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C. PAÑÑĀVAGGO  

  

I. PAÑÑĀKATHĀ  
  

Aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, —pe— paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
katamaṃ paññaṃ paripūreti? 

 

Aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti, 
dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā nibbedhikapaññaṃ paripūreti, 
anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā mahāpaññaṃ paripūreti, 
nibbidānupassanā bhāvitā bahulīkatā tikkhapaññaṃ paripūreti, 
virāgānupassanā bhāvitā bahulīkatā vipulapaññaṃ paripūreti, 
nirodhānupassanā bhāvitā bahulīkatā gambhīrapaññaṃ paripūreti, 
paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā asāmantapaññaṃ1 
paripūreti. Imā satta paññā bhāvitā bahulīkatā paṇḍiccaṃ 
paripūrenti. Imā aṭṭha paññā bhāvitā bahulīkatā puthupaññaṃ 
paripūrenti. Imā nava paññā bhāvitā bahulīkatā hāsapaññaṃ 
paripūrenti.  

 

Hāsapaññā paṭibhānapaṭisambhidā, tassā atthavavatthānato 
atthapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
dhammavavatthānato dhammapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchi-
katā phassitā paññāya, niruttivavatthānato niruttipaṭisambhidā 
adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, paṭibhānavavatthānato 
paṭibhānapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
tassimā catasso paṭisambhidāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā 
paññāya.  

Rūpe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, —pe— rūpe paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
katamaṃ paññaṃ paripūreti?  

Rūpe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ 
paripūreti —pe— rūpe paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
asāmantapaññaṃ1 paripūreti. Imā satta paññā bhāvitā bahulīkatā 
paṇḍiccaṃ paripūrenti. Imā aṭṭha paññā bhāvitā bahulīkatā 
puthupaññaṃ paripūrenti. Imā nava paññā bhāvitā bahulīkatā 
hāsapaññaṃ paripūrenti.  

                                                   
1 assāmantapaññaṃ - Syā, PTS. 
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C. PHẨM TUỆ: 

 

I. GIẢNG VỀ TUỆ: 
 

Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán 
xét về vô ngã được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được 
tròn đủ. Tám tuệ[*] này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ.  

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ.  

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ?  

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về 
từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song 
được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ.  
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Hāsapaññā paṭibhānapaṭisambhidā. Tassa1 atthavavatthānato 
atthapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
dhammavavatthānato dhammapaṭisambhidā adhigatā hoti 
sacchikatā phassitā paññāya, niruttivavatthānato 
niruttipaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
paṭibhānavavatthānato paṭibhānapaṭisambhidā adhigatā hoti, 
sacchikatā phassitā paññāya, tassimā catasso paṭisambhidāyo 
adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāya.  

 

Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe          
—pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, —pe— jarāmaraṇe 
paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti? Jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
javanapaññaṃ paripūreti, —pe— jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā asāmantapaññaṃ paripūreti. Imā satta paññā 
bhāvitā bahulīkatā paṇḍiccaṃ paripūrenti. Imā aṭṭha paññā bhāvitā 
bahulīkatā puthupaññaṃ paripūrenti. Imā nava paññā bhāvitā 
bahulīkatā hāsapaññaṃ paripūrenti.  

 

Hāsapaññā paṭibhānapaṭisambhidā, tassā atthavavatthānato 
atthapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
dhammavavatthānato dhammapaṭisambhidā adhigatā hoti 
sacchikatā phassitā paññāya, niruttivavatthānato nirutti-
paṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
paṭibhānavavatthānato paṭibhānapaṭisambhidā adhigatā hoti 
sacchikatā phassitā paññāya, tassimā catasso paṭisambhidāyo 
adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāya. 

 

Rūpe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe aniccānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, rūpe dukkhānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, atītānāgata-
paccuppanne rūpe dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ 
paññaṃ paripūreti, rūpe anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
katamaṃ paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe 
anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, 
rūpe nibbidānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe nibbidānupassanā     
bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, rūpe 
virāgānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, 
atītānāgatapaccuppanne  rūpe  virāgānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  

                                                   
1 tassā - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ.  

Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. 
Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh 
sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô 
ngã ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
Sự quán xét về nhàm chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về ly tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
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katamaṃ paññaṃ paripūreti, rūpe nirodhānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne 
rūpe nirodhānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, rūpe paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ 
paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe 
paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti?  

 

 

 

Rūpe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ 
paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe aniccānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti, rūpe dukkhānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā nibbedhikapaññaṃ paripūreti, atītānāgata-
paccuppanne rūpe dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā javana-
paññaṃ paripūreti, rūpe anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā mahā-
paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe anattānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti, rūpe nibbidānupas-
sanā bhāvitā bahulīkatā tikkhapaññaṃ paripūreti, atītānāgata-
paccuppanne rūpe nibbidānupassanā bhāvitā bahulīkatā javana-
paññaṃ paripūreti, rūpe virāgānupassanā bhāvitā bahulīkatā vipula-
paññaṃ paripūreti. Atītānāgatapaccuppanne rūpe virāgānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti, rūpe nirodhānupas-
sanā bhāvitā bahulīkatā gambhīrapaññaṃ paripūreti, atītānāgata-
paccuppanne rūpe nirodhānupassanā bhāvitā bahulīkatā javana-
paññaṃ paripūreti, rūpe paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā 
asāmantapaññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne rūpe paṭinis-
saggānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti. Imā 
satta paññā bhāvitā bahulīkatā paṇḍiccaṃ paripūrenti. Imā aṭṭha 
paññā bhāvitā bahulīkatā puthupaññaṃ paripūrenti. Imā nava 
paññā bhāvitā bahulīkatā hāsapaññaṃ paripūrenti.  

 
 
 
 
 

Hāsapaññā paṭibhānapaṭisambhidā, tassā atthavavatthānato 
atthapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
dhammavavatthānato dhammapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchi-
katā phassitā paññāya, niruttivavatthānato niruttipaṭisambhidā 
adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, paṭibhānavavatthānato 
paṭibhānapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
tassimā catasso paṭisambhidāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā 
paññāya.  
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Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá 
khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc 
thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ?  
 

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sắc được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. 
Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã ở sắc thuộc quá khứ 
hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm 
chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được 
tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán xét về từ 
bỏ ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được 
tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
vi tiếu được tròn đủ. 

 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ.  
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Vedanāya —pe— saññāya —pe— saṅkhāresu —pe— viññāṇe         
—pe— cakkhusmiṃ —pe— jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne 
jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ 
paripūreti, —pe— jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā bhāvitā 
bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti, atītānāgatapaccuppanne 
jarāmaraṇe paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ 
paññaṃ paripūreti? 

 
Jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ 

paripūreti, atītānāgatapaccuppanne jarāmaraṇe aniccānupassanā 
bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ paripūreti —pe— tassimā catasso 
paṭisambhidāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāya. 

 
“Cattāro’me, bhikkhave dhammā bhāvitā bahulīkatā 

sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattanti. Katame cattāro? 
Sappurisasaṃsevo, saddhammasavanaṃ1 yonisomanasikāro, 
dhammānudhammapaṭipatti. Ime kho bhikkhave, cattāro dhammā 
bhāvitā bahulīkatā sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattanti.  

“Cattārome bhikkhave, dhammā bhāvitā bahulīkatā 
sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattanti —pe— 
anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattanti —pe— 
arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattanti. Katame cattāro? 
Sappurisasaṃsevo, saddhammasavanaṃ,1 yonisomanasikāro, 
dhammānudhammapaṭipatti. Ime kho bhikkhave, cattāro dhammā 
bhāvitā bahulīkatā arahattaphala2sacchikiriyāya saṃvattanti.  

“Cattārome bhikkhave, dhammā bhāvitā bahulīkatā 
paññāpaṭilābhāya saṃvattanti —pe— paññāvuddhiyā3 saṃvattanti, 
paññāvepullāya saṃvattanti, —pe— mahāpaññatāya saṃvattanti,    
—pe— puthupaññatāya saṃvattanti, —pe— vipulapaññatāya 
saṃvattanti, —pe— gambhīrapaññatāya saṃvattanti, —pe— 
asāmantapaññatāya4  saṃvattanti, —pe— bhūripaññatāya 
saṃvattanti, —pe— paññābāhullāya saṃvattanti, —pe— 
sīghapaññatāya saṃvattanti, —pe— lahupaññatāya saṃvattanti,       
—pe— hāsapaññatāya saṃvattanti, —pe— javanapaññatāya 
saṃvattanti, —pe— tikkhapaññatāya saṃvattanti, —pe— 
nibbedhikapaññatāya saṃvattanti. Katame cattāro? 
Sappurisasaṃsevo, saddhammasavanaṃ,1 yonisomanasikāro, 
dhammānudhammapaṭipatti, ime kho bhikkhave, cattāro dhammā 
bhāvitā bahulīkatā paññāpaṭilābhāya saṃvattanti, paññāvuddhiyā 
saṃvattanti, —pe— nibbedhikapaññatāya saṃvattanti.” [a] 

                                                   
1 saddhammassavanaṃ - Machasaṃ.   
2 arahattamaggaphala - Machasaṃ. 
3 paññābuddhiyā - Machasaṃ, PTS; paññabuḍḍhiyā - Syā. 
4 assāmantapaññatāya - Syā, PTS.   [a] Sotāpatti Samyutta. 
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Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ hiện 
tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn 
đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở 
lão tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 

 
Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung 

mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở lão 
tử thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(nt)... Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 

 
Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. Bốn là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, thực hành 
đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu.  

 
Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhất Lai. ... đưa đến sự tác chứng 
Quả Bất Lai. ... đưa đến sự tác chứng Quả A-la-hán. Bốn là gì? Thân 
cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, 
thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự tác chứng Quả 
A-la-hán.  

 
Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 

mãn, đưa đến sự thành đạt về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng 
trưởng của tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tiến triển của tuệ ...(như 
trên)... đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại ...(như trên)... đưa đến trạng 
thái tuệ phổ thông ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn 
...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu ...(như trên)... đưa 
đến trạng thái tuệ vô song ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ bao 
la ...(như trên)... đưa đến sự dồi dào của tuệ ...(như trên)... đưa đến 
trạng thái tuệ nhạy bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ 
nhàng ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ đổng tốc ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ 
sắc bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bốn là gì? 
Thân cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường 
lối, thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự thành đạt 
về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ thông suốt.  
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Paññāpaṭilābhāya saṃvattantīti katamo paññāpaṭilābho? 
Catunnaṃ maggañāṇānaṃ, catunnaṃ phalañāṇānaṃ, catunnaṃ 
paṭisambhidāñāṇānaṃ, channaṃ abhiññāñāṇānaṃ, tesattatīnaṃ 
ñāṇānaṃ, sattasattatīnaṃ ñāṇānaṃ lābho paṭilābho patti sampatti 
phassanā sacchikiriyā upasampadā. Paññāpaṭilābhāya saṃvattantīti 
ayaṃ paññāpaṭilābho.  

Paññāvuddhiyā3 saṃvattantīti katamā paññāvuddhi? 
Sattannañca sekhānaṃ puthujjanakalyāṇakassa ca paññā vaḍḍhati, 
arahato paññā vaḍḍhati. Vaḍḍhitavaḍḍhanā paññāvuddhiyā3 
saṃvattantīti ayaṃ paññāvuddhi.1   

Paññāvepullāya saṃvattantīti katamaṃ paññāvepullaṃ? 
Sattannaṃ sekhānaṃ puthujjanakalyāṇakassa ca paññāvepullaṃ 
gacchati, arahato paññā vepullaṃ gatā,2 paññāvepullāya 
saṃvattantīti idaṃ paññāvepullaṃ.  

Mahāpaññatāya saṃvattantīti katamā mahāpaññā? 
Mahante atthe parigaṇhātīti3 mahāpaññā, mahante dhamme 
parigaṇhātīti  mahāpaññā, mahantā niruttiyo parigaṇhātīti mahā-
paññā, mahantāni paṭibhānāni parigaṇhātīti mahāpaññā, mahante 
sīlakkhandhe parigaṇhātīti mahāpaññā, mahante samādhikkhandhe 
parigaṇhātīti mahāpaññā, mahante paññākkhandhe parigaṇhātīti 
mahāpaññā, mahante vimuttikkhandhe parigaṇhātīti mahāpaññā, 
mahante vimuttiñāṇadassanakkhandhe parigaṇhātīti mahāpaññā, 
mahantāni ṭhānāṭṭhānāni parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantā 
vihārasamāpattiyo parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantāni ariyasac-
cāni parigaṇhātīti mahāpaññā, mahante satipaṭṭhāne parigaṇhātīti 
mahāpaññā, mahante sammappadhāne parigaṇhātīti mahāpaññā, 
mahante iddhipāde parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantāni indriyāni 
parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantāni balāni parigaṇhātīti mahā-
paññā, mahante bojjhaṅge parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantaṃ 
ariyamaggaṃ parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantāni sāmaññaphalāni 
parigaṇhātīti mahāpaññā, mahantī4 abhiññāyo parigaṇhātīti 
mahāpaññā, mahantaṃ paramatthaṃ nibbānaṃ parigaṇhātīti 
mahāpaññā, mahāpaññatāya saṃvattantīti ayaṃ mahāpaññā.  

 Puthupaññatāya saṃvattantīti katamā puthupaññā? Puthu-
nānākhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, puthunānādhātūsu 
ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, puthunānā-āyatanesu ñāṇaṃ 
pavattatīti puthupaññā, puthunānāpaṭiccasamuppādesu ñāṇaṃ 
pavattatīti puthupaññā, puthunānāsuññatamanupalabbhesu5 ñāṇaṃ 
pavattatīti puthupaññā, puthunānā-atthesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānādhammesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā,  

                                                   
1 paññābuddhi - Machasaṃ, PTS; paññabuḍḍhi - Syā. 
2 vepullagatā - Machasaṃ; vepullatā - Syā; vepullagatā vepullatā - PTS. 
3 pariggaṇhātīti - Machasaṃ, Syā, PTS.  
4 mahantā - Machasaṃ, Syā, PTS.  5 suññatamupalabbhesu - Syā. 
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Đưa đến sự thành đạt về tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự 
đạt được, sự thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác 
chứng, sự hoàn thành của bốn trí về Đạo, của bốn trí về Quả, của bốn 
trí phân tích, của sáu thắng trí, của bảy mươi ba trí,[*] của bảy mươi 
bảy trí.[*] ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến sự thành đạt về tuệ;’ đây là 
sự thành đạt về tuệ. 

 
 

Đưa đến sự tăng trưởng của tuệ: Sự tăng trưởng của tuệ gì? 
Tuệ của 7 vị Hữu Học và của phàm nhân hoàn thiện tăng trưởng, tuệ 
của vị A-la-hán tăng trưởng. ‘Các sự tăng trưởng đã được tăng trưởng 
đưa đến sự tăng trưởng của tuệ;’ đây là sự tăng trưởng của tuệ. 
 

 
Đưa đến sự tiến triển của tuệ: Sự tiến triển của tuệ gì? Tuệ 

của bảy vị Hữu Học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiến 
triển, tuệ của vị A-la-hán đã đi đến sự tiến triển. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến sự tiến triển của tuệ;’ đây là sự tiến triển của tuệ.  

 
 

Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? ‘Nắm giữ các ý 
nghĩa vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các pháp vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm 
giữ các ngôn từ vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các phép biện giải vĩ đại’ 
là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các giới uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các 
định uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các tuệ uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. 
‘Nắm giữ các giải thoát uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các sự hợp lý và 
không hợp lý vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các sự an trú và chứng đạt 
vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các chân lý cao thượng vĩ đại’ là tuệ vĩ 
đại. ‘Nắm giữ các sự thiết lập niệm vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các 
chánh cần vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các nền tảng thần thông vĩ 
đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các quyền vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các 
lực vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các giác chi vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm 
giữ các Thánh Đạo vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các Quả vị Sa-môn vĩ 
đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ các thắng trí vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Nắm giữ 
Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ đại’ là tuệ vĩ đại. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại;’ đây là tuệ vĩ đại.  
 

 
Đưa đến trạng thái tuệ phổ thông: Tuệ phổ thông là gì? ‘Trí 

vận hành về các uẩn phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông.        
‘Trí vận hành về các giới phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các xứ phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông.   
‘Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phổ thông và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các trường hợp không đạt        
được không tánh phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí       
vận hành về các ý nghĩa phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông.   
‘Trí vận hành về  các pháp  phổ thông và khác biệt’ là tuệ  phổ  thông.  
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puthunānāniruttīsu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāpaṭibhānesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāsīlakkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāsamādhikkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāpaññākkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāvimuttikkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāvimuttiñāṇadassanakkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānāṭhānāṭṭhānesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānāvihārasamāpattīsu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānā-ariyasaccesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānāsatipaṭṭhānesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānāsammappadhānesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānā-iddhipādesu ñāṇaṃ pavattatīti 
puthupaññā, puthunānā-indriyesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānābalesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānābojjhaṅgesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, puthunānā-
ariyamaggesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānāsāmaññaphalesu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, 
puthunānā-abhiññāsu ñāṇaṃ pavattatīti puthupaññā, puthunānā-
janasādhāraṇe1 dhamme atikkamma2 paramatthe nibbāne ñāṇaṃ 
pavattatīti puthupaññā, puthupaññatāya saṃvattantīti ayaṃ 
puthupaññā.  
 
 

Vipulapaññatāya saṃvattantīti katamā vipulapaññā? Vipule 
atthe parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule dhamme parigaṇhātīti 
vipulapaññā, vipulā niruttiyo parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulāni 
paṭibhānāni parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule sīlakkhandhe 
parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule samādhikkhandhe parigaṇhātīti 
vipulapaññā, vipule paññākkhandhe parigaṇhātīti vipulapaññā, 
vipule vimuttikkhandhe parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule 
vimuttiñāṇadassanakkhandhe parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulāni 
ṭhānāṭhānāni parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulā vihārasamāpattiyo 
parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulāni ariyasaccāni parigaṇhātīti 
vipulapaññā, vipule satipaṭṭhāne parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule 
sammappadhāne parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule iddhipāde 
parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulāni indriyāni parigaṇhātīti 
vipulapaññā, vipulāni balāni parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule 
bojjhaṅge parigaṇhātīti vipulapaññā, vipule ariyamagge 
parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulāni sāmaññaphalāni parigaṇhātīti 
vipulapaññā, vipulā abhiññāyo parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulaṃ 
paramatthaṃ nibbānaṃ parigaṇhātīti vipulapaññā, vipulapaññatāya 
saṃvattantīti, ayaṃ vipulapaññā. 

                                                   
1 puthujjanasādhāraṇe - Machasaṃ, Syā, PTS. 
2 samatikkamma - Tāyi, PTS.  3 ṭhānāṭṭhānāti - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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‘Trí vận hành về các ngôn từ phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các phép biện giải phổ thông và khác biệt’ là 
tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giới uẩn phổ thông và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các định uẩn phổ thông và khác 
biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các tuệ uẩn phổ thông và 
khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giải thoát uẩn phổ 
thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các giải thoát-
tri-kiến uẩn phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành 
về các sự hợp lý và không hợp lý phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phổ thông và khác 
biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các chân lý cao thượng phổ 
thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các 
chánh cần phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về 
các nền tảng thần thông phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các quyền phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các lực phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. ‘Trí 
vận hành về các giác chi phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ thông. 
‘Trí vận hành về các Thánh Đạo phổ thông và khác biệt’ là tuệ phổ 
thông. ‘Trí vận hành về các Quả vị Sa-môn phổ thông và khác biệt’ là 
tuệ phổ thông. ‘Trí vận hành về các thắng trí phổ thông và khác biệt’ 
là tuệ phổ thông. ‘Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm nhân rồi 
vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối’ là tuệ phổ thông. ‘Chúng 
(bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ phổ thông;’ đây là tuệ phổ 
thông.  
 

Đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? ‘Nắm 
giữ các ý nghĩa rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các pháp rộng lớn’ 
là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các ngôn từ rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm 
giữ các phép biện giải rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các giới uẩn 
rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các định uẩn nghĩa rộng lớn’ là 
tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các tuệ uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm 
giữ các giải thoát uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các sự hợp lý 
và không hợp lý rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các sự an trú và 
chứng đạt rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các chân lý cao thượng 
rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các sự thiết lập niệm rộng lớn’ là 
tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các chánh cần rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm 
giữ các nền tảng thần thông rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các 
quyền rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các lực rộng lớn’ là tuệ 
rộng lớn. ‘Nắm giữ các giác chi rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ 
các Thánh Đạo rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các Quả vị Sa-môn 
rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. ‘Nắm giữ các thắng trí rộng lớn’ là tuệ rộng 
lớn. ‘Nắm giữ Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lớn’ là tuệ rộng lớn. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn;’ đây là tuệ 
rộng lớn. 
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Gambhīrapaññatāya saṃvattantīti: katamā 
gambhīrapaññā? Gambhīresu khandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīrāsu dhātūsu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu āyatanesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu paṭiccasamuppādesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu suññatamanupalabbhesu ñāṇaṃ 
pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu atthesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu dhammesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīrāsu niruttīsu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu paṭibhānesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu sīlakkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu samādhikkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu paññākkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu vimuttikkhandhesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu vimuttiñāṇadassanakkhandhesu 
ñāṇaṃ pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu ṭhānāṭhānesu1 
ñāṇaṃ pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīrāsu vihārasamāpattīsu 
ñāṇaṃ pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu ariyasaccesu ñāṇaṃ 
pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu satipaṭṭhānesu ñāṇaṃ 
pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu sammappadhānesu ñāṇaṃ 
pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu iddhipādesu ñāṇaṃ 
pavattatīti gambhīrapaññā, gambhīresu indriyesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu balesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu bojjhaṅgesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu ariyamaggesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīresu sāmaññaphalesu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīrāsu abhiññāsu ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīre paramatthe nibbāne ñāṇaṃ pavattatīti 
gambhīrapaññā, gambhīrapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ 
gambhīrapaññā.  

Asāmantapaññatāya2 saṃvattantīti: katamā asāmanta-
paññā? Yassa puggalassa atthavavatthānato atthapaṭisambhidā 
adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, dhammavavatthānato 
dhammapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, 
niruttivavatthānato niruttipaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā 
phassitā paññāya, paṭibhānavavatthānato paṭibhānapaṭisambhidā 
adhigatā hoti sacchikatā phassitā paññāya, tassa atthe ca dhamme ca 
niruttiyā ca paṭibhāne ca na añño koci sakkoti abhisambhavituṃ, 
anabhisambhavanīyo ca so aññehīti asāmantapañño. 

Puthujjanakalyāṇakassa paññā aṭṭhamakassa paññāya dūre 
vidūre suvidūre na santike na sāmantā, puthujjanakalyāṇakaṃ 
upādāya aṭṭhamako asāmantapañño. Aṭṭhamakassa paññā 
sotāpannassa paññāya dūre vidūre suvidūre na santike na    
sāmantā,     aṭṭhamakaṃ     upādāya      sotāpanno     asāmantapañño.  
                                                   
1 ṭhānāṭṭhānesu - Machasaṃ, Syā, PTS.  2 assāmantapaññatāya - Syā, PTS. 
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Đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu: Tuệ thâm sâu là gì? ‘Trí 
vận hành về các uẩn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các 
giới thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các xứ thâm sâu’ là 
tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận thâm sâu’ 
là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các trường hợp không đạt được 
không tánh thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các ý nghĩa 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các pháp thâm sâu’ là tuệ 
thâm sâu. ‘Trí vận hành về các ngôn từ thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. 
‘Trí vận hành về các phép biện giải thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí 
vận hành về các giới uẩn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về 
các định uẩn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các tuệ uẩn 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các giải thoát uẩn thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các giải thoát-tri-kiến uẩn 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự hợp lý và không 
hợp lý thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các chân lý cao 
thượng thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các chánh cần thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các nền tảng thần thông thâm 
sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các quyền thâm sâu’ là tuệ 
thâm sâu. ‘Trí vận hành về các lực thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận 
hành về các giác chi thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các 
Thánh Đạo thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các Quả vị 
Sa-môn thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vận hành về các thắng trí 
thâm sâu’ là tuệ thâm sâu. ‘Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm 
nhân rồi vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối’ là tuệ thâm sâu. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu;’ đây là tuệ 
thâm sâu.  

 
Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân 

nào, do xác định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định pháp có sự 
phân tích về pháp được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến 
bằng tuệ, do xác định ngôn từ có sự phân tích về ngôn từ được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định phép 
biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ, đối với vị ấy không ai có thể vượt 
trội về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. ‘Và vị ấy là 
không thể bị vượt trội bởi những người khác’ là tuệ vô song.  

 

Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám (Đạo 
Nhập Lưu) là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không 
gần, là không kề cận; so với phàm nhân hoàn thiện, hạng thứ tám là 
có tuệ vô song. Tuệ của hạng thứ tám so với tuệ của vị Nhập Lưu là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là  
không  kề cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập Lưu  là  có  tuệ  vô  song.  
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Sotāpannassa paññā sakadāgāmissa paññāya dūre vidūre suvidūre 
na santike na sāmantā, sotāpannaṃ upādāya sakadāgāmi 
asāmantapañño. Sakadāgāmissa paññā anāgāmissa paññāya dūre 
vidūre suvidūre na santike na sāmantā, sakadāgāmiṃ upādāya 
anāgāmī asāmantapañño. Anāgāmissa paññā arahato paññāya dūre 
vidūre suvidūre na santike na sāmantā, anāgāmiṃ upādāya arahā 
asāmantapañño. Arahato paññā paccekabuddhassa1 paññāya dūre 
vidūre suvidūre na santike na sāmantā, arahantaṃ upādāya 
paccekabuddho asāmantapañño, paccekabuddhañca sadevakañca 
lokaṃ upādāya tathāgato arahaṃ sammāsambuddho aggo 
asāmantapañño. Paññāpabhedakusalo pabhinnañāṇo adhigata-
paṭisambhido2 catuvesārajjappatto dasabaladhārī purisāsabho 
purisasīho purisanāgo purisājañño purisadhorayho anantañāṇo 
anantatejo anantayaso aḍḍho mahaddhano3 dhanavā netā vinetā 
anunetā paññāpetā nijjhāpetā pekkhetā pasādetā.  
 
 

So hi bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā, asañjātassa 
maggassa sañjanetā4 anakkhātassa maggassa akkhātā, maggaññū 
maggavidū maggakovido maggānugā5 ca panassa etarahi sāvakā 
viharanti pacchā samannāgatā.  

 
 

So hi bhagavā jānaṃ jānāti, passaṃ passati, cakkhubhūto 
ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa 
ninnetā amatassa dātā dhammassāmī tathāgato. Natthi tassa 
bhagavato aññātaṃ adiṭṭhaṃ aviditaṃ asacchikataṃ aphassitaṃ 
paññāya. Atītaṃ anāgataṃ paccuppannaṃ6 upādāya sabbe dhammā 
sabbākārena buddhassa bhagavato ñāṇamukhe āpāthaṃ āgacchanti. 
Yaṃ kiñci ñeyyaṃ7 nāma atthi dhammaṃ8 jānitabbaṃ, attattho vā 
parattho vā ubhayattho vā diṭṭhadhammiko vā attho samparāyiko vā 
attho uttāno vā attho gambhīro vā attho gūḷho vā attho paṭicchanno 
vā attho neyyo vā attho nīto vā attho anavajjo vā attho nikkileso vā 
attho vodāno vā attho paramattho vā attho, sabbaṃ taṃ 
antobuddhañāṇe parivattati.  Sabbaṃ kāyakammaṃ buddhassa 
bhagavato ñāṇānuparivatti, sabbaṃ vacīkammaṃ buddhassa 
bhagavato ñāṇānuparivatti, sabbaṃ manokammaṃ buddhassa 
bhagavato ñāṇānuparivatti.  

                                                   
1 paccekasambuddhassa - Machasaṃ. 
2 adhigatappaṭisambhido - Machasaṃ. 
3 mahādhano - Pu. 
4 sañjānetā - Syā. 
5 maggānugāmī - Machasaṃ, PTS, Sa.  
6 atītānāgatāpaccuppannaṃ - Syā.   
7 neyyaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS.             
8 taṃ sabbaṃ - Machasaṃ, Sī 1; atthadhammaṃ - Syā, PTS.  
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Tuệ của vị Nhập Lưu so với tuệ của vị Nhất Lai là xa vời, là xa vời rõ 
rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị 
Nhập Lưu, vị Nhất Lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất Lai so với 
tuệ của vị Bất Lai là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là 
không gần, là không kề cận; so với vị Nhất Lai, vị Bất Lai là có tuệ vô 
song. Tuệ của vị Bất Lai so với tuệ của vị A-la-hán là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với 
vị Bất Lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la-hán so với 
tuệ của vị Phật Độc Giác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc 
Giác là có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả 
chư Thiên, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là có 
tuệ vô song tối thắng. Là vị thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được 
phân hạng, có sự phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự 
tín, là vị rành rẽ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư, là 
người như loài rồng, là người có dòng dõi cao quý, là người cất đi 
gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản (trí tuệ) lớn lao, có của cải (trí 
tuệ), là vị lãnh đạo, vị hướng đạo, vị dẫn dắt, vị giúp cho nhận biết, vị 
giúp cho suy nghiệm, vị giúp cho quan sát, vị tạo niềm tin.  

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị làm sanh lên đạo lộ chưa được 
sanh lên, là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vị tuyên 
thuyết về đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị 
hiểu rõ về đạo lộ, là vị thông thạo về đạo lộ, hơn nữa hiện nay các 
Thinh Văn của Ngài là những người đi theo đạo lộ rồi an trú, là 
những người tiếp nối.  

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị biết điều đã được biết, thấy điều 
đã được thấy, là mắt, là trí, là Pháp, là đấng Brahma, là vị nói ra, là vị 
nói lên, là vị đem lại ý nghĩa, là vị ban phát Bất Tử, là đấng Pháp 
Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không gì là không được 
biết, không được thấy, không được hiểu, không được tác chứng, 
không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ hiện tại vị lai, 
tất cả các pháp với mọi biểu hiện đều nổi bật ở trí của đức Phật Thế 
Tôn. Bất cứ điều gì được gọi là cần được biết, tất cả các điều ấy đều 
được biết. Ý nghĩa thuộc về bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc về người 
khác, hoặc ý nghĩa thuộc về cả hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, 
hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc ý nghĩa hời hợt, hoặc ý 
nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiểu, hoặc ý nghĩa được che đậy, 
hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc ý 
nghĩa không sai trái, hoặc ý nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa 
thuần khiết, hoặc ý nghĩa tuyệt đối, tất cả các điều ấy đều xoay 
chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều 
được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật Thế Tôn. Tất cả các 
nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật 
Thế Tôn. Tất cả các nghiệp về ý đều được xoay chuyển thuận theo trí 
của đức Phật Thế Tôn.  



Paṭisambhidāmaggo II           Paññāvagga - Paññākathā 

Atīte buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ, anāgate 
buddhassa bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ, paccuppanne buddhassa 
bhagavato appaṭihataṃ ñāṇaṃ. Yāvatakaṃ ñeyyaṃ tāvatakaṃ 
ñāṇaṃ, yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ ñeyyaṃ. Ñeyyapariyantikaṃ 
ñāṇaṃ, ñāṇapariyantikaṃ ñeyyaṃ. Ñeyyaṃ atikkamitvā ñāṇaṃ 
nappavattati, ñāṇaṃ atikkamitvā ñeyyapatho1 natthi, 
aññamaññapariyantaṭṭhāyino te dhammā. Yathā dvinnaṃ 
samuggapaṭalānaṃ sammā phussitānaṃ2 heṭṭhimaṃ 
samuggapaṭalaṃ uparimaṃ nātivattati, uparimaṃ samuggapaṭalaṃ 
heṭṭhimaṃ nātivattati, aññamaññapariyantaṭṭhāyino; evameva 
buddhassa bhagavato ñeyyaṃ ca ñāṇaṃ ca 
aññamaññapariyantaṭṭhāyino, yāvatakaṃ ñeyyaṃ tāvatakaṃ 
ñāṇaṃ, yāvatakaṃ ñāṇaṃ tāvatakaṃ ñeyyaṃ, ñeyyapariyantikaṃ 
ñāṇaṃ, ñāṇapariyantikaṃ ñeyyaṃ, ñeyyaṃ atikkamitvā ñāṇaṃ 
nappavattati, ñāṇaṃ atikkamitvā ñeyyapatho natthi, 
aññamaññapariyantaṭṭhāyino te dhammā. Sabbadhammesu 
buddhassa bhagavato ñāṇaṃ pavattati.  

 
 
 
 
 
 

Sabbe dhammā buddhassa bhagavato āvajjanappaṭibaddhā 
ākaṅkhanapaṭibaddhā3 manasikārappaṭibaddhā cittuppādappaṭi-
baddhā, sabbasattesu buddhassa bhagavato ñāṇaṃ pavattati. 
Sabbesañca4 sattānaṃ buddho āsayaṃ jānāti, anusayaṃ jānāti, 
caritaṃ5 jānāti, adhimuttiṃ jānāti. Apparajakkhe mahārajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye 
bhabbābhabbe satte pajānāti. Sadevako loko samārako sabrahmako 
sassamaṇabrāhmaṇī pajā sadevamanussā anto buddhañāṇe 
parivattati. Yathā ye keci macchakacchapā, antamaso 
timitimiṅgalaṃ upādāya, antomahāsamudde parivattanti, 
evamevaṃ sadevako loko samārako sabrahmako 
sassamaṇabrāhmaṇī pajā sadevamanussā antobuddhañāṇe 
parivattati. Yathā ye keci pakkhī6 antamaso garuḷaṃ venateyyaṃ 
upādāya, ākāsassa padese parivattanti; evameva yepi te 
sāriputtasamāpaññāya,7 tepi buddhañāṇassa padese parivattanti.  

                                                   
1 neyyapatho - Machasaṃ, Syā, PTS. 5 cariyaṃ - Syā. 
2 phassitānaṃ - Syā.   6 pakkhino - Machasaṃ. 
3 ākaṅkhappaṭibaddhā - Machasaṃ. 7 sāriputta sattā paññavanto - Syā, PTS. 
4 sabbesaṃ - Machasaṃ. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm đã qua là không bị chướng 
ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại là 
không bị chướng ngại. Điều cần được biết là đến đâu, trí (của Ngài) 
là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết là đến thế 
ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần 
được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt qua điều 
cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện tượng 
của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có tình 
trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giống như hai phần của chiếc 
hộp được gắn liền khít khao, phần hộp ở bên dưới không vượt quá 
phần bên trên, phần hộp ở bên trên không vượt qua phần bên dưới; 
chúng có tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Tương tợ y như 
thế, điều cần được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có tình trạng 
cùng chung ranh giới lẫn nhau. Điều cần được biết là đến đâu, trí 
(của Ngài) là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết 
là đến thế ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, 
điều cần được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt 
qua điều cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có 
tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả các pháp.  

 
 
 

Đối với đức Phật Thế Tôn, tất cả các pháp được gắn liền với sự 
hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với tác ý, 
được gắn liền với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận 
hành ở tất cả chúng sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết tánh hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. 
Ngài nhận biết những chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm 
nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không 
có khả năng. 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 xoay chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ 
loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn loại cá ông cá voi, đều xoay 
chuyển ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, 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 xoay chuyển ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn 
cả Kim-sỉ-điểu thuộc loại Venateyya, đều xoay chuyển ở khoảng 
không gian của bầu trời. Tương tợ y như thế, ngay cả những vị là 
tương đương với Sārīputta về tuệ, những vị ấy cũng chỉ xoay chuyển 
trong phạm vi trí của đức Phật.  



Paṭisambhidāmaggo II           Paññāvagga - Paññākathā 

Buddhañāṇaṃ devamanussānaṃ paññaṃ pharitvā atighaṃsitvā 
tiṭṭhati. Yepi te khattiyapaṇḍitā brāhmaṇapaṇḍitā gahapatipaṇḍitā 
samaṇapaṇḍitā nipuṇā kataparappavādā vālavedhirūpā vobhindantā 
maññe1 caranti paññāgatena diṭṭhigatāni, te pañhaṃ 
abhisaṅkharitvā abhisaṅkharitvā tathāgataṃ upasaṅkamitvā 
pucchanti gūḷhāni ca paṭicchannāni ca, kathitā vissajjitāva2 te pañhā 
bhagavatā honti niddiṭṭhakāraṇā. Upakkhittakā ca te bhagavato 
sampajjanti. Atha kho bhagavā3 tattha atirocati yadidaṃ paññāyāti. 
Aggo asāmantapañño, asāmantapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ 
asāmantapaññā. 

Bhūripaññatāya saṃvattantīti katamā bhūripaññā? Rāgaṃ 
abhibhuyyatīti bhūripaññā, abhibhavitāti bhūripaññā, dosaṃ 
abhibhuyyatīti bhūripaññā, abhibhavitāti bhūripaññā, mohaṃ 
abhibhuyyatīti bhūripaññā, abhibhavitāti bhūripaññā, kodhaṃ        
—pe— upanāhaṃ  —pe— makkhaṃ —pe— paḷāsaṃ —pe— issaṃ     
—pe— macchariyaṃ —pe— māyaṃ —pe— sāṭheyyaṃ —pe— 
thambhaṃ —pe— sārambhaṃ —pe— mānaṃ —pe— atimānaṃ        
—pe— madaṃ —pe— pamādaṃ —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisaṅkhāre —pe— sabbe bhavagāmikamme 
abhibhuyyatīti bhūripaññā, abhibhavitāti bhūripaññā.  

Rāgo ari, taṃ ariṃ maddanī paññāti4 bhūripaññā. Doso ari, taṃ 
ariṃ maddanī paññāti bhūripaññā. Moho ari, taṃ ariṃ maddanī 
paññāti bhūripaññā. Kodho —pe— upanāho —pe— makkho —pe— 
paḷāso —pe— issā —pe— macchariyaṃ —pe— māyā —pe— 
sāṭheyyaṃ —pe— thambho   —pe— sārambho —pe— māno —pe— 
atimāno —pe— mado —pe— pamādo —pe— sabbe kilesā —pe— 
sabbe duccaritā —pe— sabbe abhisaṅkhārā —pe— sabbe 
bhavagāmikammā ari, taṃ ariṃ maddanī paññāti bhūripaññā. Bhūri 
vuccati paṭhavī‚5 tāya paṭhavīsamāya vitthatāya vipulāya paññāya 
samannāgatoti bhūripaññā. Api ca paññāya metaṃ adhivacanaṃ, 
bhūri medhā pariṇāyikāti bhūripaññā, bhūripaññatāya saṃvattantīti 
ayaṃ bhūripaññā.  

Paññābāhullāya saṃvattantīti katamaṃ paññābāhullaṃ? 
Idhekacco paññāgaruko hoti paññācarito paññāsayo paññādhimutto 
paññādhajo paññāketu paññādhipateyyo vicayabahulo 
pavicayabahulo okkhāyanabahulo samokkhāyanabahulo6 
sampekkhāyanadhammo vibhūtavihārī taccarito taggaruko 
tabbahulo tanninno tappoṇo tappabbhāro7 tadadhimutto 
tadadhipateyyo. Yathā gaṇagaruko vuccati gaṇabāhulikoti, 
cīvaragaruko vuccati cīvarabāhulikoti, pattagaruko vuccati 
pattabāhulikoti,      senāsanagaruko      vuccati     senāsanabāhulikoti;  
                                                   
1 te bhindantā paññe - PTS; paññā - Syā.   
2  visajjitā  ca - Machasaṃ.  5 pathavī - Machasaṃ. 
3 bhagavā va - PTS.   6 sampekkhāyanabahulo - Syā. 
4 maddanipaññāti - Machasaṃ.  7 taṃpoṇo taṃpabbhāro - Syā. 
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Trí của đức Phật xâm nhập, chiếm cứ, và ngự trị tuệ của chư thiên 
và nhân loại. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lỵ, các vị thông 
thái dòng Bà-la-môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông 
thái, khôn ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như 
là (mũi tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến 
đập đổ những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những 
người ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất 
vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được 
trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về ‘Tuệ.’ Ngài là tối 
thắng và có tuệ vô song. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vô song;’ đây là tuệ vô song. 

Đưa đến trạng thái tuệ bao la: Tuệ bao la là gì? ‘Chế ngự 
tham ái’ là tuệ bao la. ‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự sân’ là 
tuệ bao la. ‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự si’ là tuệ bao la. 
‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la. ‘Chế ngự sự giận dữ’ ... sự căm hận ... 
sự gièm pha ... sự hà hiếp ... sự ganh tỵ ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... 
sự đạo đức giả ... sự bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự 
cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất 
cả các ác hạnh ... tất cả các hành ... ‘Chế ngự tất cả nghiệp dẫn đến 
hữu’ là tuệ bao la. ‘Đã được chế ngự’ là tuệ bao la.  

‘Tham ái là kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. ‘Sân là 
kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. ‘Si là kẻ thù. Tuệ 
nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. ‘Sự giận dữ ... Sự căm hận ... Sự 
gièm pha ... Sự hà hiếp ... Sự ganh tỵ ... Sự bỏn xẻn ... Sự xảo trá ... Sự 
đạo đức giả ... Sự bướng bỉnh ... Sự cống cao ... Sự ngã mạn ... Sự cao 
ngạo ... Sự kiêu căng ... Sự buông lung ... Toàn bộ phiền não ... Tất cả 
các ác hạnh ... Tất cả các hành ... ‘Tất cả nghiệp dẫn đến hữu là kẻ 
thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy’ là tuệ bao la. Quả đất được gọi là bao 
la. ‘Đức Phật hội đủ về tuệ ấy có tính rộng lớn tương tợ như quả đất,’ 
như thế là tuệ bao la. Hơn nữa, điều này là sự đặt tên cho tuệ. ‘Bao 
la, mẫn tiệp, liên quan đến lãnh đạo’ là tuệ bao la. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ bao la;’ đây là tuệ bao la.  

Đưa đến sự dồi dào của tuệ: Sự dồi dào của tuệ là gi? Ở đây, 
có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, 
có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ 
là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, 
nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự việc rõ ràng, 
thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, thuận theo tuệ ấy, 
xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có tuệ 
ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đồ chúng được gọi là ‘Người 
có nhiều đồ chúng;’ người chú trọng về y được gọi là ‘Người có nhiều 
y;’ người chú trọng về bình bát được gọi là ‘Người có nhiều bình bát;’ 
người  chú trọng  về  sàng tọa được gọi là ‘Người có nhiều  sàng  tọa;’  
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evamevaṃ idhekacco paññā garuko hoti paññācarito paññāsayo 
paññādhimutto paññādhajo paññāketu paññādhipateyyo 
vicayabahulo pavicayabahulo okkhāyanabahulo 
samokkhāyanabahulo sampekkhāyanadhammo vibhūtavihārī 
taccarito taggaruko tabbahulo tanninno tappoṇo tappabbhāro 
tadadhimutto tadadhipateyyo. Paññābāhullāya saṃvattantīti idaṃ 
paññābāhullaṃ.  
 

Sīghapaññatāya saṃvattantīti katamā sīghapaññā? Sīghaṃ 
sīghaṃ sīlāni paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
indriyasaṃvaraṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ     bhojane 
mattaññutaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
jāgariyānuyogaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
sīlakkhandhaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
samādhikkhandhaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
paññākkhandhaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
vimuttikkhandhaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ 
sīghaṃ ṭhānāṭṭhānāni paṭivijjhatī’ti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
vihārasamāpattiyo paripūretīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
ariyasaccāni paṭivijjhatī’ti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ     
satipaṭṭhāne bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ    
sammappadhāne bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ        
iddhipāde bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ                       
indriyāni bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ                              
balāni bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ                            
bojjhaṅge bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ                    
ariyamaggaṃ bhāvetīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ   
sāmaññaphalāni sacchikarotīti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ 
abhiññāyo paṭivijjhatī’ti sīghapaññā, sīghaṃ sīghaṃ      
paramatthaṃ nibbānaṃ sacchikarotīti sīghapaññā.    
Sīghapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ sīghapaññā.  

 

Lahupaññatāya saṃvattantīti katamā lahupaññā? Lahuṃ 
lahuṃ sīlāni paripūretīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ indriyasaṃ-
varaṃ paripūretīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ bhojane mattaññutaṃ 
paripūretīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ jāgariyānuyogaṃ paripūretīti 
lahupaññā, lahuṃ lahuṃ sīlakkhandhaṃ —pe— samādhikkhan-
dhaṃ  —pe— paññākkhandhaṃ —pe— vimuttikkhandhaṃ —pe— 
vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ paripūretīti lahupaññā, lahuṃ 
lahuṃ ṭhānāṭṭhānāni paṭivijjhatī’ti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ 
vihārasamāpattiyo paripūretīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ 
ariyasaccāni paṭivijjhatī’ti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ          
satipaṭṭhāne bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ         
sammappadhāne bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ            
iddhipāde     bhāvetīti        lahupaññā,    lahuṃ    lahuṃ                            
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tương tợ như thế, có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có 
thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ 
là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, 
nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự 
việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, 
thuận theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh 
hướng về tuệ ấy, có tuệ ấy là chủ đạo. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến 
sự dồi dào của tuệ;’ đây là sự dồi dào của tuệ. 

Đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? ‘Làm 
tròn đủ các giới vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
việc thu thúc các quyền vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm 
tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. 
‘Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Làm tròn đủ giới uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm 
tròn đủ định uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
tuệ uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ giải thoát 
uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ giải thoát-tri-
kiến uẩn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Thấu triệt các sự hợp 
lý và không hợp lý vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ 
sự an trú và chứng đạt vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Thấu 
triệt các chân lý cao thượng vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu 
tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập 
các chánh cần vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các nền 
tảng thần thông vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các 
quyền vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các lực vô cùng 
mau chóng’ là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng’ 
là tuệ nhạy bén. ‘Tu tập Thánh Đạo vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Tác chứng các Quả vị Sa-môn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. ‘Thấu triệt các thắng trí vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy bén. 
‘Tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng mau chóng’ là tuệ 
nhạy bén. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén;’ 
đây là tuệ nhạy bén.  

Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? 
‘Làm tròn đủ các giới vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Làm tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ 
nhàng. ‘Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng nhẹ nhàng’ là 
tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm tròn đủ giới uẩn ... định uẩn ... tuệ uẩn ... giải 
thoát uẩn ... giải thoát-tri-kiến uẩn vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ 
nhàng. ‘Thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng’ 
là tuệ nhẹ nhàng. ‘Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô cùng nhẹ 
nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng 
nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng 
nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các chánh cần vô cùng nhẹ 
nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các nền tảng của thần thông vô 
cùng nhẹ nhàng’ là  tuệ nhẹ  nhàng. ‘Tu tập  các  quyền  vô  cùng  nhẹ  
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indriyāni bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ                                  
balāni bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ                                 
bojjhaṅge bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ                   
ariyamaggaṃ bhāvetīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ       
sāmaññaphalāni sacchikarotīti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ    
abhiññāyo paṭivijjhatī’ti lahupaññā, lahuṃ lahuṃ           
paramatthaṃ nibbānaṃ sacchikarotīti lahupaññā. Lahupaññatāya 
saṃvattantīti ayaṃ lahupaññā. 
 
 

Hāsapaññatāya saṃvattantīti katamā hāsapaññā?  
Idhekacco hāsabahulo vedabahulo tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo 
sīlāni paripūretīti hāsapaññā, hāsabahulo vedabahulo tuṭṭhibahulo 
pāmojjabahulo indriyasaṃvaraṃ paripūretīti hāsapaññā, 
hāsabahulo vedabahulo tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo bhojane 
mattaññutaṃ paripūretīti hāsapaññā, hāsabahulo vedabahulo 
tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo jāgariyānuyogaṃ paripūretīti 
hāsapaññā, hāsabahulo vedabahulo tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo 
sīlakkhandhaṃ —pe— samādhikkhandhaṃ —pe— paññākkhandhaṃ 
—pe— vimuttikkhandhaṃ —pe— vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ 
paripūretīti —pe— ṭhānāṭṭhānāni paṭivijjhatī’ti —pe— 
vihārasamāpattiyo paripūretīti  —pe— ariyasaccāni paṭivijjhatī’ti     
—pe— satipaṭṭhāne bhāvetīti —pe— sammappadhāne bhāvetīti         
—pe— iddhipāde bhāvetīti —pe— indriyāni bhāvetīti —pe— balāni 
bhāvetīti —pe— bojjhaṅge bhāvetīti  —pe— ariyamaggaṃ bhāvetīti  
—pe— sāmaññaphalāni sacchikarotīti hāsapaññā, hāsabahulo 
vedabahulo tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo abhiññāyo paṭivijjhatī’ti 
hāsapaññā, hāsabahulo vedabahulo tuṭṭhibahulo pāmojjabahulo 
paramatthaṃ nibbānaṃ sacchikarotīti hāsapaññā, hāsapaññatāya 
saṃvattantīti ayaṃ hāsapaññā. 

 
 

Javanapaññatāya saṃvattantīti katamā javanapaññā?    Yaṃ 
kiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā 
oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike 
vā, sabbaṃ rūpaṃ aniccato khippaṃ javatīti javanapaññā, dukkhato 
khippaṃ javatīti javanapaññā, anattato khippaṃ javatīti 
javanapaññā. Yā kāci vedanā —pe— yā kāci saññā —pe— ye keci 
saṅkhārā —pe— yaṃ kiñci viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ 
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā 
paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbaṃ viññāṇaṃ aniccato 
khippaṃ javatīti javanapaññā, dukkhato khippaṃ javatīti 
javanapaññā, anattato khippaṃ javatīti javanapaññā. Cakkhuṃ       
—pe— jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccato khippaṃ 
javatīti javanapaññā, dukkhato khippaṃ javatīti javanapaññā, 
anattato khippaṃ javatīti javanapaññā. 
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 nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ 
nhẹ nhàng. ‘Tu tập các giác chi vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Tu tập Thánh Đạo vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tác chứng 
các Quả vị Sa-môn vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Thấu triệt 
các thắng trí vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. ‘Tác chứng Niết 
Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng nhẹ nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. 
‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng;’ đây là tuệ 
nhẹ nhàng. 
 

Đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu: Tuệ vi tiếu là gì? Ở đây có 
người: ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có 
nhiều hân hoan làm tròn đủ các giới’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi 
cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự 
tri túc về vật thực’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự gắn bó 
với tỉnh thức’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uẩn’ ... định uẩn 
... tuệ uẩn ... giải thoát uẩn ... giải thoát-tri-kiến uẩn ... thấu triệt các 
sự hợp lý và không hợp lý ... làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt ... 
thấu triệt các chân lý cao thượng ... tu tập các sự thiết lập niệm ... tu 
tập các chánh cần ... tu tập các nền tảng thần thông ... tu tập các 
quyền ... tu tập các lực ... tu tập các giác chi ... tu tập Thánh Đạo ... 
tác chứng các Quả vị Sa-môn’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan thấu triệt các 
thắng trí’ là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa 
tuyệt đối’ là tuệ vi tiếu. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vi tiếu;’ đây là tuệ vi tiếu. 

 

Đưa đến trạng thái tuệ đổng tốc: Tuệ đổng tốc là gì? Bất cứ 
sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô 
hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, về toàn bộ sắc ấy 
‘trực nhận một cách mau lẹ là vô thường’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận 
một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận một cách 
mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bất cứ 
tưỏng nào ...(như trên)... Bất cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ 
thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, về toàn 
bộ thức ấy ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô thường’ là tuệ đổng tốc, 
‘trực nhận một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận 
một cách mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. Mắt ...(như trên)... Lão tử 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô 
thường’ là tuệ đổng tốc, ‘trực nhận một cách mau lẹ là khổ não’ là tuệ 
đổng tốc, ‘trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã’ là tuệ đổng tốc. 
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Rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena 
dukkhaṃ bhayaṭṭhena anattā asārakaṭṭhenāti tulayitvā tīrayitvā 
vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā rūpanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti 
javanapaññā. Vedanā —pe— saññā —pe— saṅkhārā —pe— viññāṇaṃ 
—pe— cakkhu —pe— jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ 
aniccaṃ khayaṭṭhena dukkhaṃ bhayaṭṭhena anattā asārakaṭṭhenāti 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā jarāmaraṇanirodhe1 
nibbāne khippaṃ javatīti javanapaññā.  

Rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ paṭicca-
samuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ 
nirodhadhammanti tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā 
rūpanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti javanapaññā. Vedanā —pe— 
saññā —pe— saṅkhārā —pe— viññāṇaṃ —pe— cakkhu —pe— 
jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ saṅkhataṃ 
paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ 
virāgadhammaṃ nirodhadhammanti tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā 
vibhūtaṃ katvā jarāmaraṇanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti 
javanapaññā. Javanapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ javanapaññā.  

Tikkhapaññatāya saṃvattantīti katamā tikkhapaññā? 
Khippaṃ kilese chindatīti tikkhapaññā. Uppannaṃ kāmavitakkaṃ 
nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametīti 
tikkhapaññā. Uppannaṃ byāpādavitakkaṃ nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametīti tikkhapaññā. Uppannaṃ 
vihiṃsāvitakkaṃ nādhivāseti —pe— uppannuppanne pāpake 
akusale dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvaṃ gametīti tikkhapaññā. Uppannaṃ rāgaṃ nādhivāseti 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametīti tikkhapaññā. 
Uppannaṃ dosaṃ —pe— uppannaṃ mohaṃ  —pe— uppannaṃ 
kodhaṃ —pe— uppannaṃ upanāhaṃ —pe— makkhaṃ —pe— 
paḷāsaṃ —pe— issaṃ —pe— macchariyaṃ —pe— māyaṃ —pe— 
sāṭheyyaṃ —pe— thambhaṃ —pe— sārambhaṃ —pe— mānaṃ        
—pe— atimānaṃ —pe— madaṃ —pe— pamādaṃ —pe— sabbe kilese 
—pe— sabbe duccarite —pe— sabbe abhisaṅkhāre —pe— sabbe 
bhavagāmikamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvaṃ gametīti tikkhapaññā. Ekasmiṃ āsane cattāro ca 
ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalāni catasso paṭisambhidāyo cha 
abhiññāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāyāti 
tikkhapaññā. Tikkhapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ tikkhapaññā.  

Nibbedhikapaññatāya saṃvattantīti katamā nibbedhika-
paññā? Idhekacco sabbasaṅkhāresu ubbegabahulo2 hoti 
uttāsabahulo ukkaṇṭhanabahulo3 aratibahulo anabhiratibahulo. 
Bahimukho     na    ramati    sabbasaṅkhāresu.     Anibbiddhapubbaṃ    

                                                   
1 jarāmaraṇaṃ rūpanirodhe - Syā. 2 ubbedhabahulo - Syā. 
3 ukkaṇṭhānabahulo - Syā, hotīti. Machasaṃ potthake natthi. 
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Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: ‘Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ 
não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,’ 
‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc là Niết Bàn’ là tuệ đổng 
tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: ‘Thọ ... 
Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt ... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,’ ‘trực nhận một cách 
mau lẹ về sự diệt tận lão tử là Niết Bàn’ là tuệ đổng tốc.  

Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: ‘Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận,’ ‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc là Niết 
Bàn’ là tuệ đổng tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ 
rệt rằng: ‘Thọ ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt ... Lão tử thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận,’ ‘trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận lão tử là 
Niết Bàn’ là tuệ đổng tốc. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái 
tuệ đổng tốc’ là tuệ đổng tốc. 

Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? ‘Cắt đứt 
các phiền não một cách mau lẹ’ là tuệ sắc bén. ‘Không chịu đựng, dứt 
bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu dục tầm đã 
sanh lên’ là tuệ sắc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc tầm đã sanh lên’ là tuệ 
sắc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm 
cho không hiện hữu hãm hại tầm đã sanh lên ...(như trên)... các pháp 
ác bất thiện đã sanh lên’ là tuệ sắc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, 
làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh 
lên’ là tuệ sắc bén. ‘Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm 
dứt, làm cho không hiện hữu sân đã sanh lên ... si đã sanh lên ... sự 
giận dữ đã sanh lên ... sự căm hận đã sanh lên ... sự gièm pha ... sự hà 
hiếp ... sự ganh tỵ ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự 
bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu 
căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất 
cả các hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu’ là tuệ sắc bén. ‘Ở một chỗ 
ngồi, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng 
trí là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ’ là 
tuệ sắc bén. ‘Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ sắc bén’ là 
tuệ sắc bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thông suốt là gì? Ở 
đây, có người có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, 
có nhiều bất mãn, có nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng 
khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất cả các hành. ‘Thông suốt, khám phá   
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appadālitapubbaṃ lobhakkhandhaṃ nibbijjhati padāletīti 
nibbedhikapaññā. Anibbiddhapubbaṃ appadālitapubbaṃ 
dosakkhandhaṃ nibbijjhati padāletīti nibbedhikapaññā. 
Anibbiddhapubbaṃ appadālitapubbaṃ mohakkhandhaṃ nibbijjhati 
padāletīti nibbedhikapaññā. Anibbiddhapubbaṃ appadālita-
pubbaṃ kodhaṃ —pe— upanāhaṃ —pe— makkhaṃ —pe— paḷāsaṃ 
—pe— issaṃ —pe— macchariyaṃ —pe— māyaṃ —pe— sāṭheyyaṃ —
pe— thambhaṃ —pe— sārambhaṃ —pe— mānaṃ —pe— atimānaṃ 
—pe— madaṃ —pe— pamādaṃ —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisaṅkhāre —pe— sabbe bhavagāmikamme 
nibbijjhati padāletīti nibbedhikapaññā. Nibbedhikapaññatāya 
saṃvattantīti ayaṃ nibbedhikapaññā. Imā soḷasa paññāyo. Imāhi 
soḷasahi paññāhi samannāgato puggalo paṭisambhidappatto.  
 

Dve puggalā paṭisambhidappattā eko pubbayogasampanno, eko 
na pubbayogasampanno. Yo pubbayogasampanno so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.1

 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā eko 
bahussuto, eko na bahussuto. Yo bahussuto, so tena atireko hoti, 
adhiko hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā eko desanābahulo, eko na desanābahulo. Yo 
desanābahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa 
ñāṇaṃ pabhijjati.  

 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā eko garūpanissito, eko na 
garūpanissito. Yo garūpanissito, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā eko 
vihārabahulo, eko na vihārabahulo. Yo vihārabahulo, so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā, dvepi 
vihārabahulā eko paccavekkhaṇābahulo, eko na paccavekkhaṇā-
bahulo. Yo paccavekkhaṇābahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

                                                   
1 pabhijjhati - PTS. 
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tham uẩn chưa  được  thông  suốt  trước  đây,  chưa  được  khám  phá 
trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Thông suốt, khám phá sân uẩn chưa 
được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước đây’ là tuệ 
thông suốt. ‘Thông suốt, khám phá si uẩn chưa được thông suốt 
trước đây, chưa được khám phá trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Thông 
suốt, khám phá sự giận dữ ... sự căm hận ... sự gièm pha ... sự hà hiếp 
... sự ganh tỵ ... sự bỏn xẻn ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự bướng 
bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự 
buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất cả các 
hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước đây’ là tuệ thông suốt. ‘Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ thông suốt’ là tuệ thông suốt. Đây là 16 
tuệ. Cá nhân hội đủ 16 tuệ này đạt đến (tuệ) phân tích. 

Có hai hạng người đạt được phân tích: một hạng đã thực tập 
trước đây, một hạng đã không thực tập trước đây. Người nào đã thực 
tập trước đây, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. 
Trí của vị ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây: một hạng đã nghe nhiều, một hạng đã không nghe nhiều. 
Người nào nghe nhiều, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt 
với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều: một hạng có nhiều sự thuyết 
giảng, một hạng không có nhiều sự thuyết giảng. Người nào có nhiều 
sự thuyết giảng, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị 
kia. Trí của vị ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng: một hạng đã nương tựa vào vị thầy, một hạng đã không nương 
tựa vào vị thầy. Người nào đã nương tựa vào vị thầy, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy: một hạng có nhiều sự an 
trú,[*] một hạng không có nhiều sự an trú. Người nào có nhiều sự an 
trú, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị 
ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú: một hạng có nhiều sự quán xét lại, một hạng không có nhiều sự 
quán xét lại. Người nào có nhiều sự quán xét lại, người ấy là trội hơn, 
là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở.  
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Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā, dvepi 
vihārabahulā, dvepi paccavekkhaṇābahulā eko sekhapaṭisambhidap-
patto, eko asekhapaṭisambhidappatto. Yo asekhapaṭisambhidap-
patto, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ 
pabhijjati.  

 
 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā, dvepi 
vihārabahulā, dvepi paccavekkhaṇābahulā, dvepi asekha-
paṭisambhidappattā eko sāvakapāramippatto, eko na sāvaka-
pāramippatto. Yo sāvakapāramippatto, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

 
 

Dve puggalā paṭisambhidappattā, dvepi pubbayogasampannā, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā, dvepi 
vihārabahulā, dvepi paccavekkhaṇābahulā, dvepi asekha-
paṭisambhidappattā eko sāvakapāramippatto, eko pacceka-
sambuddho. Yo paccekasambuddho, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa ñāṇaṃ pabhijjati.  

 
 

Paccekabuddhañca sadevakañca lokaṃ upādāya tathāgato 
arahaṃ sammāsambuddho aggo paṭisambhidappatto paññā-
pabhedakusalo pabhinnañāṇo adhigatapaṭisambhido catu-
vesārajjappatto dasabaladhārī purisāsabho purisasīho —pe— yepi   
te khattiyapaṇītā brāhmaṇapaṇḍitā gahapatipaṇḍitā samaṇapaṇḍitā 
nipuṇā kataparappavādā vālavedhirūpā vobhindantā maññe caranti 
paññāgatena diṭṭhigatāni, te pañhaṃ abhisaṅkharitvā abhi-
saṅkharitvā tathāgataṃ upasaṅkamitvā pucchanti gūḷhāni ca 
paṭicchannāni ca. Kathitā visajjitā ca te pañhā bhagavatā honti 
niddiṭṭhakāraṇā, upakkhittakā ca te bhagavato sampajjanti. Atha 
kho bhagavā tattha atirocati, yadidaṃ paññāyāti aggo 
paṭisambhidappattoti.  

 
 
 
 

 

Paññākathā samattā. 
 

--ooOoo-- 
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Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại: một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Hữu Học, một hạng đạt được sự phân tích của bậc Vô 
Học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô Học, người ấy là 
trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai 
mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng không đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn. 
Người nào đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở.  

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hạng đạt được sự toàn hảo của vị 
Thinh Văn, một hạng là vị Độc Giác Phật. Người nào là vị Độc Giác 
Phật, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của 
vị ấy được khai mở.  

Tính luôn vị Độc Giác Phật và thế gian có cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là tối thắng, đã đạt đến sự 
phân tích, là thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự 
phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rẽ 
về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư ...(như trên)... Ngay 
cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lỵ, các vị thông thái dòng Bà-la-
môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như là (mũi 
tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến đập đổ 
những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người 
ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất vấn. 
Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được trả 
lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về ‘Tuệ.’ Ngài đã đạt 
đến sự phân tích và là vị tối thắng.  
 

Phần Giảng về Tuệ được đầy đủ. 
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