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VI. PAṬISAMBHIDĀKATHĀ 
 

Evaṃ me sutaṃ, ekaṃ samayaṃ bhagavā Bārāṇasiyaṃ viharati 
Isipatane migadāye tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhu 
āmantesi:  

“Dveme bhikkhave, antā pabbajitena na sevitabbā. Katame dve? 
Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno gammo pothujjaniko 
anariyo anatthasaṃhito yo cāyaṃ attakilamathānuyogo dukkho 
anariyo anatthasaṃhito, ete te1 bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī 
ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya 
saṃvattati.  

 

Katamā ca sā bhikkhave majjhimā paṭipadā tathāgatena 
abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya 
sambodhāya nibbānāya saṃvattati? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko 
maggo, seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā 
sammākammanto sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammāsati 
sammāsamādhi, ayaṃ kho sā bhikkhave, majjhimā paṭipadā 
tathāgatena abhisambuddhā cakkhukaraṇī ñāṇakaraṇī upasamāya 
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.  

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jātipi dukkhā, 
jarāpi dukkhā, vyādhipi dukkho, maraṇampi dukkhaṃ, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaṃ na 
labhati tampi dukkhaṃ, saṅkhittena pañcupādānakkhandhā 
dukkhā. 

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhasamudayo2 ariyasaccaṃ 
yāyaṃ taṇhā ponobhavikā nandirāgasahagatā tatratatrābhinandinī, 
seyyathīdaṃ kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā.  

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhanirodho3 ariyasaccaṃ yo tassā 
yeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo.  

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā 
ariyasaccaṃ ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṃ 
sammādiṭhi —pe— sammāsamādhi. 

‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi,  āloko udapādi,  ‘taṃ kho panidaṃ  dukkhaṃ  

                                                   
1 ete kho - Machasaṃ. 
2 dukkhasamudayaṃ - Sī, Machasaṃ, PTS, Sa. 
3 dukkhanirodhaṃ - Sī, Machasaṃ, PTS.  
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VI. GIẢNG VỀ SỰ PHÂN TÍCH: 
 

Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại 
Bārāṇasī, Isipatana, nơi vườn nai. Tại đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
vị tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 

- Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành. Hai là gì? Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém 
cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, 
và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao 
thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp 
cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn.  

Và này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn, (lối thực 
hành trung hòa) ấy là gì? Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh cần, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, lối thực hành 
trung hòa ấy đã được đức Như lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt 
được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn 
toàn giác ngộ, Niết Bàn.  

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ: sanh là 
khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó 
với những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa 
thích cũng là khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một 
cách tóm tắt năm thủ uẩn là khổ.  

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh của 
Khổ. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và 
tham ái, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: dục ái, hữu ái, phi 
hữu ái. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ. 
Điều ấy là sự diệt tận và ly tham ái không còn dư sót, là sự buông bỏ, 
là sự từ bỏ, là sự giải thoát, là sự không còn chỗ nương tựa đối với 
chính ái ấy. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến ...(như trên)... chánh định.  

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý  
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ariyasaccaṃ pariññeyyan’ti me bhikkhave, —pe— pariññātan’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

 
 

‘Idaṃ dukkhasamudayo1 ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi, ‘taṃ kho panidaṃ 
dukkhasamudayo ariyasaccaṃ pahātabban’ti me bhikkhave, —pe— 
pahīnan’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. 

 

‘Idaṃ dukkhanirodho2 ariyasaccan’ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā 
udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi, ‘taṃ kho panidaṃ 
dukkhanirodho ariyasaccaṃ sacchikātabban’ti me bhikkhave, —pe— 
sacchikatan’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 

 

‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccan’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, 
ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. ‘Taṃ 
kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ 
bhāvetabban’ti me bhikkhave —pe— bhāvitan’ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi 
paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi.  

 
 

Yāvakīvañca me bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evaṃ 
tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ na 
suvisuddhaṃ ahosi. Neva tāvāhaṃ bhikkhave, sadevake loke 
samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadeva-
manussāya ‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti 
paccaññāsiṃ. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu 
evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ 
suvisuddhaṃ ahosi, athāhaṃ bhikkhave, sadevake loke samārake 
sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya 
‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ. 
Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi: ‘akuppā me vimutti,1 
ayamantimā jāti, natthidāni punabbhavo’ti. 

                                                   
1 cetovimutti - Syā, PTS.          
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cao thượng tức là sự Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn 
diện.’ ...(như trên)... đã được biết toàn diện.’  

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là nhân sanh Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ cần 
được dứt bỏ.’ ...(như trên)... đã được dứt bỏ.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự diệt tận Khổ.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ cần 
được tác chứng.’ ...(như trên)... đã được tác chứng.’  

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.’ Này các tỳ 
khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã 
sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.’ ...(như 
trên)... đã được tu tập.’  

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào sự biết và thấy đúng theo thực 
thể của ta về ba Luân và mười hai Thể của bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là ‘Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng 
Giác’ ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 
Và này các tỳ khưu, bởi vì sự biết và thấy đúng theo thực thể của ta 
về ba Luân và mười hai Thể trong bốn chân lý cao thượng này đã 
được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ‘Đã 
hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và 
thấy đã sanh khởi đến ta rằng: ‘Sự giải thoát của ta là không thể thay 
đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa.’ 
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Idamavoca bhagavā, attamanā pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato 
bhāsitaṃ abhinandun’ti. Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ 
bhaññamāne āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ vitamalaṃ 
dhammacakkhuṃ udapādi: ‘yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ 
taṃ nirodhadhamman’ti.  

Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke bhummā devā 
saddamanussāvesuṃ ‘etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane 
migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ, appativattiyaṃ1 
samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā 
kenaci vā lokasmin’ti. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātum-
mahārājikā2 devā saddamanussāvesuṃ —pe— 
Cātummahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā devā —pe— 
Yāmā devā —pe— Tusitā devā —pe— Nimmānaratī devā —pe— 
Paranimmitavasavattī devā —pe— Brahmakāyikā devā 
saddamanussāvesuṃ ‘etaṃ bhaga-vatā bārāṇasiyaṃ isipatane 
migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ, appativattiyaṃ 
samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā 
kenaci vā lokasmin’ti.  

Itiha tena khaṇena [a] tena muhuttena yāva brahmalokā saddo 
abbhuggañchi,3 ayañca dasasahassī lokadhātu saṃkampi 
sampakampi sampavedhi, appamāṇo ca uḷāro obhāso loke 
pāturahosi atikamma4  devānaṃ devānubhāvanti.  

Atha kho bhagavā imaṃ udānaṃ udānesi: ‘aññāsi vata bho 
koṇḍañño aññāsi vata bho koṇḍaññā’ti. Iti hidaṃ āyasmato 
koṇḍaññassa ‘aññākoṇḍañño’ tveva5 nāmaṃ ahosi. [b]  

‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, 
aloko udapādi.  

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, 
‘paññā udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘vijjā udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘āloko 
udapādī’ti kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ 
udapādī’ti ñātaṭṭhena, ‘paññā udapādī’ti pajānanaṭṭhena, ‘vijjā 
udapādī’ti paṭivedhaṭṭhena, ‘āloko udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

Cakkhuṃ dhammo, ñāṇaṃ dhammo, paññā dhammo, vijjā 
dhammo, āloko dhammo, ime pañca dhammā dhamma-
paṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā 
te tassā gocarā, ye tassā gocarā, te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: 
‘dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā.’ 

                                                   
1 appaṭivattiyaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS.     3 abbhuggacchi - Machasaṃ, Syā, PTS. 
2 cātumahārājikā - Machasaṃ.  4 atikkammeva - Syā, PTS. 
5 aññāsikoṇḍañño - Machasaṃ; aññātakoṇḍañño - PTS. 
[a] tena layenāti - Machasaṃ potthakaṃ adhikaṃ. 
[b] Saccasaṃyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
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Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
hoan hỷ thâu nhận lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh 
này được thuyết giảng, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến đại đức Koṇḍañña: ‘Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.’ 

Khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, chư thiên ở 
địa cầu đã đồn đãi lời rằng: ‘Bánh xe Pháp tối thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận tại Bārāṇasī, Isipatana, nơi vườn nai không thể 
bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma 
Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.’ Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... Sau khi nghe được tiếng 
đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... chư thiên ở cõi Dạ Ma ...(như 
trên)... chư thiên ở cõi Đẩu Suất ...(như trên)... chư thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên ...(như trên)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại ...(như 
trên)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: ‘Bánh 
xe Pháp tối thượng ấy đã được đức Thế Tôn chuyển vận tại Bārāṇasī, 
Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-
môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai 
ở trên đời.’  

Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các 
cõi trời Phạm thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, 
rung động, chấn động. Và ánh sáng vô lượng tuyệt vời đã hiện ra ở 
thế gian, vượt quá hào quang siêu phàm của chư thiên.  

Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: ‘Quà nhiên 
Koṇḍañña đã hiểu được! Quà nhiên Koṇḍañña đã hiểu được!’ Do đó, 
đại đức Koṇḍañña đã có tên là ‘Aññākoṇḍañña.’[*]

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng.  

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.”  



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Dassanaṭṭho attho, ñātaṭṭho attho, pajānanaṭṭho attho, 
paṭivedhaṭṭho attho, obhāsaṭṭho attho. Ime pañca atthā 
atthapaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.’  

 
 
Pañca dhamme sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā, pañca 

atthe sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā. Imā dasa niruttiyo 
niruttipaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘niruttīsu ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā.’  

 
 
Pañcasu dhammesu ñāṇāni, pañcasu atthesu ñāṇāni, dasasu 

niruttīsu ñāṇāni imāni vīsati ñāṇāni paṭibhānapaṭisambhidāya 
ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā te tassā gocarā, 
ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: ‘paṭibhānesu 
ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.’  

 
 
‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ āriyasaccaṃ pariññeyyan’ti             

—pe— ‘pariññātan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi.    

 
 
‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, 

‘paññāya udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘vijjā udapādī’ti kenaṭṭhena,     
‘āloko udapādī’ti kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, 
‘ñāṇaṃ udapādī’ti ñātaṭṭhena, ‘paññā udapādī’ti pajānanaṭṭhena, 
‘vijjā udapādī’ti paṭivedhaṭṭhena, ‘āloko udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

 
 
Cakkhuṃ dhammo, ñāṇaṃ dhammo, paññā dhammo, vijjā 

dhammo, āloko dhammo, ime pañca dhammā dhamma-
paṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā 
te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: 
‘dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā’.  

 
 
Dassanaṭṭho attho, ñātaṭṭho attho, pajānanaṭṭho attho, 

paṭivedhaṭṭho attho, obhāsaṭṭho attho. Ime pañca atthā 
atthapaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.’  
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Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí về các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ 
cần được biết toàn diện.’ ...(như trên)... đã được biết toàn diện.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng.  

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.”  

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Pañca dhamme sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā, pañca 
atthe sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā. Imā dasa niruttiyo 
niruttipaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘niruttīsu ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā.’  

 

Pañcasu dhammesu ñāṇāni, pañcasu atthesu ñāṇāni, dasasu 
niruttīsu ñāṇāni imāni vīsati ñāṇāni paṭibhānapaṭisambhidāya 
ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā te tassā gocarā, 
ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: ‘paṭibhānesu 
ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.’  

Dukkhe ariyasacce pannarasa dhammā, pannarasa atthā, tiṃsa 
niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 

‘Idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi —pe— ‘Taṃ kho 
panidaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ pahātabban’ti —pe— 
‘pahīnan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— 
āloko udapādi —pe—   

Dukkhasamudaye ariyasacce pannarasa dhammā, pannarasa 
atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 

‘Idaṃ dukkhanirodho ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udāpadi —pe— ‘taṃ kho 
panidaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ sacchikātabban’ti —pe— 
sacchikatan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi    
—pe— āloko udapādi, —pe—  

Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhammā, pannarasa atthā, 
tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 

‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccan’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi     
—pe— ‘taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā 
ariyasaccaṃ bhāvetabban’ti —pe— ‘bhāvitan’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi, —pe—  

Dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasacce pannarasa 
dhammā, pannarasa atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 
1Catūsu ariyasaccesu saṭṭhi dhammā, saṭṭhi atthā vīsaṃsataṃ  

niruttiyo, cattārīsañca2  dve ca ñāṇasatāni.  

                                                   
1 2 vīsatisata - Machasaṃ; vīsasatā - Syā, PTS.  cattālīsañca - Machasaṃ. 
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Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí về các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở chân lý cao thượng tức là sự Khổ có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 
ngôn từ, và 60 trí.  

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Khổ.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh 
Khổ cần được dứt bỏ.’ ...(như trên)... đã được dứt bỏ.’ ...(như trên)...  

Ở chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự diệt tận Khổ.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận 
Khổ cần được tác chứng.’ ...(như trên)... đã được tác chứng.’ ...(như 
trên)...  

Ở chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.’ ...(như trên)... 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.’ 
...(như trên)... đã được tu tập.’ ...(như trên)...  

Ở chân lý cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ 
có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 

 
Ở bốn chân lý cao thượng có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 

240 trí.  



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

‘Ayaṃ kāye kāyānupassanā’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi. ‘Sā kho 
panāyaṃ kāye kāyānupassanā bhāvetabbā’ti me bhikkhave, —pe— 
bhāvitā’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi. 

 

‘Ayaṃ vedanāsu —pe— ayaṃ citte —pe— ayaṃ dhammesu 
dhammānupassanā’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi. ‘Sā kho 
panāyaṃ dhammesu dhammānupassanā bhāvetabbā’ti —pe— 
bhāvitā’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi.[1]  

 

‘Ayaṃ kāye kāyānupassanā’ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi —pe— ‘Sā kho panāyaṃ kāye 
kāyānupassanā bhāvetabbā’ti —pe— bhāvitā’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā 
udapādi, āloko udapādi.  

 

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, 
‘paññā udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘vijjā udapādī’ti kenaṭṭhena,     ‘āloko 
udapādī’ti kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ 
udapādī’ti ñātaṭṭhena, ‘paññā udapādī’ti pajānanaṭṭhena, ‘vijjā 
udapādī’ti paṭivedhaṭṭhena, ‘āloko udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

 

Cakkhuṃ dhammo, ñāṇaṃ dhammo, paññā dhammo, vijjā 
dhammo, āloko dhammo, ime pañca dhammā dhamma-
paṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā 
te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: 
‘dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā’.  

 

Dassanaṭṭho attho, ñātaṭṭho attho, pajānanaṭṭho attho, 
paṭivedhaṭṭho attho, obhāsaṭṭho attho. Ime pañca atthā 
atthapaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.’  

 

Pañca dhamme sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā, pañca 
atthe sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā. Imā dasa niruttiyo 
niruttipaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘niruttīsu ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā.’  

                                                   
[1] Satipaṭṭhānasaṃyutta - Ananussutavagga. 
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Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thân trên thân.’ Này các tỳ khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.’ ... tâm trên tâm.’ ... 
pháp trên các pháp.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã 
sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét pháp trên các pháp này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’  

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là sự quán xét 
thân trên thân.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ 

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.”  

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Pañcasu dhammesu ñāṇāni, pañcasu atthesu ñāṇāni, dasasu 
niruttīsu ñāṇāni, imāni vīsati ñāṇāni paṭibhānapaṭisambhidāya 
ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā te tassā gocarā, 
ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: ‘paṭibhānesu 
ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.’  

 

Kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhāne pannarasa dhammā, pannarasa 
atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 

Ayaṃ vedanāsu —pe— ayaṃ citte —pe— ‘ayaṃ dhammesu 
dhammānupassanā’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi —pe— sā kho panāyaṃ dhammesu 
dhammānupassanā bhāvetabbā’ti —pe— bhāvitā’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— aloko udapādi    
—pe— dhammesu dhammānupassanāsatipaṭṭhāne pannarasa 
dhammā, pannarasa atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñānāni.  

 
1Catūsu satipaṭṭhānesu saṭṭhi dhammā saṭṭhi atthā vīsaṃsataṃ  

niruttiyo, cattārīsañca2 dve ca ñāṇāsatāni.  
 

‘Ayaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhi-
pādo’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udāpādi —pe— āloko udapādi. So kho panāyaṃ chanda-
samādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti me 
bhikkhave, —pe— bhāvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udāpādi. 

 

‘Ayaṃ viriyasamādhi —pe— ‘ayaṃ cittasamādhi —pe— ‘ayaṃ 
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo’ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi         
—pe— āloko udapādi. ‘So kho panāyaṃ vīmaṃsāsamādhi-
padhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti me 
bhikkhave —pe— bhāvito’ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi.   

 

‘Ayaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhi-
pādo’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— 
āloko udapādi —pe— so kho panāyaṃ chandasamādhipadhāna-
saṅkhārasamantāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti —pe— bhāvito’ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, 
paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udāpādi. 

                                                   
1 2  vīsatisata - Machasaṃ; vīsasatā - Syā, PTS. cattālīsañca - Machasaṃ.  
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Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí về các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.”  

Ở sự thiết lập niệm về quán thân trên thân có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 
30 ngôn từ, và 60 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là sự quán xét 
thọ trên các thọ.’ ... tâm trên tâm.’ ... pháp trên các pháp.’ ...(như 
trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: ‘Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ ...(như trên)... Ở sự 
thiết lập niệm về quán pháp trên các pháp có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 
ngôn từ, và 60 trí.  

Ở bốn sự thiết lập niệm có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
240 trí. 

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’  

Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tinh tấn  ... định do tâm ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ 
lực.’ Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như 
trên)... đã được tu tập.’ 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nỗ lực.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.’ 



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, 
‘paññā udapādī’ti kenaṭṭhena, ‘vijjā udapādī’ti kenaṭṭhena,     ‘āloko 
udapādī’ti kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, ‘ñāṇaṃ 
udapādī’ti ñātaṭṭhena, ‘paññā udapādī’ti pajānanaṭṭhena, ‘vijjā 
udapādī’ti paṭivedhaṭṭhena, ‘āloko udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

 
 

Cakkhuṃ dhammo, ñāṇaṃ dhammo, paññā dhammo, vijjā 
dhammo, āloko dhammo, ime pañca dhammā dhamma-
paṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā 
te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: 
‘dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā.’ 

 

Dassanaṭṭho attho, ñātaṭṭho attho, pajānanaṭṭho attho, 
paṭivedhaṭṭho attho, obhāsaṭṭho attho. Ime pañca atthā 
atthapaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā.’  

 
 

Pañca dhamme sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā, pañca 
atthe sandassetuṃ byañjananiruttābhilāpā. Imā dasa niruttiyo 
niruttipaṭisambhidāya ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaṇā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena 
vuccati: ‘niruttīsu ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā.’  

 

Pañcasu dhammesu ñāṇāni, pañcasu atthesu ñāṇāni, dassu 
niruttīsu ñāṇāni imāni vīsati ñāṇāni paṭibhānapaṭisambhidāya 
ārammaṇā ceva honti gocarā ca, ye tassā ārammaṇā te tassā gocarā, 
ye tassā gocarā te tassā ārammaṇā. Tena vuccati: ‘paṭibhānesu 
ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.’  

 

Chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgate iddhipāde 
pannarasa dhammā, pannarasa atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  

 
 

‘Ayaṃ viriyasamādhi —pe— ‘ayaṃ cittasamādhi —pe— ayaṃ 
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi    
—pe— ‘So kho panāyaṃ vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti —pe— bhāvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi    
—pe— vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipāde 
pannarasa dhammā, pannarasa atthā, tiṃsa niruttiyo, saṭṭhi ñāṇāni.  
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‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Trí đã sanh khởi’ 
theo ý nghĩa gì? ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Minh đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? 
‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận thức. ‘Trí đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa đã được biết. ‘Tuệ đã sanh khởi’ theo ý nghĩa nhận 
biết. ‘Minh đã sanh khởi’ theo ý nghĩa thấu triệt. ‘Ánh sáng đã sanh 
khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 

(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí về các pháp là sự phân tích các pháp.”  

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
về các ý nghĩa là sự phân tích các ý nghĩa.” 

 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí về các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí về các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện giải.” 

Ở nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí.  

 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 

đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: ‘Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các tạo tác do 
nỗ lực.’ ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các 
tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu 
tập.’ Ở nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí.  



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Catūsu iddhipādesu saṭṭhi dhammā, saṭṭhi atthā, vīsaṃsataṃ 
niruttiyo, cattārīsañca dve ca ñāṇasatāni.  

‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Vipassissa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko 
udapādi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, Vipassissa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi     
—pe— āloko udapādi. Vipassissa bodhisattassa veyyākaraṇe dasa 
dhammā, dasa atthā, vīsati niruttiyo, cattārīsaṃ1 ñāṇāni.  

 

‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Sikhissa bodhisattassa  
—pe— Vessabhussa bodhisattassa —pe— Kakusandhassa 
bodhisattassa —pe— Koṇāgamanassa bodhisattassa —pe— 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi. Kassapassa bodhisattassa 
veyyākaraṇe dasa dhammā, dasa atthā, vīsati niruttiyo, cattārīsaṃ1 
ñāṇāni.  

‘Samudayo samudayo’ti kho bhikkhave, Gotamassa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko 
udapādi. ‘Nirodho nirodho’ti kho bhikkhave, Gotamassa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi      
—pe— āloko udapādi. Gotamassa bodhisattassa veyyākaraṇe dasa 
dhammā, dasa atthā, vīsati niruttiyo, cattārīsaṃ1 ñāṇāni.  

Sattannaṃ bodhisattānaṃ sattasu veyyākaraṇesu sattati 
dhammā, sattati atthā, cattārīsaṃsataṃ2 niruttiyo, asīti ca dve ca 
ñāṇasatāni.  

 

Yāvatā abhiññāya abhiññaṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato 
phassito paññāya. Aphassito paññāya abhiññaṭṭho natthīti cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. Abhiññāya abhiññaṭṭhe pañcavīsati dhammā, pañcavīsati 
atthā, paññāsaṃ3 niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

 

Yāvatā pariññāya pariññāṭṭho —pe— Yāvatā pahānassa 
pahānaṭṭho —pe— Yāvatā bhāvanāya bhāvanaṭṭho —pe— Yāvatā 
sacchikiriyāya sacchikiriyaṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato phassito 
paññāya. Aphassito paññāya sacchikiriyaṭṭho natthīti cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. Sacchikiriyāya sacchikiriyaṭṭhe pañcavīsati dhammā, 
pañcavīsati atthā, paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

                                                   
1 3 cattālīsa - Machasaṃ.   paññāsa - Machasaṃ, Syā, PTS. 
2 cattālīsasataṃ - Machasaṃ; cattārīsasatā - Syā, PTS. 
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Ở bốn nền tảng của thần thông có 60 pháp, 60 ý nghĩa, 120 ngôn 
từ, và 240 trí. 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Vipassī có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Vipassī có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát Vipassī có 10 
pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Sikhī ... Bồ Tát Vessabhū ... Bồ Tát 
Kakusandha ... Bồ Tát Koṇāgamana ... Bồ Tát Kassapa có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ 
khưu, Bồ Tát Kassapa có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: ‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát 
Kassapa có 10 pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

Này các tỳ khưu, Bồ Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: ‘Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
‘Sự diệt tận, sự diệt tận.’ Ở lời tuyên bố của Bồ Tát Gotama có 10 
pháp, 10 ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 

Ở bảy lời tuyên bố của bảy vị Bồ Tát có 70 pháp, 70 ý nghĩa, 140 
ngôn từ, và 280 trí.  

 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 

minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa biết rõ 
của sự biết rõ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được 
tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự biết rõ 
là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  

 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa biết 
toàn diện của sự biết toàn diện ...(như trên)... ‘Cho đến ý nghĩa dứt 
bỏ của sự dứt bỏ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tu tập của sự tu 
tập ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là 
đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được 
chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa tác chứng là không được chạm 
đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Abhiññāya abhiññaṭṭhe, pariññāya pariññaṭṭhe, pahānāya 
pahānaṭṭhe, bhāvanāya bhāvanaṭṭhe, sacchikiriyāya sacchikiriyaṭṭhe 
pañcavīsaṃsataṃ dhammā, pañcavīsaṃsataṃ atthā, aḍḍhateyyāni 
niruttisatāni, pañca ñāṇasatāni.  

Yāvatā khandhānaṃ khandhaṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato 
phassito paññāya. Aphassito paññāya khandhaṭṭho natthīti cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. Khandhānaṃ khandhaṭṭhe pañcavīsati dhammā, 
pañcavīsati atthā, paññāsaṃ1 niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

 

Yāvatā dhātūnaṃ dhātuṭṭho —pe— Yāvatā āyatanānaṃ 
āyatanaṭṭho —pe— Yāvatā saṅkhatānaṃ saṅkhataṭṭho —pe— Yāvatā 
asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato phassito 
paññāya. Aphassito paññāya asaṅkhataṭṭho natthīti cakkhuṃ 
udapādi, —pe— āloko udapādi. Asaṅkhatassa asaṅkhataṭṭhe 
pañcavīsati dhammā, pañcavīsati atthā, paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ 
ñāṇāni.  

Khandhānaṃ khandhaṭṭhe, dhātūnaṃ dhātuṭṭhe, āyatanānaṃ 
āyatanaṭṭhe, saṅkhatānaṃ saṅkhataṭṭhe, asaṅkhatassa 
asaṅkhataṭṭhe pañcavīsaṃsataṃ dhammā, pañcavīsaṃsataṃ2 atthā, 
aḍḍhateyyāni niruttisatāni,3 pañca ñāṇasatāni.  

 

Yāvatā dukkhassa dukkhaṭṭho ñāto diṭṭho vidito sacchikato, 
phassito paññāya, aphassito paññāya dukkhaṭṭho natthīti cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. Dukkhassa dukkhaṭṭhe pañcavīsati dhammā, pañcavīsati 
atthā, paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

Yāvatā samudayassa samudayaṭṭho —pe— Yāvatā nirodhassa 
nirodhaṭṭho —pe— Yāvatā maggassa maggaṭṭho ñāto diṭṭho vidito 
sacchikato, phassito paññāya, aphassito paññāya maggaṭṭho natthīti 
cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. Maggassa maggaṭṭhe pañcavīsati dhammā, 
pañcavīsati atthā, paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

Catūsu ariyasaccesu sataṃ dhammā, sataṃ atthā, dve 
niruttisatāni, cattāri ñāṇasatāni.  

Yāvatā atthapaṭisambhidāya atthapaṭisambhidaṭṭho ñāto diṭṭho 
vidito sacchikato, phassito paññāya, aphassito paññāya 
atthapaṭisambhidaṭṭho natthīti cakkhuṃ udapādi, —pe— āloko 
udapādi. Atthapaṭisambhidāya atthapaṭisambhādaṭṭhe pañcavīsati 
dhammā pañcavīsati atthā, paññāsaṃ niruttiyo sataṃ ñāṇāni.  

                                                   
1 paññāsa - Machasaṃ. 
2 3 pañcavīsasataṃ - Machasaṃ, Syā, PTS.       aḍḍhateyyaniruttisatāni - Syā, PTS. 
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Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ, về ý nghĩa biết toàn diện của sự 
biết toàn diện, về ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ, về ý nghĩa tu tập của 
sự tu tập, về ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 125 pháp, 125 ý 
nghĩa, 250 ngôn từ, và 500 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về uẩn 
của các uẩn là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về uẩn là không 
được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về giới 
của các giới ... ‘Cho đến ý nghĩa về xứ của các xứ ... Cho đến ý nghĩa 
tạo tác của các tạo tác ... Cho đến ý nghĩa không tạo tác của không 
tạo tác là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của không tạo 
tác là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa không tạo tác của 
không tạo tác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  

Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn, ở ý nghĩa về giới của các giới, ở ý 
nghĩa về xứ của các xứ, ở ý nghĩa tạo tác của các tạo tác, ở ý nghĩa 
không tạo tác của không tạo tác có 125 pháp, 125 ý nghĩa, 250 ngôn 
từ, và 500 trí.  

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về khổ 
của Khổ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của Khổ là 
không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về khổ của Khổ có 25 pháp, 
25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh ...(như trên)... ‘Cho 
đến ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận ...(như trên)... ‘Cho đến ý 
nghĩa về đạo của Đạo là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã 
được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
Đạo là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về đạo của Đạo có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 

Ở bốn chân lý cao thượng có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 200 ngôn từ, 
và 400 trí. 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là không 
được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân 
tích ý nghĩa có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  



Paṭisambhidāmaggo II        Yuganaddhavagga - Paṭisambhidākathā 

Yāvatā dhammapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidaṭṭho        
—pe— Yāvatā niruttipaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidaṭṭho —pe— 
Yāvatā paṭibhānapaṭisambhidāya paṭibhānapaṭisambhidaṭṭho ñāto 
diṭṭho vidito sacchikato phassito paññāya, aphassito paññāya 
paṭibhānapaṭisambhidaṭṭho natthīti cakkhuṃ udapādi —pe— āloko 
udapādi. Paṭibhānapaṭisambhidaṭṭhe pañcavīsati dhammā, 
pañcavīsati atthā, paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

 
 

Catūsu paṭisambhidāsu sataṃ dhammā, sataṃ atthā, dve 
niruttisatāni, cattāri ñāṇasatāni.  

 

Yāvatā indriyaparopariyatte ñāṇaṃ ñātaṃ diṭṭhiṃ viditaṃ 
sacchikataṃ phassitaṃ paññāya, aphassitaṃ paññāya 
indriyaparopariyatte ñāṇaṃ natthīti cakkhuṃ udapādi, —pe— āloko 
udapādi. Indriyaparopariyatte ñāṇe pañcavīsati dhammā pañcavīsati 
atthā, paññāsaṃ niruttiyo sataṃ ñāṇāni.  

 
 

Yāvatā sattānaṃ āsayānusaye ñāṇaṃ —pe— Yāvatā 
yamakapaṭihīre ñāṇaṃ —pe— Yāvatā mahākaruṇāsamāpattiyā 
ñāṇaṃ —pe— Yāvatā sabbaññutañāṇaṃ ñātaṃ —pe— Yāvatā 
anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ ñātaṃ diṭṭhaṃ viditaṃ sacchikataṃ phassitaṃ 
paññāya. Aphassitaṃ paññāya anāvaraṇaṃ ñāṇaṃ natthīti cakkhuṃ 
udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapādi. Anāvaraṇe ñāṇe pañcavīsati dhammā, pañcavīsati atthā 
paññāsaṃ niruttiyo, sataṃ ñāṇāni.  

 
 

Chasu buddhadhamme diyaḍḍhasataṃ dhammā, diyaḍḍhasataṃ 
atthā, tīṇi niruttisatāni, cha ñāṇasatāni.  

 
1 2Paṭisambhidādhikaraṇe  aḍḍhanavadhammasatāni  aḍḍhanava-

atthasatāni, niruttisahassañca satta ca niruttisatāni, tīṇi ca 
ñāṇasahassāni cattāri ca ñāṇasatānīti.  

 
Paṭisambhidākathā samattā.

 
--ooOoo--

                                                   
1 paṭisambhidāpakaraṇe - Syā.  
2 aḍḍhanavamāni dhammasatāni - Syā, PTS.  
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(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của sự phân tích pháp ...(như 
trên)... ‘Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn 
từ ...(như trên)... ‘Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự 
phân tích phép biện giải là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, 
đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tuệ.’ Ở ý 
nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện giải có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí.  

Ở bốn phân tích có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 200 ngôn từ, và 400 
trí. 

 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
‘Cho đến trí biết được khả năng người khác là đã được biết, đã được 
thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có trí biết được khả năng người khác là không được chạm đến 
bởi tuệ.’ Ở trí biết được khả năng người khác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 
50 ngôn từ, và 100 trí.  

 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến bảy thiên kiến 
và xu hướng ngủ ngầm ...(như trên)... ‘Cho đến trí song thông ...(như 
trên)... ‘Cho đến trí về sự thể nhập đại bi ...(như trên)... ‘Cho đến trí 
Toàn Giác ...(như trên)... ‘Cho đến trí không bị ngăn che là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có trí không bị ngăn che là không được chạm đến 
bởi tuệ.’ Ở trí không bị ngăn che có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, 
và 100 trí.  

 

Ở sáu pháp của đức Phật có 150 pháp, 150 ý nghĩa, 300 ngôn từ, 
và 600 trí.  

 

Ở trường hợp về phân tích có 850 pháp, 850 ý nghĩa, 1700 ngôn 
từ, và 3400 trí.  

 
Phần Giảng về sự Phân Tích được đầy đủ. 

 
--ooOoo--




