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V. VIRĀGAKATHĀ 
 

Virāgo maggo, vimutti phalaṃ.  

Kathaṃ virāgo maggo? Sotāpattimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena 
sammādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā virajjati, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca virajjati, bahiddhā ca sabbanimittehi virajjati.  

 

Virāgo virāgārammaṇo virāgagocaro virāge samudāgato1 virāge 
ṭhito virāge patiṭṭhito.  

 

Virāgoti dve virāgā: nibbānañca virāgo, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe virāgā hontīti virāgā, sahajātāni 
sattaṅgāni virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo, etena maggena 
buddhā ca sāvakā ca agataṃ disaṃ nibbānaṃ gacchantīti aṭṭhaṅgiko 
maggo, yāvatā puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ parappavādānaṃ maggā 
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo aggo ca seṭṭho ca pāmokkho2 ca 
uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ aṭṭhaṅgiko seṭṭho.  

 
 

Abhiniropanaṭṭhena sammāsaṅkappo micchāsaṅkappā virajjati 
—pe— pariggahaṭṭhena sammāvācā micchāvāyāya virajjati —pe— 
samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto micchākammantā virajjati       
—pe— vodānaṭṭhena sammā-ājīvo micchā-ājīvā virajjati —pe— 
paggahaṭṭhena sammāvāyāmo micchāvāyāmā virajjati —pe— 
upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati micchāsatiyā virajjati —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchāsamādhito virajjati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhā ca 
sabbanimittehi virajjati, virāgo virāgārammaṇo virāgagocaro virāge 
samudāgato virāge ṭhito virāge patiṭṭhito. 

 
 

Virāgoti dve virāgā: nibbānañca virāgo, ye ca 
nibbānārammaṇatājātā dhammā sabbe virāgā hontīti virāgā, 
sahajātāni sattaṅgāni virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo, etena 
maggena buddhā ca sāvakā ca agataṃ disaṃ nibbānaṃ     
gacchantīti aṭṭhaṅgiko maggo, yāvatā puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ 
parappavādānaṃ maggā ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo aggo ca 
seṭṭho ca pāmokkho2 ca uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ   
aṭṭhaṅgiko seṭṭho.  

 
1 samupāgato - Syā.     2 vimokkho - Syā; mokkho - Sa. 
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V. GIẢNG VỀ LY THAM ÁI:  
 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả.  

Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức loại bỏ tà kiến, loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần.  

 

Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, 
được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập 
ở ly tham ái.[*] 

 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’[*] như thế ly tham ái là đạo lộ. 
‘Bằng đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng 
chưa đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của 
các học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú,’ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất.  

 

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), loại bỏ tà tư 
duy. ...(như trên)... Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, loại bỏ tà ngữ. 
...(như trên)... Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, loại bỏ 
tà nghiệp. ...(như trên)... Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, loại 
bỏ tà mạng. ...(như trên)... Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, loại 
bỏ tà tinh tấn. ...(như trên)... Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, loại 
bỏ tà niệm. ...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, 
loại bỏ tà định, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các 
uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối 
tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly 
tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 

 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú,’ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 
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Sakadāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi oḷārikā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā oḷārikā kāmarāgānusayā paṭighānusayā      
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati,      
bahiddhā ca sabbanimittehi virajjati, virāgo virāgārammaṇo 
virāgagocaro virāge samudāgato virāge ṭhito virāge patiṭṭhito.  

 

Virāgoti dve virāgā: nibbānañca virāgo, ye ca 
nibbānārammaṇatājātā dhammā sabbe virāgā hontīti virāgā, 
sahajātāni sattaṅgāni virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo, etena 
maggena buddhā ca sāvakā ca agataṃ disaṃ nibbānaṃ gacchantīti 
aṭṭhaṅgiko maggo, yāvatā puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ 
parappavādānaṃ maggā, ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo aggo ca 
seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ   aṭṭhaṅgiko 
seṭṭho.  

 

Anāgāmimaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi aṇusahagatā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā aṇusahagatā kāmarāgānusayā paṭighānusayā  
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhā 
ca sabbanimittehi virajjati, virāgo virāgārammaṇo —pe— maggānaṃ 
aṭṭhaṅgiko seṭṭho.  

 

Arahattamaggakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgā arūparāgā mānā 
uddhaccā avijāya mānānusayā bhavarāgānusayā avijjānusayā 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddhā 
ca sabbanimittehi virajjati, virāgo virāgārammaṇo virāgagocaro 
virāge samudāgato virāge ṭhito virāge patiṭṭhito. 

 

Virāgoti dve virāgā: nibbānañca virāgo, ye ca 
nibbānārammaṇatājātā dhammā sabbe virāgā hontīti virāgā, 
sahajātāni sattaṅgāni virāgaṃ gacchantīti virāgo maggo, etena 
maggena buddhā ca sāvakā ca agataṃ disaṃ nibbānaṃ     
gacchantīti aṭṭhaṅgiko maggo, yāvatā puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ 
parappavādānaṃ maggā, ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo aggo ca 
seṭṭho ca pāmokkho ca uttamo ca pavaro cāti maggānaṃ   aṭṭhaṅgiko 
seṭṭho.  

 

Dassanavirāgo sammādiṭṭhi, abhiniropanavirāgo sammā-
saṅkappo pariggahavirāgo sammāvācā, samuṭṭhānavirāgo 
sammākammanto, vodānavirāgo sammā-ājīvo, paggahavirāgo 
sammāvāyāmo, upaṭṭhānavirāgo sammāsati, avikkhepavirāgo 
sammāsamādhi.  
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển, 
loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả 
các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, 
có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở 
ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái.  

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú;’ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Vào sát-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, 
ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái ...(như 
trên)... như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nt)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn loại bỏ ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ 
ngầm, vô minh ngủ ngầm, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái 
có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở 
ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 

Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. ‘Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,’ như thế ly tham ái là đạo lộ. ‘Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi,’ như thế là đạo lộ có tám chi phần. ‘Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chi phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú,’ như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 

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



Paṭisambhidāmaggo II               Yuganaddhavagga - Virāgakathā 

 90

                                                  

Upaṭṭhānavirāgo satisambojjhaṅgo, pavicayavirāgo dhamma-
vicayasambojjhaṅgo, paggahavirāgo viriyasambojjhaṅgo, pharaṇa-
virāgo pītisambojjhaṅgo, upasamavirāgo passaddhisambojjhaṅgo, 
avikkhepavirāgo samādhisambojjhaṅgo, paṭisaṅkhānavirāgo 
upekkhāsambojjhaṅgo.  

 
Assaddhiye akampiyavirāgo saddhābalaṃ, kosajje akampiya-

virāgo viriyabalaṃ, pamāde akampiyavirāgo satibalaṃ, uddhacce 
akampiyavirāgo samādhibalaṃ, avijjāya akampiyavirāgo 
paññābalaṃ.  

 
Adhimokkhavirāgo saddhindriyaṃ, paggahavirāgo viriyindriyaṃ, 

upaṭṭhānavirāgo satindriyaṃ, avikkhepavirāgo samādhindriyaṃ, 
dassanavirāgo paññindriyaṃ.  

 
Ādhipateyyaṭṭhena indriyāni virāgo, akampiyaṭṭhena balaṃ 

virāgo, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgā virāgo, hetuṭṭhena maggo virāgo, 
upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā virāgo, padahanaṭṭhena sammap-
padhānā virāgo, ijjhanaṭṭhena iddhipādā virāgo,1 tathaṭṭhena saccā 
virāgo, avikkhepaṭṭhena samatho virāgo, anupassanaṭṭhena 
vipassanā virāgo, ekarasaṭṭhena samathavipassanā virago, 
anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ2 virāgo, saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi virāgo, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi virāgo, 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi virāgo, vimuttaṭṭhena vimokkho 
virāgo, paṭivedhaṭṭhena vijjā virāgo, pariccāgaṭṭhena vimutti virāgo, 
samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ virāgo, chando mūlaṭṭhena virāgo, 
manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena virāgo, phasso samodhānaṭṭhena 
virāgo, vedanā samosaraṇaṭṭhena virāgo, samādhi pamukhaṭṭhena 
virāgo, sati ādhipateyyaṭṭhena virāgo, paññā taduttaraṭṭhena3 virāgo, 
vimutti sāraṭṭhena virāgo, amatogadhaṃ nibbānaṃ 
pariyosānaṭṭhena virāgo.4   

 
Dassanamaggo sammādiṭṭhi, abhiniropanamaggo sammā-

saṅkappo —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena maggo. 
Evaṃ virāgo maggo.  

 
Kathaṃ vimutti phalaṃ? Sotāpattiphalakkhaṇe dassanaṭṭhena 

sammādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā vimuttā hoti, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vimuttā hoti, bahiddhā ca sabbanimittehi vimuttā hoti. 
Vimutti vimuttārammaṇā vimuttigocarā vimuttiyā samudāgatā 
vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā patiṭṭhitā. 

 
1 virāgā - Sī.    3 tatuttaraṭṭhena - Machasaṃ, PTS. 
2 yuganandhaṃ - PTS.   5 sabbe ca - Machasaṃ. 
4 pariyosānaṭṭhena maggo - Machasaṃ; pariyosāna virāgo - Sī;  
‘amatogadhaṃ —pe— virāgo’ti - Syā, PTS potthakesu na dissati. 
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Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm giác chi. Ly tham ái là sự 
suy xét, tức là trạch pháp giác chi. Ly tham ái là sự ra sức, tức là cần 
giác chi. Ly tham ái là sự lan tỏa, tức là hỷ giác chi. Ly tham ái là sự 
an tịnh, tức là tịnh giác chi. Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là 
định giác chi. Ly tham ái là sự phân biệt rõ, tức là xả giác chi.  

Ly tham ái là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực. 
Ly tham ái là không dao động ở sự biếng nhác, tức là tấn lực. Ly 
tham ái là không dao động ở sự buông lung, tức là niệm lực. Ly tham 
ái là không dao động ở sự phóng dật, tức là định lực. Ly tham ái là 
không dao động ở sự vô minh, tức là tuệ lực.  

Ly tham ái là sự cương quyết, tức là tín quyền. Ly tham ái là sự ra 
sức, tức là tấn quyền. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm quyền. Ly 
tham ái là sự không tản mạn, tức là định quyền. Ly tham ái là sự 
nhận thức, tức là tuệ quyền. 

Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ái. Lực, theo ý nghĩa 
không thể bị lay chuyển, là ly tham ái. Các giác chi, theo ý nghĩa dẫn 
xuất, là ly tham ái. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là ly tham ái. Sự thiết 
lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là ly tham ái. Các chân lý, theo ý 
nghĩa của thực thể, là ly tham ái. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, là ly tham ái. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là ly tham ái. Chỉ 
tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là ly tham ái. Sự kết hợp 
chung, theo ý nghĩa không vượt quá, là ly tham ái. Giới thanh tịnh, 
theo ý nghĩa thu thúc, là ly tham ái. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa 
không tản mạn, là ly tham ái. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận 
thức, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là ly tham ái. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là ly tham ái. Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, là 
ly tham ái. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là ly tham ái. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là ly tham ái. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là ly tham ái. Thọ, theo ý nghĩahội tụ, là ly tham ái. Định, theo ý 
nghĩa dẫn đầu, là ly tham ái. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham 
ái. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là ly tham ái. 
Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là ly tham ái. Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là ly tham ái.  

Sự nhận thức là Đạo, tức là chánh kiến. Sự gắn chặt (tâm vào 
cảnh) là Đạo, tức là chánh tư duy ...nt)... Niết Bàn liên quan đến bất 
tử, theo ý nghĩa kết thúc, là Đạo. Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) 
như thế.  

Sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức được giải thoát khỏi tà kiến, 
được giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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 Vimuttīti dve vimuttiyo: nibbānañca vimutti, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe5 vimuttā hontīti vimuttiphalaṃ.  

 

Abhiniropanaṭṭhena1 sammāsaṅkappo micchāsaṅkappo vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttārammaṇā 
vimuttigocarā vimuttiyā samudāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā 
patiṭṭhitā.  

Vimuttīti dve vimuttiyo: nibbānañca vimutti, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe vimuttā honti vimutti phalaṃ.  

 

Pariggahaṭṭhena sammāvācā micchāvācāya vimutto hoti —pe— 
Samuṭṭhānaṭṭhena sammākammanto micchākammantā vimutto 
hoti, —pe— Vodānaṭṭhena sammā-ājīvo micchā-ājīvā vimutto hoti,  
—pe— Paggahaṭṭhena sammāvāyāmo micchāvāyāmā vimutto hoti,  
—pe— Upaṭṭhānaṭṭhena sammāsati micchāsatiyā vimutto hoti,         
—pe— Avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi micchāsamādhito vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttārammaṇā 
vimuttigocarā vimuttiyā samudāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā 
patiṭṭhitā.  

Vimuttīti dve vimuttiyo: nibbānañca vimutti, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe vimuttā hontīti vimuttiphalaṃ.  

 

Sakadāgāmiphalakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi oḷārikā kāmarāgasaññājanā 
paṭighasaññojanā olārikā kāmarāgānusayā paṭighānusayā vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddhā 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttārammaṇā vimutti 
gocarā vimuttiyā samudāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā patiṭṭhitā.  

 

Vimuttīti dve vimuttiyo: nibbānañca vimutti, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe vimuttā hontīti vimutti phalaṃ.  

 

Anāgāmiphalakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi aṇusahagatā kāmarāgasaññojanā 
paṭighasaññojanā, aṇusahagatā kāmarāgānusayā paṭighānusayā 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttārammaṇā 
vimutti gocarā vimuttiyā samudāgatā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā 
patiṭṭhitā.  

 
1 abhiropanaṭṭhena - Syā, PTS.  
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả.  

Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), giải thoát 
khỏi tà tư duy, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy 
và các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát.  

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, giải thoát khỏi tà ngữ ... Chánh 
nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, giải thoát khỏi tà nghiệp ... 
Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, giải thoát khỏi tà mạng ... 
Chánh tinh tấn, theo ý nghĩa ra sức, giải thoát khỏi tà tinh tấn ... 
Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, giải thoát khỏi tà niệm ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi tà định, giải thoát 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là 
giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được 
tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát.  

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, sự giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô 
thiển, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi 
các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát.  

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế 
giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có 
đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải 
thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát.  



Paṭisambhidāmaggo II               Yuganaddhavagga - Virāgakathā 

 94

Vimuttīti dve vimuttiyo: —pe— vimutti phalaṃ.  

Arahattaphalakkhaṇe dassanaṭṭhena sammādiṭṭhi —pe— 
avikkhepaṭṭhena sammāsamādhi rūparāgā arūparāgā mānā 
uddhaccā avijjāya mānānusayā bhāvarāgānusayā avijjāyanusayā 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddhā ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttārammaṇā 
vimutti gocarā vimuttiyā ṭhitā vimuttiyā patiṭṭhitā.  

 
 
 

Vimuttīti dve vimuttiyo: nibbānañca vimutti, ye ca nibbānā-
rammaṇatājātā dhammā sabbe vimuttā hontīti vimutti phalaṃ.  

 
 
 

Dassanavimutti sammādiṭṭhi —pe— Avikkhepavimutti 
sammāsamādhi, upaṭṭhānavimutti satisambojjhaṅgo —pe— 
paṭisaṅkhānavimutti upekkhāsambojjhaṅgo, assaddhiye akampiya-
vimutti saddhābalaṃ —pe— avijjāya akampiyavimutti paññābalaṃ, 
adhimokkhavimutti saddhindriyaṃ —pe— dassanavimutti 
paññindriyaṃ.  

 
 
 
 

Ādhipateyyaṭṭhena indriyā vimutti, akampiyaṭṭhena balā vimutti, 
niyyānaṭṭhena bojjhaṅgā vimutti, hetuṭṭhena maggo vimutti, 
upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā vimutti, padahanaṭṭhena sammap-
padhānā vimutti, ijjhanaṭṭhena iddhipādā vimutti, tathaṭṭhena saccā 
vimutti, avikkhepaṭṭhena samatho vimutti, anupassanaṭṭhena 
vipassanā vimutti, ekarasaṭṭhena samathavipassanā vimutti, 
anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ vimutti, saṃvaraṭṭhena 
sīlavisuddhi vimutti, avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi vimutti, 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi vimutti, vimuttaṭṭhena vimokkho 
vimutti, paṭivedhaṭṭhena vijjā vimutti, pariccāgaṭṭhena vimutti 
vimutti, paṭippassaddhiyaṭṭhena anuppāde ñāṇaṃ vimutti, chando 
mūlaṭṭhena vimutti, manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena vimutti, phasso 
samodhānaṭṭhena vimutti, vedanā samosaraṇaṭṭhena vimutti, 
samādhi pamukhaṭṭhena vimutti, sati ādhipateyyaṭṭhena vimutti, 
paññā taduttaraṭṭhena vimutti, vimutti sāraṭṭhena vimutti, 
amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena vimutti, evaṃ vimutti 
phalaṃ. 

Evaṃ virāgo maggo, vimutti phalanti.  
 

Virāgakathā samattā. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ...(nt)... giải thoát là Quả. 

Vào sát-na Quả A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ 
ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, giải thoát khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát khỏi tất 
cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là giải 
thoát, có hành xứ là giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết 
lập ở giải thoát.  

 Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ‘Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát;’ 
như thế, giải thoát là Quả. 

Giải thoát là sự nhận thức, tức là chánh kiến. ...(như trên)... Giải 
thoát là sự không tản mạn, tức là chánh định. Giải thoát là sự thiết 
lập, tức là niệm giác chi. ...(như trên)... Giải thoát là sự phân biệt rõ, 
tức là xả giác chi. Giải thoát là không dao động ở sự không có đức tin, 
tức là tín lực. ...(như trên)... Giải thoát là không dao động ở vô minh, 
tức là tuệ lực. Giải thoát là sự cương quyết, tức là tín quyền ...(như 
trên)... Giải thoát là sự nhận thức, tức là tuệ quyền.  

Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Các lực, theo ý 
nghĩa không bị dao động, là sự giải thoát. Các giác chi, theo ý nghĩa 
dẫn xuất, là sự giải thoát. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là sự giải thoát. 
Sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là sự giải thoát. Chánh cần, 
theo ý nghĩa nỗ lực là sự giải thoát. Các nền tảng của thần thông, 
theo ý nghĩa thành tựu, là sự giải thoát. Các chân lý, theo ý nghĩa 
thực thể, là sự giải thoát. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản mạn, là sự 
giải thoát. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là sự giải thoát. Chỉ tịnh 
và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là sự giải thoát. Sự kết hợp chung, 
theo ý nghĩa không vượt quá, là sự giải thoát. Giới thanh tịnh, theo ý 
nghĩa thu thúc, là sự giải thoát. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không 
tản mạn, là sự giải thoát. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là sự giải thoát. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là sự giải thoát. Trí về vô thủ, theo ý nghĩa an tịnh, là sự 
giải thoát. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là sự giải thoát. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là sự giải thoát. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là sự giải thoát. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là sự giải thoát. Định, 
theo ý nghĩa dẫn đầu, là sự giải thoát. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là 
sự giải thoát. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là sự giải thoát. Niết 
Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là sự giải thoát. Sự 
giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế.  
 

Phần Giảng về Ly Tham Ái được đầy đủ. 




