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V. CARIYĀKATHĀ 

 

Cariyāti aṭṭha cariyāyo, iriyāpathacariyā āyatanacariyā saticariyā 
samādhicariyā ñāṇacariyā maggacariyā patticariyā lokatthacariyāti.  

 

Iriyāpathacariyāti catūsu iriyāpathesu.  
Āyatanacariyāti chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu.  
Saticariyāti catūsu satipaṭṭhānesu.  
Samādhicariyāti catūsu jhānesu.  
Ñāṇacariyāti catūsu ariyasaccesu.  
Maggacariyāti catūsu ariyamaggesu.  
Patticariyāti catūsu samāññaphalesu.  
Lokatthacariyāti tathāgatesu arahantesu sammāsam-

buddhesu, padese1 paccekabuddhesu, padese sāvakesu.  
 

Iriyāpathacariyā ca paṇidhisampannānaṃ, āyatanacariyā ca 
indriyesu guttadvārānaṃ, saticariyā ca appamādavihārīnaṃ, 
samādhicariyā ca adhicittamanuyuttānaṃ, ñāṇacariyā ca 
buddhisampannānaṃ, maggacariyā ca sammāpaṭipannānaṃ, 
patticariyā ca adhigataphalānaṃ, lokatthacariyā ca tathāgatānaṃ 
arahattānaṃ sammāsambuddhānaṃ, padese paccekabuddhānaṃ, 
padese sāvakānaṃ. Imā aṭṭha cariyāyo.  

 
 
Aparāpi aṭṭha cariyāyo: Adhimuccanto saddhāya carati, 

paggaṇhanto viriyena carati, upaṭṭhāpento satiyā carati, avikkhepaṃ 
karonto samādhinā carati, pajānanto paññāya carati, vijānanto 
viññāṇacariyāya carati. Evaṃ paṭipannassa kusalā dhammā 
āyāpentīti āyatanacariyāya carati, evaṃ paṭipanno 
visesamadhigacchatīti visesacariyāya carati. Imā aṭṭha cariyāyo.  

 
 
Aparāpi aṭṭha cariyāyo: Dassanacariyā ca sammādiṭṭhiyā 

abhiniropanacariyā ca sammāsaṅkappassa, pariggahacariyā ca 
sammāvācāya, samuṭṭhānacariyā ca sammākammantassa, vodāna-
cariyā ca sammā-ājīvassa, paggahacariyā ca sammāvāyāmassa, 
upaṭṭhānacariyā ca sammāsatiyā, avikkhepacariyā ca sammā-
samādhissa. Imā aṭṭhacariyāyoti.  
 

Cariyākathā samattā. 
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 padeso - Syā, PTS. 
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V. GIẢNG VỀ HÀNH VI: 

 

Hành vi: Có tám hành vi: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Đạo, 
hành vi của sự đạt đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian.  

Hành vi của oai nghi: liên quan đến bốn oai nghi.  
Hành vi của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 
Hành vi của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 
Hành vi của định: liên quan đến bốn thiền. 
Hành vi của trí: liên quan đến bốn Chân Lý cao thượng. 
Hành vi của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Đạo. 
Hành vi của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 
Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 

Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn.  

Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu ước nguyện. Hành 
vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn. Hành vi của niệm là của 
các vị an trú vào sự không buông lung. Hành vi của định là của các vị 
gắn bó vào thắng tâm. Hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự 
giác ngộ. Hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn. Hành vi 
của sự đạt đến là thuộc về các Quả đã được chứng đạt. Hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là của các vị Phật Độc Giác một phần, là của các vị Thinh 
Văn một phần. Đây là tám hành vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi hành động không tản mạn là hành xử với định, 
trong khi là nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là 
hành xử với thức. ‘Ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiện’ là hành xử với hành vi của xứ. ‘Vị thực hành như thế đạt đến sự 
thù thắng’ là hành xử với hành vi của sự thù thắng. Đây là tám hành 
vi. 

Có tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thấy của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tinh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định. 
Đây là tám hành vi.  
 

Phần Giảng về Hành Vi được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
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VI. PĀṬIHĀRIYAKATHĀ 

 

“Tīṇimāni bhikkhave, pāṭihāriyāni. Katamāni tīṇi? Iddhi-
pāṭihāriyaṃ ādesanāpāṭihāriyaṃ anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

Katamañca bhikkhave, iddhipāṭihāriyaṃ? Idha bhikkhave, 
ekacco anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti? Ekopi hutvā 
bahudhā hoti, bahudhāpi hutvā eko hoti, āvībhāvaṃ tirobhāvaṃ     
—pe— yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatti. Idaṃ vuccati 
bhikkhave, iddhipāṭihāriyaṃ.  

 

Katamañca bhikkhave, ādesanāpāṭihāriyaṃ? Idha bhikkhave 
ekacco nimittena ādisati ‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te 
cittan’ti. So bahuṃ ceva ādisati, tatheva taṃ hoti, no aññathā. Idha 
pana bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena ādisati, api ca kho 
manussānaṃ vā amanusasānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ sutvā 
ādisati ‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan’ti. So 
bahuṃ cepi ādisati, tatheva taṃ hoti, no aññathā. Idha pana 
bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena ādisati, napi manussānaṃ 
vā amanussānaṃ vā devatānaṃ vā saddaṃ sutvā ādisati, api ca kho 
vitakkayato vicārayato vitakkavipphārasaddaṃ1 sutvā ādisati 
‘evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan’ti. So bahuṃ ceva 
ādisati, tatheva taṃ hoti, no aññathā. Idha pana bhikkhave, ekacco 
na heva kho nimittena ādisati, napi manussānaṃ vā amanussānaṃ 
vā devatānaṃ vā saddaṃ sutvā ādisati, napi vitakkayato, vicārayato 
vitakkavipphārasaddaṃ sutvā ādisati, napi vitakkayato vicārayato 
vitakkavipphārasaddaṃ sutvā ādisati, api ca kho avitakkaṃ 
avicāraṃ samādhiṃ samāpannassa cetasā ceto paricca pajānāti: 
‘yathā imassa bhoto manosaṅkhārā paṇihitā imassa2 cittassa 
anantarā amukaṃ nāma vitakkaṃ vitakkayissatī’ti3 so bahuṃ cepi 
ādisati, tatheva taṃ hoti, no aññathā. Idaṃ vuccati bhikkhave 
ādesanāpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Katamañca bhikkhave, anusāsanīpāṭihāriyaṃ? Idha bhikkhave, 
ekacco evamanusāsati: ‘evaṃ vitakketha, mā evaṃ vitakkayittha, 
evaṃ manasikarotha, mā evaṃ manasākattha.4 Idaṃ pajahatha, 
idaṃ upasampajja viharathā’ti. Idaṃ vuccati bhikkhave, 
anusāsanīpāṭihāriyaṃ. Imāni kho bhikkhave, tīṇi pāṭihāriyāni.   

                                                   
1 vitakkavicārasaddaṃ - PTS, Syā. 3 vitakkessatīti - Syā, PTS. 
2 yathā imassa - Syā, PTS.  4 manasikarittha - Machasaṃ. 
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VI. GIẢNG VỀ PHÉP KỲ DIỆU: 
 

Này các tỳ khưu, đây là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép kỳ diệu về 
thần thông, phép kỳ diệu về điểm hóa, phép kỳ diệu về giáo hóa. 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về thần thông là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị kinh nghiệm nhiều thể loại thần thông: là một hóa 
thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến mất ...(như 
trên)... bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi Phạm Thiên. 
Này các tỳ khưu, điều này được gọi là phép kỳ diệu về thần thông.  

 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về điểm hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ điểm bằng hiện tướng rằng: “Ý của ngươi là như 
vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dẫu cho vị ấy 
chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai 
khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ 
điểm bằng hiện tướng, mà chỉ lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm rằng: “Ý của 
ngươi là như vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” 
Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, 
không có sai khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những 
không chỉ điểm bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, 
mà chỉ lắng nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang 
suy tầm đang suy xét rồi chỉ điểm rằng: “Ý của ngươi là như vầy, ý 
của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dẫu cho vị ấy chỉ 
điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. 
Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ điểm 
bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, cũng không lắng 
nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang suy tầm đang 
suy xét rồi chỉ điểm, mà chỉ dùng ý nắm giữ ý của vị đang thể nhập 
định không tầm không tứ và nhận biết rằng: “Theo như các tạo tác về 
ý của vị này đã được ước nguyện, thì kế liền tâm này vị ấy sẽ suy tầm 
đến điều suy tầm này như vầy.” Dẫu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy 
cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các tỳ khưu, điều 
này được gọi là phép kỳ diệu về điểm hóa.  

 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ dạy như vầy: “Hãy suy tầm như vầy, chớ suy 
tầm như vầy. Hãy tác ý như vầy, chớ tác ý như vầy. Hãy dứt bỏ điều 
này, hãy thành tựu và an trú điều này.” Này các tỳ khưu, điều này 
được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. Này các tỳ khưu, đây là ba phép 
kỳ diệu.  



Paṭisambhidāmaggo II             Paññāvagga - Pāṭihāriyakathā 

Nekkhammaṃ ijjhatīti iddhi, kāmacchandaṃ paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. Ye tena nekkhammena samannāgatā, sabbe te 
visuddhacittā anāvilasaṅkappāti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Taṃ kho pana 
nekkhammaṃ evaṃ āsevitabbaṃ, evaṃ bhāvetabbaṃ, evaṃ 
bahulīkātabbaṃ, evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti 
anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Abyāpādo ijjhatīti iddhi, byāpādaṃ paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ.      
‘Ye tena abyāpādena samannāgatā, sabbe te visuddhacittā 
anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. So kho pana abyāpādo  
evaṃ āsevitabbo, evaṃ bhāvetabbo, evaṃ bahulīkātabbo, evaṃ 
tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Ālokasaññā ijjhatīti iddhi, thīnamiddhaṃ paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. ‘Ye tāya ālokasaññāya samannāgatā, sabbe te 
visuddhacittā anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Sā kho pana 
ālokasaññā evaṃ āsevitabbā, evaṃ bhāvetabbā, evaṃ 
bahulīkātabbā, evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti 
anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Avikkhepo ijjhatīti iddhi, uddhaccaṃ paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ.  
‘Ye tena avikkhepena samannāgatā, sabbe te visuddhacittā 
anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. So kho pana avikkhepo 
evaṃ āsevitabbo, evaṃ bhāvetabbo, evaṃ bahulīkātabbo, evaṃ 
tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Dhammavavatthānaṃ ijjhatīti iddhi, vicikicchaṃ paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. ‘Ye tena dhammavavatthānena samannāgatā, sabbe     
te visuddhacittā anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Taṃ kho 
pana dhammavavatthānaṃ evaṃ āsevitabbaṃ, evaṃ bhāvetabbaṃ, 
evaṃ bahulīkātabbaṃ, evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhā-
petabbā’ti anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 
 

Ñāṇaṃ ijjhatīti iddhi, avijjaṃ paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ.               
‘Ye tena ñāṇena samannāgatā, sabbe te visuddhacittā 
anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Taṃ kho pana ñāṇaṃ  
evaṃ āsevitabbaṃ,  evaṃ bhāvetabbaṃ, evaṃ bahulīkātabbaṃ, 
evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti anusāsanī-
pāṭihāriyaṃ.  
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‘Thoát ly được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự thoát ly 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự thoát ly ấy nên được 
rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung 
mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế’ 
là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

 
‘Không sân độc được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 

sân độc’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự không sân độc ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự không sân độc ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

 
‘Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản 

kháng lại sự lờ đờ buồn ngủ’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có 
tư duy không bị khuấy động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận 
theo việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

 
‘Sự không tản mạn được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 

sự phóng dật’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự không tản mạn 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự không tản mạn ấy 
nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm 
cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết 
lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

 
‘Sự xác định pháp được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 

hoài nghi’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự xác định pháp ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự xác định pháp ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

 
‘Trí được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại vô minh’ là 

phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ấy có tâm được 
thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. ‘Hơn nữa, trí ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo 
việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 



Paṭisambhidāmaggo II             Paññāvagga - Pāṭihāriyakathā 

Pāmojjaṃ ijjhatīti iddhi, aratiṃ paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ.            
‘Ye tena pāmojjena samannāgatā, sabbe te visuddhacittā 
anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Taṃ kho pana pāmojjaṃ 
evaṃ āsevitabbaṃ, evaṃ bhāvetabbaṃ, evaṃ bahulīkātabbaṃ, 
evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti anusāsanī-
pāṭihāriyaṃ.  

 

Paṭhamaṃ jhānaṃ ijjhatīti iddhi, nīvaraṇe paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. ‘Ye tena paṭhamena jhāne samannāgatā, sabbe te 
visuddhacittā anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. Taṃ kho 
pana paṭhamaṃ jhānaṃ evaṃ āsevitabbaṃ, evaṃ bhāvetabbaṃ, 
evaṃ bahulīkātabbaṃ, evaṃ tadanudhammatā sati 
upaṭṭhāpetabbā’ti anusāsanīpāṭihāriyaṃ. —pe—  

 

Arahattamaggo ijjhatīti iddhi, sabbakilese paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. ‘Ye tena arahattamaggena samannāgatā, sabbe te 
visuddhacittā anāvilasaṅkappā’ti ādesanāpāṭihāriyaṃ. So kho pana 
arahattamaggo evaṃ āsevitabbo, evaṃ bhāvetabbo, evaṃ 
bahulīkātabbo, evaṃ tadanudhammatā sati upaṭṭhāpetabbā’ti 
anusāsanīpāṭihāriyaṃ.  

 

Nekkhammaṃ ijjhatīti iddhi, kāmacchadaṃ paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ. ‘Yā ca iddhi yañca pāṭihāriyaṃ, idaṃ vuccati 
iddhipāṭihāriyaṃ. Abyāpādo ijjhatīti iddhi, byāpādaṃ paṭiharatīti 
pāṭihāriyaṃ, yā  ca  iddhi  yañca pāṭihāriyaṃ, idaṃ vuccati 
iddhipāṭihāriyaṃ. Ālokasaññā iñjhatīti iddhi, thīnamiddhaṃ 
pāṭihāriyaṃ. —pe— Arahattamaggo ijjhatīti iddhi, sabbakilese 
paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ, yā ca iddhi yañca pāṭihāriyaṃ, yā ca iddhi 
yañca pāṭihāriyaṃ, idaṃ vuccati iddhipāṭihāriyanti.  

 
 
 

Pāṭihāriyakathā samattā.
 

--ooOoo--
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‘Sự hân hoan được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sự 
không hứng thú’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sự hân hoan ấy, 
tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sự hân hoan ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa.   

‘Sơ thiền được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại các pháp 
ngăn che’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ sơ thiền ấy, tất cả các vị 
ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động’ là phép 
kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như 
thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, 
niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế’ là phép kỳ 
diệu về giáo hóa. ...(như trên)...  

‘Đạo A-la-hán được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại 
toàn bộ phiền não’ là phép kỳ diệu. ‘Các vị nào hội đủ Đạo A-la-hán 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động’ là phép kỳ diệu về điểm hóa. ‘Hơn nữa, Đạo A-la-hán ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế’ là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

‘Thoát ly được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục’ là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu 
được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. ‘Không sân độc được thành 
tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sân độc’ là phép kỳ diệu. Thành 
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. ‘Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại sự 
lờ đờ buồn ngủ’ là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi 
là phép kỳ diệu về thần thông. ...(như trên)... ‘Đạo A-la-hán được 
thành tựu’ là thần thông. ‘Phản kháng lại toàn bộ phiền não’ là phép 
kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần 
thông.  

Phần Giảng về Phép Kỳ Diệu được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 
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VII. SAMASĪSIKATHĀ1

 
 
 

Sabbadhammānaṃ sammāsamucchede nirodhe ca 
anupaṭṭhānatā paññā samasīsaṭṭhe ñāṇaṃ.  

 

Sabbadhammānanti pañcakkhandhā dvādasāyatanāni 
aṭṭhārasadhātuyo kusalā dhammā akusalā dhammā abyākatā 
dhammā kāmāvacarā dhammā rūpāvacarā dhammā arūpāvacarā 
dhammā apariyāpannā dhammā.  

 

Sammāsamucchedeti nekkhammena kāmacchandaṃ sammā 
samucchindati, abyāpādena byāpādaṃ sammā samucchindati, 
ālokasaññāya thīnamiddhaṃ sammā samucchindati, avikkhepena 
uddhaccaṃ sammā samucchindati, dhammavavatthānena 
vicikicchaṃ sammā samucchindati, ñāṇena avijjaṃ sammā 
samucchindati, pāmojjena aratiṃ sammā samucchindati, 
paṭhamena jhānena nīvaraṇe sammā samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese sammā samucchindati.  

 

Nirodheti nekkhammena kāmacchandaṃ nirodheti, 
abyāpādena byāpādaṃ nirodheti, ālokasaññāya thīnamiddhaṃ 
nirodheti, avikkhepena uddhaccaṃ nirodheti, dhammavavatthānena 
vicikicchaṃ nirodheti, ñāṇena avijjaṃ nirodheti, pāmojjena aratiṃ 
nirodheti, paṭhamena jhānena nīvaraṇe nirodheti —pe— 
arahattamaggena sabbakilese nirodheti.  

 

Anupaṭṭhānatāti nekkhammeṃ paṭiladdhassa kāmacchandaṃ 
upaṭṭhāti, abyāpādaṃ paṭiladdhassa byāpādo na upaṭṭhāti, 
ālokasaññaṃ paṭiladdhassa thīnamiddhaṃ na upaṭṭhāti, 
avikkhepaṃ paṭiladdhassa uddhaccaṃ na upaṭṭhāti, 
dhammavavatthānaṃ paṭiladdhassa vicikicchā na upaṭṭhati, ñāṇaṃ 
paṭiladdhassa avijjā na upaṭṭhāti, pāmojjaṃ paṭiladdhassa arati na 
upaṭṭhāti, paṭhamaṃ jhānaṃ paṭiladdhassa nīvaraṇā na upaṭṭhanti 
—pe— arahattamaggaṃ paṭiladdhassa sabbakilesā na upaṭṭhanti.  

                                                   
1 samasīsakathā - Machasaṃ, Syā, PTS.    2 vinibandhanasīsañca - Machasaṃ. 
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VII. GIẢNG VỀ CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẦU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG: 

 
 

Sự nhận biết về việc đoạn trừ hoàn toàn đối với tất cả các pháp, 
về sự diệt tận và tính chất không thiết lập là trí về ý nghĩa của các 
pháp đứng đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào?  

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp 
thuộc dục giới, các pháp thuộc sắc giới, các pháp thuộc vô sắc giới, 
các pháp không còn lệ thuộc. 

Về việc đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, (hành 
giả) đoạn trừ hoàn toàn sự lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự phóng dật. Do xác định pháp, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự hoài nghi. Do trí, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn vô minh. Do hân hoan, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn 
sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các 
pháp ngăn che. ...(như trên).., Do Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn toàn bộ phiền não.  

Về sự diệt tận: Do thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn trong 
các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng, (hành giả) diệt tận sự lờ đờ buồn ngủ. Do không 
tản mạn, (hành giả) diệt tận sự phóng dật. Do sự xác định pháp, 
(hành giả) diệt tận hoài nghi. Do trí, (hành giả) diệt tận vô minh. Do 
hân hoan, (hành giả) diệt tận sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành 
giả) diệt tận các pháp ngăn che. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
(hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não.  

Do tính chất không thiết lập: Ở (hành giả) đã thành tựu thoát 
ly, ước muốn trong các dục không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu không sân độc, sân độc không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu sự không tản mạn, phóng dật không thiết 
lập. Ở (hành giả) đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghi không 
thiết lập. Ở (hành giả) đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết 
lập. Ở (hành giả) đã thành tựu sơ thiền, các pháp ngăn che không 
thiết lập. ...(như trên)... Ở (hành giả) đã thành tựu Đạo A-la-hán, 
toàn bộ phiền não không thiết lập.  



Paṭisambhidāmaggo II                Paññāvagga - Samasīsikathā 

Samanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhamaṃ samaṃ 
byāpādassa pahīnattā abyāpādo samaṃ, thīnamiddhassa pahīnattā 
ālokasaññā samaṃ, uddhaccassa pahīnattā avikkhepo samaṃ, 
vicikicchāya pahīnattā dhammavavatthānaṃ samaṃ, avijjāya 
pahīnattā ñāṇaṃ samaṃ, aratiyā pahīnattā pāmojjaṃ samaṃ, 
nīvaraṇānaṃ pahīnattā paṭhamaṃ jhānaṃ samaṃ —pe— 
sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo samaṃ.  

 
 
 

Sīsanti terasa sīsāni: paḷibodhasīsañca taṇhā, 
vinabandhasīsañca2 māno, parāmāsasīsañcā diṭṭhi, vikkhepasīsañca 
uddhaccaṃ, saṅkilesasīsañca avijjā, adhimokkhasīsañca saddhā, 
paggahasīsañca viriyaṃ, upaṭṭhānasīsañca sati, avikkhepasīsañca 
samādhi, dassanasīsañca paññā, pavattasīsañca jīvitindriyaṃ, 
gocarasīsañca vimokkho, saṅkhārasīsañca nirodhoti.  

 
 
 

Samasīsikathā samattā. 
 
 
 

--ooOoo-- 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, 
sự không tản mạn được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ hoài nghi, sự 
xác định pháp được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ vô minh, trí được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, hân hoan được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh 
lặng. ...(như trên)... Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A-
la-hán được tịnh lặng. 

Pháp đứng đầu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, Đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận.  

 
Phần Giảng về 

Các Pháp Đứng Đầu Được Tịnh Lặng 
được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 
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VIII. SATIPAṬṬHĀNAKATHĀ 

 
[Sāvatthinidānaṃ] 

‘Cattārome bhikkhave, satipaṭṭhānā. Katame cattāro? Idha 
bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno 
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Vedanāsu —pe— Citte      
—pe— Dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā 
vineyya loke abhijjhādomanassa. Ime kho bhikkhave, cattāro 
satipaṭṭhānā’ti. 

 

Kathaṃ kāye kaṃyānupassī viharati? Idhekacco paṭhavīkāyaṃ 
aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, 
anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no 
rajjati, nirodheti no samudeti, paṭinissajjati no ādiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassato 
sukhasaññaṃ pajahati, anattato anupassanto attasaññaṃ pajahati, 
nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento 
samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi 
ākārehi kāyaṃ anupassati. Kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ 
anupassati. Tena vuccati kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānā.  

 
 
 
 

Bhāvanāti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā. 

 
 

Idhekacco āpokāyaṃ —pe— tejokāyaṃ —pe— vāyokāyaṃ —pe— 
kesakāyaṃ —pe— lomakāyaṃ —pe— chavikāyaṃ —pe— 
cammakāyaṃ —pe— maṃsakāyaṃ —pe— rudhirakāyaṃ —pe— 
nahārukāyaṃ1 —pe— aṭṭhikāyaṃ —pe— aṭṭhimiñjakāyaṃ aniccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no rajjati, 
nirodheti no samudeti, paṭinissajjati no ādiyati. Aniccato 
anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññaṃ pajahati,  anattato  anupassanto  attasaññaṃ pajahati,  

 
1 nhārukāyaṃ - Machasaṃ. 



Phân Tích Đạo - Tập II        Phẩm Tuệ -  Giảng về sự Thiết Lập Niệm 

 241

 
VIII. GIẢNG VỀ SỰ THIẾT LẬP NIỆM: 

 
[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu trong giáo pháp này an trú có sự quán xét thân 
trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế 
ngự tham và ưu phiền ở trên đời. ...(như trên)... thọ trên các thọ 
...(như trên)... tâm trên tâm ...(như trên)... pháp trên các pháp, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm.  

An trú có sự quán xét thân trên thân là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố đất là vô thường, 
không phải là thường; quán xét là khổ não, không phải là lạc; quán 
xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa 
tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; 
từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho 
diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là 
sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. 
Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được gọi là: 
“Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội các pháp đã được sanh lên tại nơi ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn 
(thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện.  

Ở đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố nước ... thân 
(cấu thành bởi) nguyên tố lửa ... thân (cấu thành bởi) nguyên tố gió 
... thân (cấu thành bởi) tóc ... thân (cấu thành bởi) lông ... thân (cấu 
thành bởi) da ngoài ... thân (cấu thành bởi) da trong ... thân (cấu 
thành bởi) thịt ... thân (cấu thành bởi) máu ... thân (cấu thành bởi) 
gân ... thân (cấu thành bởi) xương ... thân (cấu thành bởi) tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là khổ não, không phải 
lạc; quán xét là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; 
lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) 
dứt bỏ  sự nghĩ  tưởng về ngã; trong khi nhàm  chán, (vị ấy) dứt bỏ sự  
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nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento 
samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi 
ākārehi kāyaṃ anupassati. Kāyo upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca, tāya satiyā tena ñāṇena taṃ kāyaṃ 
anupassati. Tena vuccati kāye kāyānupassanā satipaṭṭhānā.  
 

Bhāvanāti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Evaṃ kāye kāyānupassī viharati.  

Kathaṃ vedanāsu vedanānupassī viharati? Idhekacco        
sukhaṃ vedanaṃ aniccato anupassati no niccato —pe— 
paṭinissajjati no ādiyati. Aniccato anupassanto niccasaññaṃ 
pajahati, —pe— paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi 
ākārehi vedanaṃ anupassati. Vedanā upaṭṭhānaṃ no sati,              
sati upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena ñāṇena taṃ      
vedanaṃ anupassati. Tena vuccati: vedanāsu vedanānupassanā 
satipaṭṭhānā.  

 

Bhāvanāti catasso bhāvanā: —pe— āsevanaṭṭhena      bhāvanā. 
—pe— Idhekacco dukkhaṃ vedanaṃ —pe— adukkhamasukhaṃ 
vedanaṃ —pe— sāmisaṃ sukhaṃ vedanaṃ —pe— nirāmisaṃ 
sukhaṃ vedanaṃ —pe— sāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ —pe— 
nirāmisaṃ dukkhaṃ vedanaṃ —pe— sāmisaṃ adukkhamasukhaṃ 
vedanaṃ       —pe— nirāmisaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ —pe— 
cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ —pe— sotasamphassajaṃ    
vedanaṃ —pe— ghānasamphassajaṃ vedanaṃ —pe— 
kāyasamphassajaṃ vedanaṃ —pe— manosamphassajaṃ      
vedanaṃ aniccato anupassati no niccato —pe— paṭinissajjati no 
ādiyati. Aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati —pe— 
paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi ākārehi          
vedanaṃ anupassati. Vedanā upaṭṭhānaṃ no sati, sati 
upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena ñāṇena taṃ              
vedanaṃ anupassati. Tena vuccati: vedanāsu vedanānupassanā 
satipaṭṭhānā. 

 

Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— vedanāsu vedanānupassī 
viharati. 

Kathaṃ citte cittānupassī viharati? Idhekacco sarāgaṃ cittaṃ 
aniccato anupassati no niccato, —pe— paṭinissajjati no ādiyati. 
Aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati —pe— paṭinissajjanto 
ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi ākārehi cittaṃ anupassati. Cittaṃ 
upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena 
ñāṇena taṃ cittaṃ anupassati. Tena vuccati: citte cittānupassanā 
satipaṭṭhānā. 
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vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. 
Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được 
gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên thân.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét thân trên thân 
là (có ý nghĩa) như thế.  

An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thọ lạc là vô thường, không phải thường; ...(như 
trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ bỏ, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét thọ theo bảy biểu hiện 
này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thọ ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thọ.”  

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... Ở đây, có vị quán xét thọ khổ ... thọ 
không khổ không lạc ... thọ lạc có hệ lụy vật chất ... thọ lạc không hệ 
lụy vật chất ... thọ khổ có hệ lụy vật chất ... thọ khổ không hệ lụy vật 
chất ... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất ... thọ không khổ 
không lạc không hệ lụy vật chất ... thọ sanh lên do nhãn xúc ... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc ... thọ sanh lên do tỷ xúc ... thọ sanh lên do thiệt 
xúc ... thọ sanh lên do thân xúc ... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, 
không phải thường; ...(như trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như 
trên)...; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét 
thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) 
quán xét thọ ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét 
thọ trên các thọ.”  

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... An trú có sự quán xét 
thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) như thế.  

An trú có sự quán xét tâm trên tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường; 
...(như trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô 
thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy 
biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. 
Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.”  
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Bhāvanāti catasso bhāvanā: —pe— asevanaṭṭhena bhāvanā. 
 

Idhekacco vītarāgaṃ cittaṃ —pe— sadosaṃ cittaṃ —pe— 
vītadosaṃ cittaṃ —pe— samohaṃ cittaṃ —pe— vītamohaṃ cittaṃ 
—pe— saṅkhittaṃ cittaṃ —pe— vikkhittaṃ cittaṃ —pe— 
mahaggataṃ cittaṃ —pe— amahaggataṃ cittaṃ —pe— sa-uttaraṃ 
cittaṃ —pe— anuttaraṃ cittaṃ —pe— samāhitaṃ cittaṃ —pe— 
asamāhitaṃ cittaṃ —pe— vimuttaṃ cittaṃ —pe— avimuttaṃ cittaṃ 
—pe— cakkhuviññāṇaṃ —pe— sotaviññāṇaṃ —pe— 
ghāṇaviññāṇaṃ —pe— jivhāviññāṇaṃ —pe— kāyaviññāṇaṃ —pe— 
manoviññāṇaṃ aniccato anupassati no niccato —pe— paṭinissajjati 
no ādiyati. Aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati —pe— 
paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Imehi sattahi ākārehi cittaṃ 
anupassati. Cittaṃ upaṭṭhānaṃ no sati, sati upaṭṭhānañceva sati ca. 
Tāya satiyā tena ñāṇena taṃ cittaṃ anupassati. Tena vuccati: citte 
cittānupassanā satipaṭṭhānā.  

 

Bhāvanāti catasso bhāvanā —pe— asevanaṭṭhena bhāvanā. 
Evaṃ citte cittānupassī viharati.  

 

Kathaṃ dhammesu dhammānupassī viharati? Idhekacco 
ṭhapetvā kāyaṃ ṭhapetvā vedanaṃ, ṭhapetvā cittaṃ tadavasese 
dhamme aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no 
sukhato, anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti paṭinissajjanto no ādiyati, 
aniccato anupassanto niccasaññaṃ pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññaṃ pajahati. Anattato a anupapassanto attasaññaṃ 
pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, 
nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. 
Imehi sattahi ākārehi te dhamme anupassati, dhammā upaṭṭhānaṃ 
no sati, sati upaṭṭhānañceva sati ca. Tāya satiyā tena ñāṇena taṃ 
dhamme anupassati. Tena vuccati: dhammesu dhammānupassanā 
satipaṭṭhānā.  

 

Bhāvanāti catasso bhāvanā: tattha jātānaṃ dhammānaṃ 
anativattanaṭṭhena bhāvanā, indriyānaṃ ekarasaṭṭhena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanaṭṭhena bhāvanā, āsevanaṭṭhena bhāvanā. 
Evaṃ dhammesu dhammānupassī viharatīti.  

 
 

Satipaṭṭhānakathā samattā. 
 

--ooOoo-- 
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... 

Ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái ... tâm có sân ... tâm lìa 
khỏi sân ... tâm có si ... tâm lìa khỏi si ... tâm co rút ... tâm tản mạn ... 
tâm đại hành ... tâm không đại hành ... tâm vượt trội ... tâm không  
vượt trội ... tâm định tĩnh ... tâm không định tĩnh ... tâm được giải 
thoát ... tâm chưa được giải thoát ... nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức 
... thiệt thức ... thân thức ... ý thức là vô thường, không phải là 
thường; ...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ 
bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy biểu hiện 
này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tâm.”  

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... An trú có sự quán xét tâm trên tâm là 
(có ý nghĩa) như thế. 

An trú có sự quán xét pháp trên các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Ở đây, có vị quán xét các pháp còn lại, ngoại trừ thân ngoại trừ thọ 
ngoại trừ tâm, là vô thường, không phải là thường; quán xét là khổ 
não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm 
chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, 
không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét 
là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán 
xét là khổ não, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét 
là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, 
(vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham 
ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét các pháp ấy theo 
bảy biểu hiện này. Các pháp là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán 
xét các pháp ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm về quán xét 
pháp trên các pháp.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tinh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét pháp trên các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế.  

 
Phần Giảng về sự Thiết Lập Niệm được đầy đủ. 
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