả của 
nghiệp kết quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (ht) không có kết quả 
của nghiệp kết quả khổ (vl). Có nghiệp kết quả khổ (vl) có kết quả 
của nghiệp kết quả khổ (vl), có nghiệp kết quả khổ (vl) không có kết 
quả của nghiệp kết quả khổ (vl).  

Phần Giảng về Nghiệp được đầy đủ. 
 

VIII. GIẢNG VỀ SỰ LẦM LẠC: 
[Duyên khởi ở Sāvatthī] Này các tỳ khưu, đây là bốn sự lầm 

lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, về vô thường (quan niệm) là ‘Thường’ là sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về khổ não 
(quan niệm) là ‘Lạc’ là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc 
của kiến. Này các tỳ khưu, về vô ngã (quan niệm) là ‘Ngã’ là sự lầm 
lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, về 
bất tịnh (quan niệm) là ‘Tịnh’ là sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của 
tâm, lầm lạc của kiến. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự lầm lạc của 
tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến.  

Này các tỳ khưu, đây là bốn sự không lầm lạc của tưởng, không 
lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến. Bốn là gì? Này các tỳ khưu, 
về vô thường (quan niệm) là ‘Vô thường’ là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về khổ não (quan niệm) là ‘Khổ não’ là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về vô ngã (quan niệm) là ‘Vô ngã’ là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, về bất tịnh (quan niệm) là ‘Bất tịnh’ là sự không lầm lạc của 
tưởng, không lầm lạc của tâm, không lầm lạc của kiến Này các tỳ 
khưu, bốn điều này không lầm lạc của tưởng, không lầm lạc của tâm, 
không lầm lạc của kiến.  
 

1. Vô thường tưởng là thường    → khổ não tưởng là lạc, 
vô ngã cho là ngã,   bất tịnh tưởng là tịnh, 
tà kiến đánh bại chúng  tưởng quấy, tâm rối loạn.   

 

2. Bị Ma vương buộc ách,  trói buộc không an ổn, 
chúng sanh bị luân hồi  đi đến sanh lão tử. 

 

3. Khi chư Phật quang minh  hiện khởi ở thế gian 
giảng giải Giáo Pháp này  đưa đến vắng lặng khổ. 

 

4. Bậc trí nghe theo Phật  thành tựu tâm, thấy được  
vô thường là vô thường,  khổ não là khổ não, 
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5. Anattani anattāti1 asubhaṃ asubhataddasuṃ  
sammādiṭṭhisamādānā sabbaṃ dukkhaṃ2 upaccagunti. [a]  

Ime cattāro vipallāsā diṭṭhisampannassa puggalassa pahīnā 
appahīnāti? Keci pahīnā, keci appahīnā. Anicce niccanti saññā-
vipallāso cittavipallāso diṭṭhivipallāso pahīno. Dukkhe sukhanti 
saññā uppajjati, cittaṃ uppajjati, diṭṭhivipallāso pahīno. Anattani 
attāti saññāvipallāso cittavipallāso diṭṭhivipallāso pahīno, asubhe 
subhanti saññā uppajjati, cittaṃ uppajjati, diṭṭhivipallāso pahīno.  

Dvīsu vatthusu cha vipallāsā pahīnā, dvīsu vatthusu dve vipallāsā 
pahīnā: cattāro vipallāsā appahīnā, catusu vatthusu aṭṭhavipallāsā 
pahīnā, cattāro vipallāsā appahīnāti.  
 

Vipallāsakathā samattā. 
   

IX. MAGGAKATHĀ 
 

Maggoti kenaṭṭhena maggo? Sotāpattimaggakkhaṇe 
dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā pahānāya maggo ceva 
hetu ca, sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva 
hetu ca, kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca, 
paṭivedhādivisodhanāya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiṭṭhānāya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca, 
visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, uttari3 paṭivedhāya maggo 
ceva hetu ca, saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca, nirodhe 
patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  
 

Abhiniropaṭṭhena4 sammāsaṅkappo micchāsaṅkappassa 
pahānāya maggo ceva hetu ca, sahajātānaṃ dhammānaṃ 
upatthambhanāya maggo ceva hetu ca, kilesānaṃ pariyādānāya 
maggo ceva hetu ca paṭivedhādivisodhanāya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca, cittassa vodānāya maggo 
ceva hetu ca, visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, uttari 
paṭivedhāya maggo ceva hetu ca saccābhisamayāya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  
 

Pariggahaṭṭhena sammāvācā micchāvācāya pahānāya maggo ceva 
hetu ca, sahajātānaṃ dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva 
hetu ca, kilesānaṃ pariyādānāya maggo ceva hetu ca, 
paṭivedhādivisodhanāya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiṭṭhānāya 
maggo ceva hetu ca, cittassa vodānāya maggo ceva hetu ca, 
visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, uttari paṭivedhāya maggo ceva 
hetu ca, saccābhisamayāya maggo ceva hetu ca nirodhe 
patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  
                                                   
[a] (4. 1. 5. 9) Aṅguttara - Catukkanipāta - Rohinassavagga. 
1 anattaṃ ca anattato - Syā.   3 uttariṃ - Syā. 
2 sabbadukkhaṃ - Syā, PTS.   4 abhiropanaṭṭhena - PTS. 
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Vô ngã là vô ngã, → bất tịnh là bất tịnh, 
nắm giữ chánh tri kiến, xa lìa tất cả khổ. 

Đối với người được thành tựu về kiến, bốn sự lầm lạc này được 
dứt bỏ hay chưa được dứt bỏ? Một số được dứt bỏ, một số chưa được 
dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc của tâm, lầm lạc của kiến về vô 
thường (quan niệm) là ‘Thường’ được dứt bỏ. Về khổ não (quan 
niệm) là ‘Lạc,’ tưởng như thế có sanh lên, tâm như thế có sanh lên, 
còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ. Sự lầm lạc của tưởng, lầm lạc 
của tâm, lầm lạc của kiến về vô ngã (quan niệm) là ‘Ngã’ được dứt 
bỏ. Về bất tịnh (quan niệm) là ‘Tịnh,’ tưởng như thế có sanh lên, tâm 
như thế có sanh lên, còn sự lầm lạc của kiến được dứt bỏ.  

Về hai sự việc (vô thường, vô ngã), có sáu sự lầm lạc được dứt bỏ. 
Về hai sự việc (khổ não, bất tịnh), có hai sự lầm lạc được dứt bỏ, bốn 
sự lầm lạc chưa được dứt bỏ. Về bốn sự việc, có tám sự lầm lạc được 
dứt bỏ, bốn sự lầm lạc chưa được dứt bỏ.  
 

Phần Giảng về Sự Lầm Lạc được đầy đủ. 
 

IX. GIẢNG VỀ ĐẠO: 
Đạo: Đạo theo ý nghĩa gì? Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, chánh kiến 

theo ý nghĩa nhận thức: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà kiến, là 
đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là 
nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc 
làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của 
việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là 
đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân 
của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng 
ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập  ở sự diệt tận.  

Chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh): là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ tà tư duy, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, 
là đạo vừa là nhân của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu 
triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân 
của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp 
đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo 
vừa là nhân của việc chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc 
thiết lập ở sự diệt tận.  

Chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ: là đạo vừa là nhân của việc dứt 
bỏ tà ngữ, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.   
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Samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto micchākammantassa 
pahānāya maggo ceva hetu ca, —pe— Vodānaṭṭhena sammā-ājīvo 
micchājīvassa pahānāya maggo ceva hetu ca, —pe— Paggahaṭṭhena 
sammāvāyāmo micchāvāyāmassa pahānāya maggo ceva hetu ca,      
—pe— Upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati micchāsatiyā pahānāya maggo 
ceva hetu ca, —pe— Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchā-
samādhissa pahānāya maggo ceva hetu ca, sahajātānaṃ 
dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva hetu ca, kilesānaṃ 
pariyādānāya maggo ceva hetu ca, paṭivedhādivisodhanāya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodānāya maggo ceva hetu ca, visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, 
uttari paṭivedhāya maggo ceva hetu ca, saccābhisamayāya maggo 
ceva hetu ca nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  

Sakadāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi oḷārikassa kāmarāgasaññojanassa 
paṭighasaññojanassa oḷārikassa kāmarāgānusayassa paṭighānusa-
yassa pahānāya maggo ceva hetu ca, sahajātānaṃ dhammānaṃ 
upatthambhanāya maggo ceva hetu ca, kilesānaṃ pariyādānāya 
maggo ceva hetu ca, paṭivedhādivisodhanāya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca, cittassa vodānāya maggo 
ceva hetu ca, visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, uttari 
paṭivedhāya maggo ceva hetu ca, saccābhisamayāya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  

Anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi aṇusahagatassa kāmarāgasañño-
janassa paṭighasaññojanassa aṇusahagatassa kāmarāgānusayassa 
paṭighānusayassa pahānāya maggo ceva hetu ca, sahajātānaṃ 
dhammānaṃ upatthambhanāya maggo ceva hetu ca, kilesānaṃ 
pariyādānāya maggo ceva hetu ca, paṭivedhādivisodhanāya maggo 
ceva hetu ca, cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca, cittassa 
vodānāya maggo ceva hetu ca, visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, 
uttari paṭivedhāya maggo ceva hetu ca, saccābhisamayāya maggo 
ceva hetu ca, nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  

Arahattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgassa mānassa uddhaccassa 
avijjāya, mānānusayassa bhavarāgānusayassa1 avijjānusayassa 
pahānāya maggo ceva hetu ca, sahajātānaṃ dhammānaṃ 
upatthambhanāya maggo ceva hetu ca, kilesānaṃ pariyādānāya 
maggo ceva hetu ca, paṭivedhādivisodhanāya maggo ceva hetu ca, 
cittassa adhiṭṭhānāya maggo ceva hetu ca, cittassa vodānāya maggo 
ceva hetu ca, visesādhigamāya maggo ceva hetu ca, uttari-
paṭivedhāya maggo ceva hetu ca, saccābhisamayāya maggo ceva hetu 
ca, nirodhe patiṭṭhāpanāya maggo ceva hetu ca.  

                                                   
1 rāgānusayassa - Syā. 
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Chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi: là đạo vừa là nhân 
của việc dứt bỏ tà nghiệp, ...(như trên)... Chánh mạng theo ý nghĩa 
trong sạch: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà mạng, ...(như 
trên)... Chánh tinh tấn theo ý nghĩa ra sức: là đạo vừa là nhân của 
việc dứt bỏ tà tinh tấn, ...(như trên)... Chánh niệm theo ý nghĩa thiết 
lập: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ tà niệm, ...(như trên)... Chánh 
định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là nhân của việc dứt bỏ 
tà định, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là 
đạo vừa là nhân của việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân 
của việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là 
nhân của việc khẳng định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc 
tâm, là đạo vừa là nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa 
là nhân của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.  

Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất thô thiển, đối với ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, là đạo vừa là nhân của việc hổ 
trợ các pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của 
việc làm trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc khẳng 
định tâm, ... của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc 
biệt, ... của việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc 
chứng ngộ chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.  

Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ đối với sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc 
của bất bình có tính chất vi tế, đối với ái dục ngủ ngầm và bất bình 
ngủ ngầm có tính chất vi tế, là đạo vừa là nhân của việc hổ trợ các 
pháp đồng sanh, ... của việc chấm dứt các phiền não, ... của việc làm 
trong sạch phần đầu của sự thấu triệt, ... của việc khẳng định tâm, ... 
của việc thanh lọc tâm, ... của việc đắc chứng pháp đặc biệt, ... của 
việc thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ 
chân lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận. 

Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức: 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn: là đạo vừa là 
nhân của việc dứt bỏ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, 
ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, là đạo vừa 
là nhân của việc hổ trợ các pháp đồng sanh, là đạo vừa là nhân của 
việc chấm dứt các phiền não, là đạo vừa là nhân của việc làm trong 
sạch phần đầu của sự thấu triệt, là đạo vừa là nhân của việc khẳng 
định tâm, là đạo vừa là nhân của việc thanh lọc tâm, là đạo vừa là 
nhân của việc đắc chứng pháp đặc biệt, là đạo vừa là nhân của việc 
thấu triệt hướng thượng, là đạo vừa là nhân của việc chứng ngộ chân 
lý, là đạo vừa là nhân của việc thiết lập ở sự diệt tận.  
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Dassanamaggo sammādiṭṭhi, abhiniropanamaggo sammā-
saṅkappo, pariggahamaggo sammāvācā, samuṭṭhānamaggo 
sammākammanto, vodānamaggo sammā-ājīvo, paggahamaggo 
sammāvāyāmo, upaṭṭhānamaggo sammāsati, avikkhepamaggo 
sammāsamādhi.  

 

Upaṭṭhānamaggo satisambojjhaṅgo, pavicayamaggo dhamma-
vicayasambojjhaṅgo, paggahamaggo viriyasambojjhaṅgo, pharana-
maggo pītisambojjhaṅgo, upasamamaggo passaddhisambojjhaṅgo, 
avikkhepamaggo samādhisambojjhaṅgo, paṭisaṅkhānamaggo 
upekkhāsambojjhaṅgo.  

 

Assaddhiye akampiyamaggo saddhābalaṃ, kosajje akampiya-
maggo viriyabalaṃ, pamāde akampiyamaggo satibalaṃ, uddhacce 
akampiyamaggo samādhibalaṃ, avijjāya akampiyamaggo 
paññābalaṃ.  

 

Adhimokkhamaggo saddhindriyaṃ, paggahamaggo viriyin-
driyaṃ, upaṭṭhānamaggo satindriyaṃ, avikkhepamaggo 
samādhindriyaṃ, dassanamaggo paññindriyaṃ,  

 
1 2Ādhipateyyaṭṭhena indriyaṃ  maggo, akampiyaṭṭhena balaṃ  

maggo, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgo3 4 maggo, hetuṭṭhena  maggaṅgaṃ 
maggo,5 6 upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānaṃ maggo, padahanaṭṭhena  
sammappadhānaṃ maggo, ijjhanaṭṭhena iddhipādo maggo, 
tathaṭṭhena saccaṃ7 maggo, avikkhepaṭṭhena samatho maggo, 
anupassanaṭṭhena vipassanā maggo, ekarasaṭṭhena samatha-
vipassanā maggo, anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ8 maggo, 
saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi maggo, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi 
maggo, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi maggo, muttaṭṭhena vimokkho 
maggo, paṭivedhaṭṭhena vijjā maggo, pariccāgaṭṭhena vimutti 
maggo, samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ maggo, chando mūlaṭṭhena   
maggo, manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena maggo, phasso 
samodhānaṭṭhena maggo, vedanā samosaraṇaṭṭhena maggo, 
samādhi pamukhaṭṭhena maggo, sati ādhipateyyaṭṭhena maggo, 
paññā taduttaraṭṭhena9 maggo, vimutti sāraṭṭhena maggo, 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maggo’ti.  
 

Maggakathā samattā.

                                                   
1 6 indriyā - Machasaṃ, Syā.    padahaṭṭhena - PTS. 
2 7 balā - Machasaṃ.      saccāni - Machasaṃ, Syā, PTS.  
3 8 bojjhaṅgā - Machasaṃ.    yuganaddhā - Machasaṃ;  
4 hetvaṭṭhena - Sī 2, 3; hetaṭṭhena - Syā.      yuganandhā - Syā, PTS. 
5 9 maggaṅgā - Machasaṃ.    tatuttaraṭṭhena - Machasaṃ. 
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Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Đạo 

Đường lối (Đạo) của nhận thức là chánh kiến, đường lối của sự 
gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, đường lối của sự gìn giữ là 
chánh ngữ, đường lối của nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, đường 
lối của sự trong sạch là chánh mạng, đường lối của sự ra sức là chánh 
tinh tấn, đường lối của sự thiết lập là chánh niệm, đường lối của sự 
không tản mạn là chánh định.  

Đường lối của sự thiết lập là niệm giác chi, đường lối của sự suy 
xét là trạch pháp giác chi, đường lối của sự ra sức là cần giác chi, 
đường lối của sự lan tỏa là hỷ giác chi, đường lối của sự an tịnh là 
tịnh giác chi, đường lối của sự không tản mạn là định giác chi, đường 
lối của sự phân biệt rõ là xả giác chi.  

Đường lối của tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự biếng nhác là 
tấn lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự buông lung là 
niệm lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự phóng dật là 
định lực, đường lối của tính chất không dao động ở sự không sáng 
suốt là tuệ lực.  

Đường lối của sự cương quyết là tín quyền, đường lối của sự ra 
sức là tấn quyền, đường lối của sự thiết lập là niệm quyền, đường lối 
của sự không tản mạn là định quyền, đường lối của sự nhận thức là 
tuệ quyền.  

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là Đạo; theo ý nghĩa không 
dao động, lực là Đạo; theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), giác 
chi là Đạo; theo ý nghĩa chủng tử, chi phần của Đạo là Đạo; theo ý 
nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là Đạo; theo ý nghĩa nỗ lực, chánh 
cần là Đạo; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của thần thông là Đạo; 
theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là Đạo; theo ý nghĩa không tàn 
mạn, chỉ tịnh là Đạo; theo ý nghĩa quán xét, minh sát là Đạo; theo ý 
nghĩa nhất vị, chỉ tịnh và minh sát là Đạo; theo ý nghĩa không vượt 
trội, sự kết hợp chung là Đạo; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh 
là Đạo; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là Đạo; theo ý 
nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là Đạo; theo ý nghĩa thấu triệt, 
minh là Đạo; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là Đạo; theo ý 
nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là Đạo; ước muốn theo ý nghĩa 
nguồn cội là Đạo; tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là Đạo; xúc 
theo ý nghĩa liên kết là Đạo; thọ theo ý nghĩa hội tụ là Đạo; định theo 
ý nghĩa dẫn đầu là Đạo; niệm theo ý nghĩa là pháp chủ đạo là Đạo; 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là Đạo; sự giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là Đạo; Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý 
nghĩa kết thúc là Đạo.  
 

Phần giảng về Đạo được đầy đủ. 
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X. MAṆḌAPEYYAKATHĀ 
 

“Maṇḍapeyyamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ, satthā 
sammukhībhūto,”1 2 [*] tidhattamaṇḍo  satthari sammukhībhūte: 
desanāmaṇḍo, paṭiggahamaṇḍo,3 brahmacariyamaṇḍo.  

Katamo desanāmaṇḍo? Catunnaṃ ariyasaccānaṃ ācikkhanā 
desanā paññāpanā4 paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ.5 
Catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ —pe— Catunnaṃ sammappadhānānaṃ 
—pe— Catunnaṃ iddhipādānaṃ —pe— Pañcannaṃ indriyānaṃ —
pe— Pañcannaṃ balānaṃ —pe— Sattānaṃ bojjhaṅgānaṃ —pe— 
Ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa ācikkhanā desanā paññāpanā 
paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ. Ayaṃ 
desanāmaṇḍo. (1)  

Katamo paṭiggahamaṇḍo? Bhikkhū bhikkhuniyo upāsakā 
upāsikāyo devā manussā, yevā panaññepi keci viññātāro. Ayaṃ 
paṭiggahamaṇḍo. (2)  

Katamo brahmacariyamaṇḍo? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, 
seyyathīdaṃ6 sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā 
sammākammanto sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammāsati 
sammāsamādhi. Ayaṃ brahmacariyamaṇḍo. (3)  

Adhimokkhamaṇḍo saddhindriyaṃ, assaddhiyaṃ kasaṭaṃ, 
assaddhiyaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā saddhindriyassa 
adhimokkhamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. Paggahamaṇḍo 
viriyindriyaṃ, kosajjaṃ kasaṭo, kosajjaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
viriyindriyassa paggahamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. 
Upaṭṭhānamaṇḍo satindriyaṃ, pamādo kasaṭo, pamādaṃ kasaṭaṃ 
chaḍḍetvā satindriyassa upaṭṭhānamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. 
Avikkhepamaṇḍo samādhindriyaṃ, uddhaccaṃ kasaṭo, uddhaccaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā samādhindiyassa avikkhepamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ. Dassanamaṇḍo paññindriyaṃ, avijjā7 kasaṭo, avijjaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā paññindriyassa dassanamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ.  

Assaddhiye akampiyamaṇḍo saddhābalaṃ, assaddhiyaṃ kasaṭo, 
assaddhiyaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā saddhābalassa assaddhiye 
akampiyamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. Kosajje akampiyamaṇḍo 
viriyabalaṃ, kosajjaṃ kasaṭo, kosajjaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
viriyabalassa    kosajje   akampiyamaṇḍaṃ    pivatīti   maṇḍapeyyaṃ. 
Pamāde akampiyamaṇḍo satibalaṃ, pamādo kasaṭo, pamādaṃ 
kasaṭaṃ  chaḍḍetvā  satibalassa  pamāde  akampiyamaṇḍaṃ  pivatīti  
                                                   
1 5 satthari sammukhībhūte - Syā, PTS.  uttānikamma - PTS. 
2 6 tividho maṇḍo - Syā, Sī 1, 2, PTS.   seyyathidaṃ - Machasaṃ. 
3 7 pariggahamaṇḍo - Machasaṃ.   avijjaṃ - Machasaṃ. 
4 paññapanā - Syā, Sī 1, 2, PTS.  [*] Saṃyuttanikāya - Nidāna Balavagga. 
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X. GIẢNG VỀ TỊNH THỦY NÊN UỐNG: 
 

Này các tỳ khưu, tịnh thủy nên uống là Phạm hạnh này, là bậc 
Đạo Sư khi còn tại tiền. Khi bậc Đạo Sư còn tại tiền, bản chất của 
tịnh thủy có ba loại là: tịnh thủy về sự thuyết giảng, tịnh thủy về 
người thọ nhận, tịnh thủy về Phạm hạnh.  
 

Tịnh thủy về sự thuyết giảng là gì? Là sự phát biểu, sự thuyết 
giảng, sự làm cho nhận biết, sự thiết lập, sự phô bày, sự phân giải, 
hành động làm rõ về bốn Chân Lý cao thượng ... về bốn sự thiết lập 
niệm ... về bốn chánh cần ... về bốn nền tảng của thần thông ... về 
năm quyền ... về năm lực ... về bảy chi phần đưa đến giác ngộ ... về 
Thánh Đạo tám chi phần; đây là tịnh thủy về sự thuyết giảng. (1) 
 

Tịnh thủy về người thọ nhận là gì? Là các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, 
các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ, chư thiên, nhân loại, hoặc bất cứ những ai 
khác là người hiểu biết; đây là tịnh thủy về người thọ nhận. (2) 
 

Tịnh thủy về Phạm hạnh là gì? Điều này chính là Thánh Đạo tám 
chi phần tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định; đây là tịnh 
thủy về Phạm hạnh. (3) 
 

‘Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, uống tịnh thủy cương 
quyết của tín quyền’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về ra sức là tấn 
quyền, biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã biếng nhác, uống 
tịnh thủy ra sức của tấn quyền’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về 
thiết lập là niệm quyền, buông lung là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm quyền’ là tịnh thủy 
nên uống. ‘Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là 
cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản 
mạn của định quyền’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về nhận thức 
là tuệ quyền, vô minh là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống 
tịnh thủy nhận thức của tuệ quyền’ là tịnh thủy nên uống.  
 

‘Tịnh thủy về không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, 
không có đức tin là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã không có đức tin, 
uống tịnh thủy không dao động ở sự không có đức tin của tín lực’ là 
tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự 
biếng nhác là tấn lực, biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
biếng nhác, uống tịnh thủy không dao động ở sự biếng nhác của tấn 
lực’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về tính chất không dao động     
ở sự buông lung là niệm lực, buông lung là cặn bã; ‘sau khi loại        
bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy không dao động ở sự 
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maṇḍapeyyaṃ. Uddhacce akampiyamaṇḍo samādhibalaṃ 
uddhaccaṃ kasaṭo,  uddhaccaṃ kasaṭaṃ  chaḍḍetvā samādhibalassa  
uddhacce akampiyamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. Avijjāya 
akampiyamaṇḍo paññābalaṃ avijjā kasaṭo, avijjaṃ kasaṭaṃ 
chaḍḍetvā paññābalassa avijjāya akampiyamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ.  

 

Upaṭṭhānamaṇḍo satisambojjhaṅgo, pamādo kasaṭo, pamādaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā satisambojjhaṅgassa upaṭṭhānamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ. Pavicayamaṇḍo dhammavijayasambojjhaṅgo, avijjā 
kasaṭo, avijjaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā dhammavicayasambojjhaṅgassa 
pavicayamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. Paggahamaṇḍo 
viriyasambojjhaṅgo, kosajjaṃ kasaṭo, kosajjaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
viriyasambojjhaṅgassa paggahamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. 
Pharaṇamaṇḍo pītisambojjhaṅgo, pariḷāho kasaṭo, pariḷāhaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā pītisambojjhaṅgassa pharaṇamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ. Upasamamaṇḍo passaddhisambojjhaṅgo, 
duṭṭhullaṃ kasaṭo, duṭṭhullaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā passaddhi-
sambojjhaṅgassa upasamamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ. 
Avikkhepamaṇḍo samādhisambojjhaṅgo, uddhaccaṃ kasaṭo, 
uddhaccaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā samādhisamojjhaṅgassa 
avikkhepamaṇḍa pivatīti maṇḍapeyyaṃ. Paṭisaṅkhānamaṇḍo 
upekkhāsambojjhaṅgo, appaṭisaṅkhā kasaṭo, appaṭisaṅkhaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā upekkhāsambojjhaṅgassa paṭisaṅkhānamaṇḍaṃ 
pivatīti maṇḍapeyyaṃ.  

 

Dassanamaṇḍo sammādiṭṭhi, micchādiṭṭhi kasaṭo, micchādiṭṭhiṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā sammādiṭṭhiyā dassanamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ, abhiniropanamaṇḍo sammāsaṅkappo, 
micchāsaṅkappo kasaṭo, micchāsaṅkappaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
sammāsaṅkappassa abhiniropanamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ, 
pariggahamaṇḍo sammāvācā, micchāvācā kasaṭo, micchāvācaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā sammāvācāya pariggahamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ, samuṭṭhānamaṇḍo sammākammanto, 
micchākammanto kasaṭo, micchākammantaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
sammākammantassa samuṭṭhānamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ, 
vodānamaṇḍo sammā-ājīvo, micchā-ājīvo kasaṭo micchā-ājīvaṃ 
kasaṭaṃ chaḍḍetvā sammā-ājīvassa vodānamaṇḍaṃ pivatīti 
maṇḍapeyyaṃ, paggahamaṇḍo sammāvāyāmo, micchāvāyāmo 
kasaṭo, micchāvāyāmaṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā sāmāvāyāmassa 
paggahamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ, upaṭṭhānamaṇḍo 
sammāsati, micchāsati kasaṭo, micchāsatiṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā 
sammāsatiyā upaṭṭhānamaṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ, 
avikkhepamaṇḍo sammāsamādhi, micchāsamādhi kasaṭo, 
micchāsamādhiṃ kasaṭaṃ chaḍḍetvā sammāsamādhissa avikkhepa-
maṇḍaṃ pivatīti maṇḍapeyyaṃ.  
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buông lung của niệm lực’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự phóng dật là định lực, phóng dật là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự phóng dật của định lực’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự không sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh thủy không dao động ở 
sự không sáng suốt của tuệ lực’ là tịnh thủy nên uống.  
 

‘Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, sự buông lung là cặn bã; 
sau khi loại bỏ cặn bã buông lung, uống tịnh thủy thiết lập của niệm 
giác chi’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp 
giác chi, vô minh là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã vô minh, uống tịnh 
thủy suy xét của trạch pháp giác chi’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh 
thủy về ra sức là cần giác chi, sự biếng nhác là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã biếng nhác, uống tịnh thủy ra sức của cần giác chi’ là tịnh 
thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội 
là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã trạng thái bực bội, uống tịnh thủy 
lan tỏa của hỷ giác chi’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về an tịnh là 
tịnh giác chi, sự thô xấu là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã thô xấu, 
uống tịnh thủy an tịnh của tịnh giác chi’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh 
thủy về không tản mạn là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã; sau 
khi loại bỏ cặn bã phóng dật, uống tịnh thủy không tản mạn của định 
giác chi’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác chi, sự không phân biệt rõ là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã 
không phân biệt rõ, uống tịnh thủy sự phân biệt rõ của xả giác chi’ là 
tịnh thủy nên uống. 
 

‘Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà kiến, uống tịnh thủy nhận thức của chánh kiến’ là 
tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tư duy, uống tịnh 
thủy gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy’ là tịnh thủy nên 
uống. ‘Tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã; sau khi 
loại bỏ cặn bã tà ngữ, uống tịnh thủy gìn giữ của chánh ngữ’ là tịnh 
thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà 
nghiệp là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà nghiệp, uống tịnh thủy 
nguồn sanh khởi của chánh nghiệp’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy 
về trong sạch là chánh mạng, tà mạng là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn 
bã tà mạng, uống tịnh thủy trong sạch của chánh mạng’ là tịnh thủy 
nên uống. ‘Tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tà tinh tấn là cặn 
bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà tinh tấn, uống tịnh thủy ra sức của 
chánh tinh tấn’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy về thiết lập là 
chánh niệm, tà niệm là cặn bã; sau khi loại bỏ cặn bã tà niệm, uống 
tịnh thủy thiết lập của chánh niệm’ là tịnh thủy nên uống. ‘Tịnh thủy 
về không tản mạn là chánh định, tà định là cặn bã; sau khi loại bỏ 
cặn bã tà định, uống tịnh thủy không tản mạn của chánh định’ là 
tịnh thủy nên uống.  
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Atthi maṇḍo, atthi peyyaṃ, atthi kasaṭo.  

Adhimokkhamaṇḍo saddhindriyaṃ, assaddhiyaṃ kasaṭo, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ, paggaha-
maṇḍo viriyindriyaṃ, kosajjaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Upaṭṭhānamaṇḍā 
satindriyaṃ pamādo kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Avikkhepamaṇḍo samādhindriyaṃ, 
uddhaccaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso, dhammaraso vimuttiraso 
idaṃ peyyaṃ. Dassanamaṇḍo paññindriyaṃ, avijjā kasaṭo, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ.  

 

 

 

 

Assaddhiye akampiyamaṇḍo saddhābalaṃ, assaddhiyaṃ kasaṭo, 
yo tattharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Kosajja 
akampiyamaṇḍo viriyabalaṃ, kosajjaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Pamāde akampiyamaṇḍo 
satibalaṃ, pamādo kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Uddhacce akampiyamaṇḍo samādhi-
balaṃ, uddhaccaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Avijjāya akampiyamaṇḍo paññābalaṃ, 
avijjā kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ 
peyyaṃ.  

 

 
 
 

 

Upaṭṭhānamaṇḍā satisambojjhaṅgo, pāmādo kasaṭo, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Pavicayamaṇḍo 
dhammavicayasambojjhaṅgo, avijjā kasaṭo, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Paggahamaṇḍo 
viriyasambojjhaṅgo, kosajjaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso 
dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Pharaṇamaṇḍo 
pītisambojjhaṅgo, pariḷāho kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Upasamamaṇḍo passaddhisambojhaṅgo, 
duṭṭhullaṃ kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, 
idaṃ peyyaṃ. Avikkhepamaṇḍo samādhisambojjhaṅgo, uddhaccaṃ 
kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. 
Paṭisaṅkhānamaṇḍo upekkhāsambojjhaṅgo, apaṭisaṅkhā kasaṭo, yo 
tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ.  
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Có tịnh thủy, có vật nên uống, có cặn bã.  

Tịnh thủy về cương quyết là tín quyền, không có đức tin là cặn bã. 
Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là tấn quyền, biếng 
nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về thiết lập là 
niệm quyền, buông lung là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về không tản mạn là định quyền, phóng dật là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về nhận thức là tuệ quyền, vô 
minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống.  

 
Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 

tín lực, sự không có đức tin là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực, sự 
biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính 
chất không dao động ở sự buông lung là niệm lực, sự buông lung là 
cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao 
động ở sự phóng dật là định lực, sự phóng dật là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không 
sáng suốt là tuệ lực, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống.  

 
Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, buông lung là cặn bã. Ở 

đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về suy xét là trạch pháp giác 
chi, vô minh là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức 
là cần giác chi, sự biếng nhác là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về lan tỏa là hỷ giác chi, trạng thái bực bội là cặn bã. Ở 
đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi, sự 
thô xấu là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của 
Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về không 
tản mạn là định giác chi, sự phóng dật là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt 
lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên 
uống. Tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả giác chi, sự không phân biệt 
rõ là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt 
lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống.  
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Dassanamaṇḍo sammādiṭṭhi, micchādiṭṭhi kasaṭo, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Abhiniropana-
maṇḍo sammāsaṅkappo, micchāsaṅkappo kasaṭo, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Pariggahamaṇḍo 
sammāvācā, micchāvācā kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Samuṭṭhānamaṇḍo sammākammanto, 
micchākammanto kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso vimutti-
raso, idaṃ peyyaṃ. Vodānamaṇḍo sammā-ājīvo, micchā-ājīvo 
kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. 
Paggahamaṇḍo sammāvāyāmo micchāvāyāmo kasaṭo, yo tattha 
attharaso dhammaraso vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Upaṭṭhānamaṇḍo  
sammāsati, micchāsati kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. Avikkhepamaṇḍo sammāsamādhi, 
micchāsamādhi kasaṭo, yo tattha attharaso dhammaraso 
vimuttiraso, idaṃ peyyaṃ. 
 

Dassanamaṇḍo sammādiṭṭhi, abhiniropanamaṇḍo sammāsaṅ-
kappo, pariggahamaṇḍo sammāvācā, samuṭṭhānamaṇḍo sammā-
kammanto, vodānamaṇḍo sammā-ājīvo, paggahamaṇḍo sammā-
vāyāmo, upaṭṭhānamaṇḍo sammāsati, avikkhepamaṇḍo sammā-
samādhi.  

Upaṭṭhānamaṇḍo satisambojjhaṅgo, pavicayamaṇḍo dhamma-
vicayasambojjhaṅgo paggahamaṇḍo viriyasambojjhaṅgo, pharaṇa-
maṇḍo pītisambojjhaṅgo upasamamaṇḍo passaddhisambojjhaṅgo, 
avikkhepamaṇḍo samādhisambojjhaṅgo, paṭisaṅkhānamaṇḍo 
upekkhāsambojjhaṅgo.  

Assaddhiye akampiyamaṇḍo saddhābalaṃ, kosajje akampiya-
maṇḍo viriyabalaṃ, pamāde akampiyamaṇḍo satibalaṃ, uddhacce 
akampiyamaṇḍo samādhibalaṃ, avijjāya akampiyamaṇḍo paññā-
balaṃ.  

Adhimokkhamaṇḍo saddhābalaṃ, paggahamaṇḍo viriyabalaṃ, 
upaṭṭhānamaṇḍo satibalaṃ, avikkhepamaṇḍo samādhibalaṃ, 
dassanamaṇḍo paññābalaṃ.  
 

1 2 3Ādhipateyyaṭṭhena indriyaṃ  maṇḍo  akampiyaṭṭhena balaṃ  
maṇḍo, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgo4 5 maṇḍo, hetuṭṭhena  maggo 
maṇḍo, upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānaṃ6 maṇḍo, padahanaṭṭhena 
sammappadhānaṃ7 8 maṇḍo, ijjhanaṭṭhena iddhipādo  maṇḍo, 
tathaṭṭhena    saccaṃ9   maṇḍo,   avikkhepaṭṭhena    samatho   maṇḍo  

                                                   
1 6 indriyā - Machasaṃ, Syā.   satipaṭṭhānā - Machasaṃ, Syā, PTS.  
2 7 indriyamaṇḍo - Sī 1, 2, 3, Sa.   sammappadhānā - Machasaṃ, Syā, PTS. 
3 8 balā - Machasaṃ.    iddhipādā - Machasaṃ, Syā, PTS. 
4 9 bojjhaṅgā - Machasaṃ.   saccā - Machasaṃ, Syā; saccamaṇḍo - Sī 1, 2, 3. 
5 hetaṭṭhena - Syā, Sī 1, 2, 3.    
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Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tà kiến là cặn bã. Ở đây, 
điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, 
điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh 
tư duy, tà tư duy là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi 
của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về gìn 
giữ là chánh ngữ, tà ngữ là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tà nghiệp là cặn bã. 
Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải 
thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về trong sạch là chánh mạng, tà 
mạng là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, 
cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. Tịnh thủy về ra sức là 
chánh tinh tấn, tà tinh tấn là cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý 
nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều ấy là nên uống. 
Tịnh thủy về thiết lập là chánh niệm, tà niệm là cặn bã. Ở đây, điều 
gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi của giải thoát, điều 
ấy là nên uống. Tịnh thủy về không tản mạn là chánh định, tà định là 
cặn bã. Ở đây, điều gì là cốt lõi của ý nghĩa, cốt lõi của Pháp, cốt lõi 
của giải thoát, điều ấy là nên uống.  

Tịnh thủy về nhận thức là chánh kiến, tịnh thủy về gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy, tịnh thủy về gìn giữ là chánh ngữ, tịnh 
thủy về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, tịnh thủy về trong sạch là 
chánh mạng, tịnh thủy về ra sức là chánh tinh tấn, tịnh thủy về thiết 
lập là chánh niệm, tịnh thủy về không tản mạn là chánh định.  

Tịnh thủy về thiết lập là niệm giác chi, tịnh thủy về suy xét là 
trạch pháp giác chi, tịnh thủy về nỗ lực là cần giác chi, tịnh thủy về 
lan tỏa là hỷ giác chi, tịnh thủy về an tịnh là tịnh giác chi, tịnh thủy 
về không tản mạn là định giác chi, tịnh thủy về sự phân biệt rõ là xả 
giác chi.  

Tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự biếng nhác là tấn 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự buông lung là niệm 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự phóng dật là định 
lực, tịnh thủy về tính chất không dao động ở sự không sáng suốt là 
tuệ lực.  

Tịnh thủy về cương quyết là tín lực, tịnh thủy về ra sức là tấn lực, 
tịnh thủy về thiết lập là niệm lực, tịnh thủy về không tản mạn là định 
lực, tịnh thủy về nhận thức là tuệ lực.  

Theo ý nghĩa pháp chủ đạo, quyền là tịnh thủy; theo ý nghĩa 
không dao động, lực là tịnh thủy; theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân 
hồi), giác chi là tịnh thủy; theo ý nghĩa chủng tử, Đạo là tịnh thủy; 
theo ý nghĩa thiết lập, sự thiết lập niệm là tịnh thủy; theo ý nghĩa nỗ 
lực, chánh tinh tấn là tịnh thủy; theo ý nghĩa thành tựu, nền tảng của 
thần thông là tịnh thủy; theo ý nghĩa của thực thể, các chân lý là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tàn mạn, chỉ tịnh là tịnh thủy, 
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anupassanaṭṭhena vipassanā maṇḍo, ekarasaṭṭhena 
samathavipassanā maṇḍo, anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ1 
maṇḍo, saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi maṇḍo, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi maṇḍo, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi maṇḍo, 
muttaṭṭhena vimokkho maṇḍo, paṭivedhaṭṭhena vijjā maṇḍo, 
pariccāgaṭṭhena vimutti maṇḍo, samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ 
maṇḍo, paṭippassaddhaṭṭhena anuppāde ñāṇaṃ maṇḍo.  

 

Chando mūlaṭṭhena maṇḍo, manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena 
maṇḍo, phasso samodhānaṭṭhena maṇḍo, vedanā samosaraṇaṭṭhena 
maṇḍo, samādhi pamukhaṭṭhena maṇḍo, sati ādhipateyyaṭṭhena 
maṇḍo, paññā taduttaraṭṭhena2 maṇḍo, vimutti sāraṭṭhena maṇḍo, 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maṇḍoti.  

 

 
Maṇḍapeyyakathā samattā.  

 

Catutthakabhāṇavāraṃ.  
 

Mahāvaggo paṭhamo. 
 

--ooOoo-- 
 

Tassa vaggassa uddānaṃ bhavati:  
 

3Ñāṇa diṭṭhi ca assāsā  
indriyaṃ vimokkha pañcamā,  
gatikammavipallāsā  
vaggo maṇḍena te dasā’ti.  

 
4Esa nikāyadharaṭṭhapito   

5asamo paṭhamo pavaro varavaggo’ti.   

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 yuganaddhā - Machasaṃ; yuganandhā - Syā, PTS. 
2 tatuttaraṭṭhena - Machasaṃ, Sī 1. 
3 ñāṇaṃ - Sī 2. 
4 nikāyadharehi ṭhapito - Machasaṃ; nikāyavaro ṭhapito - Syā, PTS. 
5 paṭhamo ca pavaro varavaggoti - Syā; pavaro varo ca vaggoti - PTS. 
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theo ý nghĩa quán xét, minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa nhất vị, chỉ 
tịnh và minh sát là tịnh thủy; theo ý nghĩa không vượt trội, sự kết 
hợp chung là tịnh thủy; theo ý nghĩa thu thúc, giới thanh tịnh là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa không tản mạn, tâm thanh tịnh là tịnh thủy; theo 
ý nghĩa nhận thức, kiến thanh tịnh là tịnh thủy; theo ý nghĩa thấu 
triệt, minh là tịnh thủy; theo ý nghĩa buông bỏ, sự giải thoát là tịnh 
thủy; theo ý nghĩa đoạn trừ, trí về sự đoạn tận là tịnh thủy; theo ý 
nghĩa tịnh lặng, trí không chấp thủ là tịnh thủy.  

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

Phần giảng về Tịnh Thủy Nên Uống được đầy đủ. 
 

Tụng phẩm thứ tư. 
 

Phẩm Chính Yếu là phẩm thứ nhất.
 

--ooOoo-- 
 

Phần tóm lược của phẩm này là: 
 
Trí, kiến, hơi thở vào, 
quyền, giải thoát thứ năm, 
cõi, nghiệp, lầm lạc, Đạo, 
tịnh thủy, thảy là mười.  
 

Phẩm thứ nhất, cao quý, tuyệt vời, không gì sánh được này đã 
được xác lập do các vị chuyên trì tụng về các Bộ Kinh.  

 
--ooOoo-- 
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