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50. Iddhividhañāṇaṃ 

Kathaṃ kāyampi cittampi ekavavatthānatā sukhasaññañca lahu-
saññañca adhiṭṭhānavasena ijjhanaṭṭhe paññā iddhividhe ñāṇaṃ?  

 

Idha bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ 
iddhapādaṃ bhāveti, viriyasamādhi  —pe— cittasamādhi —pe— 
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgatasaṃ iddhipādaṃ 
bhāveti, so imesu catusu iddhipādesu cittaṃ paribhāveti, 
paridameti, muduṃ karoti kammaniyaṃ. So imesu catusu 
iddhipādesu cittaṃ paribhāvetvā paridametvā muduṃ karitvā 
kammaniyaṃ kāyampi citte samodahati, cittampi kāye samodahati, 
kāyavasena cittaṃ parināmeti, cittavasena kāyaṃ parināmeti, 
kāyavasena cittaṃ adhiṭṭhāti, cittavasena kāyaṃ adhiṭṭhāti, 
kāyavasena cittaṃ parināmetvā, cittavasena kāyaṃ parinametvā, 
kāyavasena cittaṃ adhiṭṭhahitvā, cittavasena kāyaṃ adhiṭṭhahitvā, 
sukhasaññañca lahusaññañca kāye okkamitvā viharati. So tathā 
bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena iddhividhañāṇāya 
cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti.  

 

So anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti: ekopi hutvā 
bahudhā hoti, bahudhāpi hutvā eko hoti, āvībhāvaṃ tirobhāvaṃ 
tirokuḍḍaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamāno gacchati 
seyyathāpi ākase. Paṭhaviyāpi1 ummujjanimujjaṃ karoti seyyathāpi 
udake. Udakepi abhijjamāne gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ. 
Akāsepi pallaṅkena kamati2 seyyathāpi pakkhī sakuṇo. Imepi 
candimasuriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā 
parimasati parimajjati. Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Kāyampi cittampi ekavavatthānatā sukhasaññāñca lahusaññañca 
adhiṭṭhānavasena ijjhanaṭṭhe paññā iddhividhe ñāṇaṃ.”  
 

Iddhividhañāṇaniddeso. 
 
 

 
51. Sotadhātuvisuddhiñāṇaṃ 

Kathaṃ vitakkavipphāravasena nānattekattasaddanimittānaṃ 
pariyogāhane paññā sotadhātuvisuddhiñāṇaṃ?  

 
1 pathaviyāpi - Machasaṃ.    3 sattānaṃ - Sī 1. 
2 caṅkamati - Syā. 
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50. Trí về các sự thành tựu: 

Với sự xác định cả thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự 
thành tựu do năng lực của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là 
trí về thể loại của thần thông là (có ý nghĩa) thế nào?  

Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần 
thông[*] hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ 
lực,[*] ... hội đủ (các yếu tố) định do tinh tấn và các tạo tác do nỗ 
lực,[*] ... hội đủ (các yếu tố) định do nhận thức và các tạo tác do nỗ 
lực,[*] tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực.[*] Vị ấy làm cho tâm phát triển trọn 
vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng được ở 
bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm cho tâm phát triển 
trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có thể sử dụng 
được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy kết hợp thân với tâm, 
kết hợp tâm với thân, uốn nắn tâm theo tác động của thân, uốn nắn 
thân theo tác động của tâm, chú nguyện tâm theo tác động của thân, 
chú nguyện thân theo tác động của tâm. Sau khi đã uốn nắn tâm 
theo tác động của thân, sau khi đã uốn nắn thân theo tác động của 
tâm, sau khi đã chú nguyện tâm theo tác động của thân, sau khi đã 
chú nguyện thân theo tác động của tâm, vị ấy nhập vào lạc tưởng và 
khinh tưởng ở thân rồi an trú. Với tâm được tu tập, được hoàn toàn 
trong sạch, được tinh khiết như thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm 
vào trí thuộc về thần thông. Vị ấy kinh nghiệm nhiều thể loại thần 
thông: là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, qua tường thành, qua núi non không bị 
chướng ngại như là ở khoảng không, trồi lên và chìm xuống vào 
trong trái đất như ở trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao 
động như ở trên đất, di chuyển với thế kiết già ở trên hư không như 
loài chim có cánh, bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng 
và mặt trời này (là những vật) có đại thần lực như thế có đại oai lực 
như thế. Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi Phạm 
Thiên. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với sự xác định cả 
thân lẫn tâm là một, tuệ về ý nghĩa của sự thành tựu do năng lực 
của sự chú nguyện lạc tưởng và khinh tưởng là trí về thể loại của 
thần thông.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về các sự thành tựu.’  
 
 

51. Trí thanh tịnh của nhĩ giới: 

Tuệ về sự thâm nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác 
nhau hoặc giống nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của 
nhĩ giới là (có ý nghĩa) thế nào?  
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Idha bhikkhu chandasamādhi —pe— viriyasamādhi —pe— citta-
samādhi —pe— vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ 
iddhipādaṃ bhāveti. So imesu catusu iddhipādesu cittaṃ 
paribhāveti, paridameti, muduṃ karoti kammaniyaṃ so imesu 
catusu iddhipādesu cittaṃ paribhāvetvā paridametvā muduṃ 
karitvā kammaniyaṃ, dūrepi saddānaṃ3 saddanimittaṃ          
manasikaroti,   santikepi   saddānaṃ   saddanimittaṃ  manasikaroti, 
oḷārikānampi saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
sukhumānampi saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
saṇhasaṇhānampi saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
puratthimāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
pacchimāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
uttarāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
dakkhiṇāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
puratthimāyapi anudisāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
pacchimāyapi anudisāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
uttarāyapi anudisāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
dakkhiṇāyapi anudisāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
heṭṭhimāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti, 
uparimāyapi disāya saddānaṃ saddanimittaṃ manasikaroti.  

So tathā bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena sotadhātu1 
visuddhiñāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. So dibbāya 
sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya2 ubho sadde suṇāti 
dibbe ca mānuse ca, ye dūre ca santike ca.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena         
vuccati: “Vitakkavipphāravasena nānattekattasaddanimittānaṃ 
pariyogāhane paññā sotudhātuvisuddhi ñānaṃ.”  
 

Sotadhātuvisuddhiñāṇaniddeso. 
 

 
52. Cetopariyañāṇaṃ 

Kathaṃ tiṇṇaṃ cittānaṃ vipphārattā indriyānaṃ pasādavasena 
nānattekattaviññāṇacariyāpariyogāhane paññā cetopariyañāṇaṃ?  

Idha bhikkhu chandasamādhi —pe— viriyasamādhi —pe— 
cittasamādhi —pe— vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannā-
gataṃ iddhipādaṃ bhāveti. So imesu catusu iddhipādesu bhāvitesu 
cittaṃ paribhāveti, paridameti, muduṃ karoti kammaniyaṃ. So 
imesu catusu iddhipādesu cittaṃ paribhāvetvā paridametvā muduṃ 
karitvā kammaniyaṃ evaṃ jānāti:3 ‘Idaṃ rūpaṃ somanassindriya-
samuṭṭhitaṃ, idaṃ rūpaṃ domanassindriyasamuṭṭhitaṃ, idaṃ 
rūpaṃ upekkhindriyasamuṭṭhitan’ti.  

 
1 sotadhātuyā - Syā.   2 atikkantamānusakāya - Sa. 
3 pajānāti - Machasaṃ, PTS. 
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Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tinh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có 
thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý 
đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở xa, chú ý đến hiện 
tướng âm thanh của các âm thanh ở kề cận, chú ý đến hiện tướng âm 
thanh của các âm thanh thô tháo, chú ý đến hiện tướng âm thanh 
của các âm thanh êm dịu, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm 
thanh nhỏ nhẹ, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh 
ở hướng tây bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng đông bắc, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng tây nam, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng dưới, chú ý đến hiện tướng âm thanh của các âm thanh ở 
hướng trên.  

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí thanh tịnh của nhĩ giới. 
Nhờ vào thiên nhĩ giới thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nghe 
được cả hai loại âm thanh ở cõi trời và ở loài người, ở xa và ở kề cận. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thâm 
nhập các hiện tướng âm thanh có bản chất khác nhau hoặc giống 
nhau bằng cách triển khai tầm là trí thanh tịnh của nhĩ giới.”  
 

Phần giải thích ‘Trí thanh tịnh của nhĩ giới.’ 
 

52. Trí biết được tâm: 

Với tính chất triển khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các 
hành vi của thức có bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng 
lực tự tin của các quyền là trí biết được tâm là (có ý nghĩa) thế nào?  

Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tinh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, có 
thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi đã làm 
cho tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến, 
có thể sử dụng được ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy biết rõ 
như vầy: ‘Đây là sắc được sanh khởi do hỷ quyền, đây là sắc được 
sanh khởi do ưu quyền, đây là sắc được sanh khởi do xả quyền.’  
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So tathā bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena ceto-
pariyañāṇāya cittaṃ abhinīharati, abhininnāmeti. So parasattānaṃ 
parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca pajānāti. Sarāgaṃ vā cittaṃ 
‘sarāgaṃ cittan’ti pajānāti, vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ cittan’ti 
pajānāti, sadosaṃ vā cittaṃ —pe— vītadosaṃ  vā   cittaṃ —pe— 
samohaṃ  vā  cittaṃ —pe— vītamohaṃ  vā  cittaṃ —pe— saṅ-
khittaṃ vā cittaṃ —pe— vikkhittaṃ vā citaṃ —pe— mahaggataṃ vā 
cittaṃ —pe— amahaggataṃ vā cittaṃ —pe— sa-uttaraṃ vā cittaṃ —
pe— anuttaraṃ vā cittaṃ —pe— samāhitaṃ vā cittaṃ —pe— 
asamāhitaṃ vā cittaṃ —pe— vimuttaṃ vā cittaṃ —pe— avimuttaṃ 
vā cittaṃ ‘avimuttaṃ cittan’ti pajānāti.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Tiṇṇaṃ cittānaṃ vipphārattā indriyānaṃ pasādavasena 
nānattekattaviññāṇacariyāpariyogāhane paññā cetopariyañāṇaṃ.”  
 

Cetopariyañāṇaniddeso. 
 

 53. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ 

Kathaṃ paccayapavattānaṃ dhammānaṃ nānattekattakamma-
vipphāravasena pariyogāhane paññā pubbenivāsānussatiñāṇaṃ?  

 

Idha bhikkhu chandasamādhi —pe— muduṃ karitvā kamma-
niyaṃ evaṃ jānāti: ‘Imasmiṃ sati idaṃ hoti, imassuppādā idaṃ 
uppajjati, yadidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmārūpaṃ, nāmarūpapaccayā 
saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, 
vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā 
bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ, sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.  

 

So tathā bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena 
pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhinīharati, abhininnāmeti: so 
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathīdaṃ: ekampi jātiṃ, 
dvepi jātiyo, tissopi jātiyo, catassopi jātiyo, pañcapi jātiyo, dasapi 
jātiyo, vīsampi jātiyo, tiṃsampi jātiyo, cattāḷīsampi jātiyo, 
paññāsampi jātiyo, jātisatampi, jātisahassampi, jātisatasahassampi, 
anekepi saṃvaṭṭakappe, anekepi vivaṭṭakappe, anekepi saṃ-
vaṭṭavivaṭṭakappe, ‘amutrāsiṃ evannāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo 
evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, so 
tato cuto idhūpapanno’ti. Iti sākāraṃ sa-uddesaṃ anekavihitaṃ 
pubbenivāsaṃ anussarati.  
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Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm vào trí biết được tâm. Sau khi 
xem xét, vị ấy nhận biết tâm của các chúng sanh khác của các cá 
nhân khác bằng tâm. (Vị ấy) nhận biết tâm có tham ái là: ‘Tâm có 
tham ái,’ hoặc nhận biết tâm lìa khỏi tham ái là: ‘Tâm lìa khỏi tham 
ái,’ hoặc nhận biết tâm có sân, ... tâm lìa khỏi sân ... tâm có si ... tâm 
lìa khỏi si, ... tâm bị thâu hẹp ... tâm bị tán loạn ... tâm đại hành[*] ... 
tâm không đại hành[*] ... tâm vô thượng ... tâm không vô thượng ... 
tâm định tĩnh ... tâm không định tĩnh ... tâm giải thoát ..., hoặc nhận 
biết tâm không giải thoát là: ‘Tâm không giải thoát.’ 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Với tính chất triển 
khai của ba loại tâm, tuệ về sự thâm nhập các hành vi của thức có 
bản chất khác nhau hoặc giống nhau bằng năng lực tự tin của các 
quyền là trí biết được tâm.” 
 

Phần giải thích ‘Trí biết được tâm.’  
 

53. Trí nhớ về các kiếp sống trước: 

Tuệ về sự thâm nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do 
duyên là trí nhớ về các kiếp sống trước là (có ý nghĩa) thế nào? 
 

Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ...(nt)... sau khi làm thành nhu 
nhuyến có thể sử dụng được, vị ấy nhận biết như vầy: ‘Khi điều này 
hiện hữu, điều kia hiện hữu, do sự sanh lên của điều này, điều kia 
sanh lên, tức là các hành do duyên vô minh, thức do duyên các hành, 
danh sắc do duyên thức, sáu xứ do duyên danh sắc, xúc do duyên sáu 
xứ, thọ do duyên xúc, ái do duyên thọ, thủ do duyên ái, hữu do duyên 
thủ, sanh do duyên hữu, lão tử do duyên sanh, sầu muộn-than vãn-
khổ đau-ưu phiền-thất vọng hiện khởi. Như thế là sự sanh khởi của 
toàn bộ khổ uẩn này.’  

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí nhớ về các kiếp sống 
trước. Vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai 
lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, 
hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi 
lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
‘Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp 
như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới 
hạn tuổi thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại 
nơi này.’ Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá 
biệt và đại cương.  
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Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Paccayapavattānaṃ dhammānaṃ nānattekattakammavipphāra-
vasena pariyogāhane paññā pubbenivāsānussatiñāṇaṃ.” 
 

Pubbenivāsānussatiñāṇaniddeso. 
 

 
 

54. Dibbacakkhūñāṇaṃ 

Kathaṃ obhāsavasena nānattekattarūpanimittānaṃ dassanaṭṭhe 
paññā dibbacakkhuñāṇaṃ. ?  

Idha bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ 
iddhipādaṃ bhāveti. —pe— viriyasamādhi —pe—  cittasamādhi —
pe— vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ 
bhāveti. So imesu catusu iddhipādesu cittaṃ paribhāveti, 
paridameti, muduṃ karoti kammaniyaṃ. So imesu catusu 
iddhipādesu cittaṃ paribhāvetvā paridametvā muduṃ karitvā 
kammaniyaṃ ālokasaññaṃ manasikaroti, divāsaññaṃ adhiṭṭhāti, 
‘yathā divā tathā ratti, yathā ratti tathā divā’ iti vivaṭena1 cetasā 
apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.  

So tathā bhāvitena cittena parisuddhena pariyodātena sattānaṃ 
cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhinīharati, abhininnāmeti, so dibbena 
cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne 
uppajjamāne2 hīne paṇīte suvaṇṇe3 dubbaṇṇe sugate duggate 
yathākammūpage satte pajānāti: ‘Ime vata bhonto sattā 
kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā 
manoduccaritena samannāgatā ariyānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā 
micchādiṭṭhikammasamādānā, te kāyassa bhedā parammaraṇā 
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. Ime vā pana 
bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena 
samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā 
sammādiṭṭhikā sammadiṭṭhikammasamādānā, te kāyassa bhedā 
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. Iti dibbena 
cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne 
uppajjamāne2 hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathā 
kammūpage satte pajānāti.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Obhāsavasena nānattekattarūpanimittānaṃ dassanaṭṭhe paññā 
dibbacakkhuñāṇaṃ.”  
 

Dibbacakkhuñāṇaniddeso. 

 
1 vivattena - Sī 2. 
2 upapajjamāne - Machasaṃ, Syā, PTS. 
3 savaṇṇe - PTS. 
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Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về sự thâm 
nhập bằng năng lực triển khai các nghiệp có bản chất khác nhau 
hoặc giống nhau đối với các pháp có sự vận hành do duyên là trí 
nhớ về các kiếp sống trước.”  
 

Phần giải thích ‘Trí nhớ về các kiếp sống trước.’  
 

54. Trí về thiên nhãn: 

Tuệ về ý nghĩa của việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản 
chất khác nhau hoặc giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí 
về thiên nhãn là (có ý nghĩa) thế nào?  

Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tu tập về nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn ... định do tinh tấn ... định do 
nhận thức ... định do thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Vị ấy làm cho 
tâm phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có 
thể sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này. Sau khi làm cho tâm 
phát triển trọn vẹn, thuần hóa toàn diện, thành nhu nhuyến có thể 
sử dụng ở bốn nền tảng của thần thông này, vị ấy chú ý đến tưởng về 
ánh sáng, chú nguyện tưởng về ban ngày: ‘Ban ngày thế nào, ban 
đêm thế ấy, ban đêm thế nào, ban ngày thế ấy.’ Với tâm được mở ra 
và không bị che lấp như thế, vị ấy phát triển tâm có ánh sáng.  

Với tâm được phát triển, hoàn toàn trong sạch, tinh khiết như 
thế, vị ấy quả quyết, hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn 
thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao 
quý, đẹp đẽ, xấu xí, và nhận biết rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng đến chốn an vui, (hay) đọa vào cõi khổ: ‘Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có thân ác hạnh, có khẩu ác hạnh, có 
ý ác hạnh, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành hành 
động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang 
hiện hữu này có thân thiện hạnh, có khẩu thiện hạnh, có ý thiện 
hạnh, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành 
hành động do chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được 
sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người.’ Như thế, bằng thiên nhãn 
thuần tịnh vượt trội loài người, vị ấy nhìn thấy chúng sanh trong khi 
chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, và 
biết rõ rằng chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng đến chốn an 
vui, (hay) đọa vào cõi khổ. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về ý nghĩa của 
việc nhìn thấy các hiện tướng của sắc có bản chất khác nhau hoặc 
giống nhau nhờ vào năng lực của ánh sáng là trí về thiên nhãn.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về thiên nhãn.’  
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55. Āsavakkhayañāṇaṃ 

Kathaṃ catusaṭṭhiyā ākārehi tiṇṇaṃ1 indriyānaṃ vasībhāvatā 
paññā āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ?  

Katamesaṃ tiṇṇaṃ1 indriyānaṃ? Anaññātaññassāmītindriyassa, 
aññindriyassa, aññātāvindriyassa. 

Anaññātaññassāmītindriyaṃ kati ṭhānāni gacchati, aññindriyaṃ 
kati ṭhānāni gacchati, aññātāvindriyaṃ kati ṭhānāni gacchati? 
Anaññātaññassāmītindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati: sotāpatti-
maggaṃ. Aññindriyaṃ cha ṭhānāni gacchati: sotāpattiphalaṃ, 
sakadāgāmimaggaṃ, sakadāgāmiphalaṃ anāgāmimaggaṃ anāgāmi-
phalaṃ, arahattamaggaṃ. Aññātāvindriyaṃ ekaṃ ṭhānaṃ gacchati: 
arahattaphalaṃ.  

Sotāpattimaggakkhaṇe anaññātaññassāmītindriyassa saddhin-
driyaṃ adhimokkhaparivāraṃ hoti, viriyindriyaṃ paggaha-
parivāraṃ hoti, satindriyaṃ upaṭṭhānaparivāraṃ hoti, samādhin-
driyaṃ avikkhepaparivāraṃ hoti, paññindriyaṃ dassanaparivāraṃ 
hoti, manindriyaṃ vijānanaparivāraṃ hoti, somanassindriyaṃ 
abhisandanaparivāraṃ2 hoti, jīvitindriyaṃ pavattasantatādhipatey-
yaparivāraṃ hoti, sotāpattimaggakkhaṇe jātā dhammā ṭhapetvā 
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ sabbeva kusalā honti, sabbeva anāsavā 
honti, sabbeva niyyānikā honti, sabbeva apacayagāmino honti, 
sabbeva lokuttarā honti, sabbeva nibbānārammaṇā honti, 
sotāpattimaggakkhaṇe anaññātaññassamītindriyassa imāni 
aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti, aññamaññaparivārā honti, 
nissayaparivārā honti, sampayuttaparivārā honti, sahagatā honti, 
sahajātā honti, saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti. Teva tassa ākārā 
ceva honti parivārā ca.  

Sotāpattiphalakkhaṇe aññindriyassa saddhindriyaṃ adhimok-
khaparivāraṃ hoti, viriyindriyaṃ paggahaparivāraṃ hoti, 
satindriyaṃ upaṭṭhānaparivāraṃ hoti, samādhindriyaṃ avikkhepa-
parivāraṃ hoti, paññindriyaṃ dassanaparivāraṃ hoti, manindriyaṃ 
vijānanaparivāraṃ hoti, somanassindriyaṃ abhisandanaparivāraṃ2 
hoti, jīvitindriyaṃ pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ hoti, 
sotāpattiphalakkhaṇe jātā dhammā sabbeva abyākatā honti ṭhapetvā 
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ, sabbeva anāsavā honti, sabbeva lokuttarā 
honti, sabbeva nibbānārammaṇā honti, sotāpattiphalakkhaṇe  
aññindriyassa imāni aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti, 
aññamaññaparivārā honti, nissayaparivārā honti, sampayutta-
parivārā honti, sahagatā honti, sahajātā honti, saṃsaṭṭhā honti, 
sampayuttā honti, teva tassa ākārā ceva honti parivārā ca.  

 
1 tiṇṇannaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 
2 abhinandanaparivāraṃ - Syā, PTS, Sī 1, 2. 
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55. Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc: 

Tuệ về chủ thể đối với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là 
trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc là (có ý nghĩa) thế nào?  

Của ba quyền nào? Của vị tri quyền, của dĩ tri quyền, của cụ tri 
quyền. 

Vị tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Dĩ tri quyền đi đến bao 
nhiêu vị thế? Cụ tri quyền đi đến bao nhiêu vị thế? Vị tri quyền đi 
đến một vị thế là Đạo Nhập Lưu. Dĩ tri quyền đi đến sáu vị thế là Quả 
Nhập Lưu, Đạo Nhất Lai, Quả Nhất Lai, Đạo Bất Lai, Quả Bất Lai, 
Đạo A-la-hán. Cụ tri quyền đi đến một vị thế là Quả A-la-hán.  

 
 

Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Đạo Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa đến sự không 
tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Đạo Nhập Lưu, đối với vị tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của vị tri quyền. 

 
 

Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với dĩ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền có sự ra sức là phụ trợ, niệm 
quyền có sự thiết lập là phụ trợ, định quyền có sự không tản mạn là 
phụ trợ, tuệ quyền có sự nhận thức là phụ trợ, ý quyền có sự nhận 
biết là phụ trợ, hỷ quyền có sự tràn ngập là phụ trợ, mạng quyền có 
pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na 
Quả Nhập Lưu, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát 
sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không 
có lậu hoặc, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết 
Bàn. Vào sát-na Quả Nhập Lưu, đối với dĩ tri quyền, tám quyền này 
là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) qua lại, là 
các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, là đồng 
hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền này vừa 
là biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền. 

 219



Paṭisambhidāmagg0 I            Mahāvaggo - Ñāṇakathā 
 

 220

Sakadāgāmimaggakkhaṇe —pe— sakadāgāmiphalakkhaṇe —pe— 
anāgāmimaggakkhaṇe —pe— anāgāmiphalakkhaṇe —pe— 
arahattamaggakkhaṇe —pe— aññindriyassa saddhindriyaṃ 
adhimokkhaparivāraṃ hoti, —pe— jīvitindriyaṃ 
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ hoti. 

Arahattamaggakkhaṇe jātā dhammā ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ 
rūpaṃ sabbeva kusalā honti, sabbeva anāsavā honti, sabbeva 
niyyānikā honti, sabbeva apacayagāmino honti, sabbeva lokuttarā 
honti, sabbeva nibbānārammaṇā honti aharattamaggakkhaṇe 
aññindriyassa imāni aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti, 
aññamaññaparivārā honti, nissayaparivārā honti, 
sampayuttaparivārā honti, sahagatā honti, sahajātā honti, saṃsaṭṭhā 
honti, sampayuttā honti. Teva tassa ākārā ceva honti parivārā ca.  

Arahattaphalakkhaṇe aññātāvindriyassa saddhindriyaṃ 
adhimokkhaparivāraṃ hoti, viriyindriyaṃ —pe— jīvitindriyaṃ 
pavattasantatādhipateyyaparivāraṃ hoti. Arahattaphalakkhaṇe jātā 
dhammā sabbeva abyākatā honti, ṭhapetvā cittasamuṭṭhānaṃ 
rūpaṃ, sabbeva anāsavā honti, sabbeva lokuttarā honti, sabbeva 
nibbānārammaṇā honti. Arahattaphalakkhaṇe aññātāvindriyassa 
imāni aṭṭhindriyāni sahajātaparivārā honti, aññamaññaparivārā 
honti, nissayaparivārā honti, sampayuttaparivārā honti, sahagatā 
honti, sahajātā honti, saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti. Teva tassa 
ākārā ceva honti parivārā ca. Iti imāni aṭṭhaṭṭhakāni catusaṭṭhi honti.  

Āsavāti katame te āsavā? Kāmāsavo, bhavāsavo, diṭṭhāsavo, 
avijjāsavo.  

Katthete āsavā khīyanti? Sotāpattimaggena anavaseso diṭṭhāsavo 
khīyati, apāyagamanīyo kāmāsavo khīyati, apāyagamanīyo 
bhavāsavo khīyati, apāyagamanīyo avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti.  

Sakadāgāmimaggena oḷāriko kāmāsavo khīyati, tadekaṭṭho 
bhavāsavo khīyati, tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti.  

Anāgāmimaggena anavaseso kāmāsavo khīyati, tadekaṭṭho 
bhavāsavo khīyati, tadekaṭṭho avijjāsavo khīyati, etthete āsavā 
khīyanti.  

Arahattamaggena anavaseso bhavāsavo khīyati, anavaseso 
avijjāsavo khīyati, etthete āsavā khīyanti.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Catusaṭṭhiyā ākārehi tiṇṇaṃ indriyānaṃ vasībhāvatā paññā 
āsavānaṃ khaye ñāṇaṃ.”  
 

 
Āsavakkhayañāṇaniddeso. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả Nhất Lai, 
...(như trên)... Vào sát-na Đạo Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Quả 
Bất Lai, ...(như trên)... Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với dĩ tri quyền, 
tín quyền của có sự cương quyết là phụ trợ, ...(như trên)... mạng 
quyền có pháp chủ đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ.  

Vào sát-na Đạo A-la-hán, các pháp được sanh ra ngoại trừ sắc có 
nguồn phát sanh là tâm, tất cả (các pháp còn lại) đều là thiện, tất cả 
đều không có lậu hoặc, tất cả đều có tánh dẫn xuất, tất cả đều đưa 
đến sự không tích lũy, tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có 
cảnh là Niết Bàn. Vào sát-na Đạo A-la-hán, đối với dĩ tri quyền, tám 
quyền này[*] là các phụ trợ đồng sanh, là các phụ trợ có sự (tác động) 
qua lại, là các phụ trợ có sự nương tựa, là các phụ trợ được liên kết, 
là đồng hành, là đồng sanh, là kết hợp, là liên kết. Chính tám quyền 
này vừa là biểu hiện vừa là phụ trợ của dĩ tri quyền. 

Vào sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tín quyền có sự 
cương quyết là phụ trợ, tấn quyền ...(nt)... mạng quyền có pháp chủ 
đạo trong việc duy trì sự vận hành là phụ trợ. Vào sát-na Quả A-la-
hán, các pháp được sanh ra, ngoại trừ sắc có nguồn phát sanh là tâm, 
tất cả (các pháp còn lại) đều là vô ký, tất cả đều không có lậu hoặc, 
tất cả đều là vượt trên thế gian, tất cả đều có cảnh là Niết Bàn. Vào 
sát-na Quả A-la-hán, đối với cụ tri quyền, tám quyền này là các phụ 
trợ đồng sanh, ...(nt)... là liên kết. Chính tám quyền này vừa là biểu 
hiện vừa là phụ trợ của cụ tri quyền. Như thế, 8 lần 8 này[*] là 64. 

Lậu hoặc: Các lậu hoặc ấy là gì? Là dục lậu, hữu lậu, (tà) kiến 
lậu, vô minh lậu. 

Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đâu? Do Đạo Nhập Lưu, toàn 
thể (tà) kiến lậu được cạn kiệt, dục lậu đưa đến khổ cảnh được cạn 
kiệt, hữu lậu đưa đến khổ cảnh được cạn kiệt, vô minh lậu đưa đến 
khổ cảnh được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.  

Do Đạo Nhất Lai, dục lậu thô thiển được cạn kiệt, hữu lậu có 
cùng ý nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa 
với điều ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.  

Do Đạo Bất Lai, toàn thể dục lậu được cạn kiệt, hữu lậu có cùng ý 
nghĩa với điều ấy được cạn kiệt, vô minh lậu có cùng ý nghĩa với điều 
ấy được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây.  

Do Đạo A-la-hán, toàn thể hữu lậu được cạn kiệt, toàn thể vô 
minh lậu được cạn kiệt. Các lậu hoặc ấy được cạn kiệt tại đây. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về chủ thể đối 
với ba quyền theo sáu mươi bốn biểu hiện là trí về sự đoạn tận của 
các lậu hoặc.”  
 

Phần giải thích ‘Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc.’  
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56 - 63. Saccañāṇacatukkadvayaṃ 

Kathaṃ pariññaṭṭhe paññā dukkhe ñāṇaṃ, pahānaṭṭhe paññā 
samudaye ñāṇaṃ, sacchikiriyaṭṭhe paññā nirodhe ñāṇaṃ, 
bhāvanaṭṭhe paññā magge ñāṇaṃ?  

Dukkhassa pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho 
pariññaṭṭho.  

Samudayassa āyūhanaṭṭho nidānaṭṭho saññogaṭṭho 
paḷibodhaṭṭho pahānaṭṭho.  

Nirodhassa nissaraṇaṭṭho vivekaṭṭho asaṅkhataṭṭho amataṭṭho 
sacchikiriyaṭṭho.  

Maggassa niyyānaṭṭho hetuṭṭho dassanaṭṭho ādhipateyyaṭṭho 
bhāvanaṭṭho.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati 
“Pariññaṭṭhe paññā dukkhe ñāṇaṃ, pahānaṭṭhe paññā samudaye 
ñāṇaṃ, sacchikiriyaṭṭhe paññā nirodhe ñāṇaṃ, bhāvanaṭṭhe paññā 
magge ñāṇaṃ.”  

 

Kathaṃ dukkhe ñāṇaṃ, dukkhasamudaye ñāṇaṃ, dukkha-
nirodhe ñāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ?  

Maggasamaṅgissa ñāṇaṃ dukkhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkha-
samudayepetaṃ ñāṇaṃ, dukkhanirodhepetaṃ ñāṇaṃ, dukkha-
nirodhagāminiyā paṭipadāyapetaṃ ñāṇaṃ.  

 

Tattha katamaṃ dukkhe ñāṇaṃ? Dukkhaṃ ārabbha yā uppajjati 
paññā pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā 
upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā paṇḍiccaṃ kosallaṃ nepuññaṃ 
vebhavyā cintā upaparikkhā bhūrī medhā parināyikā vipassanā 
sampajaññaṃ patodo paññā paññindriyaṃ paññābalaṃ 
paññāsatthaṃ paññāpāsādo paññā-āloko paññā-obhāso 
paññāpajjoto paññāratanaṃ amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi, 
idaṃ vuccati dukkhe ñāṇaṃ. Dukkhasamudayaṃ ārabbha —pe— 
Dukkhanirodhaṃ ārabbha —pe— Dukkhanirodhagāminiṃ 
paṭipadaṃ ārabbha —pe— Amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi, 
idaṃ vuccati dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Dukkhe ñāṇaṃ, dukkhasamudaye ñāṇaṃ, dukkhanirodhe ñāṇaṃ, 
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ.”  
 

Saccañāṇacatukkadvayaniddeso. 
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56-63. Hai nhóm bốn của trí về chân lý: 

Tuệ về ý nghĩa biết toàn diện là trí về Khổ, tuệ về ý nghĩa dứt bỏ 
là trí về nhân sanh (Khổ), tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt 
tận (Khổ), tuệ về ý nghĩa tu tập là trí về Đạo là (có ý nghĩa) thế nào?  

Đối với Khổ là ý nghĩa áp bức, là ý nghĩa tạo tác, là ý nghĩa nóng 
nảy, là ý nghĩa chuyển biến, là ý nghĩa biết toàn diện.  

Đối với nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa (nghiệp) tích lũy, là ý nghĩa 
căn nguyên, là ý nghĩa ràng buộc, là ý nghĩa vướng bận, là ý nghĩa 
dứt bỏ.  

Đối với sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa xuất ly, là ý nghĩa viễn ly, là ý 
nghĩa vô vi, là ý nghĩa bất tử, là ý nghĩa tác chứng.  

Đối với Đạo là ý nghĩa dẫn xuất, là ý nghĩa chủng tử, là ý nghĩa 
nhận thức, là ý nghĩa pháp chủ đạo, là ý nghĩa tu tập. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về ý nghĩa biết 
toàn diện là trí về Khổ; Tuệ về ý nghĩa dứt bỏ là trí về nhân sanh 
(Khổ); Tuệ về ý nghĩa tác chứng là trí về sự diệt tận (Khổ); Tuệ về ý 
nghĩa tu tập là trí về Đạo.”  

Trí về Khổ, trí về nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là (có ý nghĩa) thế nào?  

Trí của vị có dự phần ở Đạo cũng là trí về Khổ, đây cũng là trí về 
nhân sanh Khổ, đây cũng là trí về sự diệt tận Khổ, đây cũng là trí về 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.  

Trong trường hợp ấy, trí về Khổ là gì? Điều gì sanh lên có liên 
quan đến Khổ: sự nhận biết (của trí), sự nhận biết (của tuệ), sự chọn 
lọc, sự tuyển lựa, sự chọn lọc pháp, sự suy xét, sự khảo cứu, sự khảo 
sát, sự thông thái, sự rành rẽ, sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sự suy 
nghĩ, sự nghiên cứu, sự uyên thâm, sự mẫn tiệp, sự lãnh đạo, sự 
minh sát, sự tỉnh giác, sự sắc sảo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ 
khí, tuệ là thành trì, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là ngọn 
đèn, tuệ là báu vật, sự vô si, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, (mỗi một) 
điều ấy được gọi là trí về Khổ. Điều gì sanh lên có liên quan đến nhân 
sanh Khổ: ...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự diệt tận Khổ: 
...(nt)... Điều gì sanh lên có liên quan đến sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ: ...(nt)... sự vô si, sự chọn lọc pháp, chánh kiến, (mỗi 
một) điều ấy được gọi là trí về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Trí về Khổ, trí về 
nhân sanh Khổ, trí về sự diệt tận Khổ, trí về sự thực hành đưa đến 
sự diệt tận Khổ.”  
 

Phần giải thích ‘Hai nhóm bốn của trí về chân lý.’ 
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64 - 67 Suddhikapaṭisambhidāñāṇaṃ 

 

Kathaṃ atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, dhammapaṭisambhide 
ñāṇaṃ, niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, paṭibhānapaṭisambhide 
ñāṇaṃ?  

Atthesu ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā, dhammesu ñāṇaṃ 
dhammapaṭisambhidā, niruttīsu ñāṇaṃ niruttipaṭisambhidā, 
paṭibhānesu ñāṇaṃ paṭibhānapaṭisambhidā.  

Atthanānatte paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ,   
dhammanānatte paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttinānatte paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ,   
paṭibhānanānatte paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ. 

Atthavavatthāne paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammavavatthāne paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttivavatthāne paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānavavatthāne paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ. 

Atthasallakkhaṇe paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammasallakkhaṇe paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttisallakkhaṇe paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānasallakkhaṇe paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  

Atthūpalakkhaṇe paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammūpalakkhaṇe paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttūpalakkhaṇe paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānūpalakkhaṇe paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  

Atthappabhede paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammappabhede paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttippabhede paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānappabhede paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  

Atthappabhāvane paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammappabhāvane paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttippabhāvane paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānappabhāvane paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  

Atthajotane paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ,        
dhammajotane paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ,      
niruttijotane paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ,        
paṭibhānajotane paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ. 

Atthavirocane paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammavirocane paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttivirocane paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānavirocane paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  
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64-67. Trí về các sự phân tích thuần túy: 

 
Trí về sự phân tích ý nghĩa, trí về sự phân tích pháp, trí về sự 

phân tích ngôn từ, trí về sự phân tích phép biện giải là (có ý nghĩa) 
thế nào?  

Trí về các ý nghĩa là sự phân tích ý nghĩa, trí về các pháp là sự 
phân tích pháp, trí về các ngôn từ là sự phân tích ngôn từ, trí về các 
phép biện giải là sự phân tích phép biện giải.  

Tuệ về bản chất khác nhau của các ý nghĩa là trí về sự phân tích ý 
nghĩa, tuệ về bản chất khác nhau của các pháp là trí về sự phân tích 
pháp, tuệ về bản chất khác nhau của các ngôn từ là trí về sự phân 
tích ngôn từ, tuệ về bản chất khác nhau của các phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải.  

Tuệ về sự xác định ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
xác định pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự xác định ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự xác định phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải.  

Tuệ về sự suy xét ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
suy xét pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự suy xét ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự suy xét phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự khảo cứu ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
khảo cứu pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự khảo cứu ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự khảo cứu phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải.  

Tuệ về sự phân loại ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự phân loại pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự phân loại 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự phân loại phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự thể hiện ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
thể hiện pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự thể hiện ngôn từ 
là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự thể hiện phép biện giải là trí 
về sự phân tích phép biện giải.  

Tuệ về sự làm sáng tỏ ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm sáng tỏ pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm sáng tỏ 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm sáng tỏ phép 
biện giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 

Tuệ về sự làm rõ rệt ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về 
sự làm rõ rệt pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự làm rõ rệt 
ngôn từ là trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự làm rõ rệt phép biện 
giải là trí về sự phân tích phép biện giải. 
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Atthappakāsane paññā atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
dhammappakāsane paññā dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttippakāsane paññā niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, 
paṭibhānappakāsane paññā paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Atthapaṭisambhide ñāṇaṃ, dhammapaṭisambhide ñāṇaṃ, 
niruttipaṭisambhide ñāṇaṃ, paṭibhānapaṭisambhide ñāṇaṃ.” 

 
 

Suddhikapaṭisambhadāñāṇaniddeso.  
 

68. Indriyaparopariyattañāṇaṃ 

Katamaṃ tathāgatassa indriyaparopariyatta1ñāṇaṃ? 

 

Idha tathāgato satte passati: apparajakkhe mahārajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre suviññāpaye duviññāpaye 
appekacce paralokavajjabhayadassāvino appekacce na 
paralokavajjabhayadassāvino.  

 

Apparajakkhe mahārajakkheti saddho puggalo 
apparajakkho, assaddho2 puggalo mahārajakkho; āraddhaviriyo 
puggalo apparajakkho, kusīto puggalo mahārajakkho; upaṭṭhitassati 
puggalo apparajakkho, muṭṭhassati puggalo mahārajakkho; 
samāhito puggalo apparajakkho, asamāhito puggalo mahārajakkho; 
paññavā puggalo apparajakkho, duppañño puggalo mahārajakkho. 

 

Tikkhindriye mudindriyeti saddho puggalo tikkhindriyo, 
assaddho puggalo mudindriyo; āraddhaviriyo puggalo tikkhindriyo, 
kusīto puggalo mudindriyo; upaṭṭhitassati puggalo tikkhindriyo, 
muṭṭhassati puggalo mudindriyo; samāhito puggalo tikkhindriyo, 
asamāhito puggalo mudindriyo; paññavā puggalo tikkhindriyo, 
duppañño puggalo mudindriyo.  

 

Svākāre dvākāreti saddho puggalo svākāro, assaddho puggalo 
dvākāro; āraddhaviriyo puggalo svākāro, kusīto puggalo dvākāro; 
upaṭṭhitassati puggale svākāro, muṭṭhassati puggalo dvākāro; 
samāhito puggalo svākāro, asamāhito puggalo dvākāro; paññavā 
puggalo svākāro, duppañño puggalo dvākāro.  

 
1 indriyānaṃ paropariyatte -Syā; indriyaparopariyatte -Machasaṃ, PTS, Sī 1, 2, 3. 
2 asaddho - PTS. 
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Tuệ về sự công bố ý nghĩa là trí về sự phân tích ý nghĩa, tuệ về sự 
công bố pháp là trí về sự phân tích pháp, tuệ về sự công bố ngôn từ là 
trí về sự phân tích ngôn từ, tuệ về sự công bố phép biện giải là trí về 
sự phân tích phép biện giải.  

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Trí về sự phân tích 
ý nghĩa, trí về sự phân tích pháp, trí về sự phân tích ngôn từ, trí về 
sự phân tích phép biện giải.” 
 

Phần giải thích ‘Trí về các sự phân tích thuần túy.’  
 

68. Trí biết được khả năng của người khác: 

Trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai là (có ý 
nghĩa) thế nào?  

Ở đây, đức Như Lai nhìn thấy các chúng sanh: có tầm nhìn bị vấy 
bụi ít, có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo, có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt, có tánh khí tồi, dễ hướng dẫn, khó 
hướng dẫn, một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy được sự sợ 
hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác.  

Có tầm nhìn bị vấy bụi ít, có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều: 
Người có đức tin là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không có đức tin 
là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có sự cố gắng tinh tấn là có 
tầm nhìn bị vấy bụi ít, người biếng nhác là có tầm nhìn bị vấy bụi 
nhiều. Người có niệm được thiết lập là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, 
người có niệm bị quên lãng là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người 
được định tĩnh là có tầm nhìn bị vấy bụi ít, người không được định 
tĩnh là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều. Người có tuệ là có tầm nhìn bị 
vấy bụi ít, người có tuệ kém là có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều.  

Có giác quan sắc sảo, có giác quan cùn lụt: Người có đức 
tin là có giác quan sắc sảo, người không có đức tin là có giác quan 
cùn lụt. Người có sự cố gắng tinh tấn là có giác quan sắc sảo, người 
biếng nhác là có giác quan cùn lụt. Người có niệm được thiết lập là 
có giác quan sắc sảo, người có niệm bị quên lãng là có giác quan cùn 
lụt. Người được định tĩnh là có giác quan sắc sảo, người không được 
định tĩnh là có giác quan cùn lụt. Người có tuệ là có giác quan sắc 
sảo, người có tuệ kém là có giác quan cùn lụt.  

Có tánh khí tốt, có tánh khí tồi: Người có đức tin là có tánh 
khí tốt, người không có đức tin là có tánh khí tồi. Người có sự cố 
gắng tinh tấn là có tánh khí tốt, người biếng nhác là có tánh khí tồi. 
Người có niệm được thiết lập là có tánh khí tốt, người có niệm bị 
quên lãng là có tánh khí tồi. Người được định tĩnh là có tánh khí tốt, 
người không được định tĩnh là có tánh khí tồi. Người có tuệ là có 
tánh khí tốt, người có tuệ kém là có tánh khí tồi.  
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Suviññāpaye duviññāpayeti saddho puggalo suviññāpayo, 
assaddho puggalo duviññāpayo; āraddhaviriyo puggalo suviññāpayo, 
kusito puggalo duviññāpayo; upaṭṭhitassati puggalo suviññāpayo, 
muṭṭhassati puggalo duviññāpayo; samāhito puggalo suviññāpayo, 
asamāhito puggalo duviññāpayo; paññavā puggalo suviññāpayo, 
duppañño puggalo duviññāpayo.  

 

Appekacce paralokavajjabhayadassāvino appekacce na 
paralokavajjabhayadassāvinoti saddho puggalo paralokavajja-
bhayadassāvī, assaddho puggalo na paralokavajjabhayadassāvī; 
āraddhaviriyo puggalo paralokavajjabhayadassāvī,  kusīto puggalo 
na paralokavajjabhayadassāvī; upaṭṭhitassati puggalo paralokavajja-
bhayadassāvī, muṭṭhassati puggalo na paralokavajjabhayadassāvī; 
samāhito puggalo paralokavajjabhayadassāvī; asamāhito puggalo na 
paralokavajjabhayadassāvī; paññavā puggalo paralokavajjabhaya-
dassāvī; duppañño puggalo na paralokavajjabhayadassāvī.  

 

 

Lokoti khandhaloko, dhātuloko, āyatanaloko, vipattibhavaloko, 
vipattisambhavaloko, sampattibhavaloko, sampattisambhavaloko.  

 

Eko loko: sabbesattā āhāraṭṭhitikā, dve lokā: nāmañca rūpañca, 
tayo lokā: tisso vedanā, cattāro lokā: cattāro āhārā, pañca lokā: 
pañcupādānakkhandhā, cha lokā: cha ajjhattikāni āyatanāni, satta 
lokā: satta viññāṇaṭṭhitiyo, aṭṭha lokā: aṭṭha lokadhammā, nava lokā: 
nava sattāvāsā, dasa lokā: dasāyatanāni, dvādasa lokā: 
dvādasāyatanāni, aṭṭhārasa lokā: aṭṭhārasa dhātuyo.  

 

 

Vajjanti sabbe kilesā vajjā, sabbe duccaritā vajjā, sabbe 
abhisaṅkhārā vajjā, sabbe bhavagāmī kammā vajjā.  

 
 

Iti imasmiñca loke imasmiñca vajje tibbā bhayasaññā 
paccupaṭṭhitā hoti, seyyathāpi ukkhittāsike vadhake. Imehi 
paññāsāya ākārehi imāni pañcindriyāni jānāti, passati, aññāti, 
paṭivijjhati.  

 
 

Idaṃ tathāgatassa indriyaparopariyattañāṇaṃ.   
 

Indriyaparopariyattañāṇaniddeso. 
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Dễ hướng dẫn, khó hướng dẫn: Người có đức tin là dễ hướng 
dẫn, người không có đức tin là khó hướng dẫn. Người có sự cố gắng 
tinh tấn là dễ hướng dẫn, người biếng nhác là khó hướng dẫn. Người 
có niệm được thiết lập là dễ hướng dẫn, người có niệm bị quên lãng 
là khó hướng dẫn. Người được định tĩnh là dễ hướng dẫn, người 
không được định tĩnh là khó hướng dẫn. Người có tuệ là dễ hướng 
dẫn, người có tuệ kém là khó hướng dẫn.  

Một số chúng sanh thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác, một số chúng sanh không thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác: 
Người có đức tin là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác, người không có đức tin là không thấy được sự sợ hãi ở 
tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Người có sự cố gắng tinh tấn 
là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, 
người biếng nhác là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái 
sanh) vào thế giới khác. Người có niệm được thiết lập là thấy được sự 
sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có niệm bị 
quên lãng là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào 
thế giới khác. Người được định tĩnh là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và 
sự (tái sanh) vào thế giới khác, người không được định tĩnh là không 
thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Người 
có tuệ là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới 
khác, người có tuệ kém là không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự 
(tái sanh) vào thế giới khác.  

Thế giới: Thế giới của các uẩn, thế giới của các giới, thế giới của 
các xứ, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, thế giới 
có sự thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi.  

Một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai 
thế giới là danh và sắc. Ba thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là bốn loại 
vật thực. Năm thế giới là năm thủ uẩn. Sáu thế giới là sáu nội xứ. Bảy 
thế giới là bảy trụ xứ của thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. 
Chín thế giới là chín nơi cư trú của chúng sanh. Mười thế giới là 
mười xứ.[*] Mười hai thế giới là mười hai xứ.[*] Mười tám thế giới là 
mười tám giới. 

Tội lỗi: Tất cả ô nhiễm là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả 
các thắng hành là tội lỗi, tất cả nghiệp đưa đến hữu là tội lỗi.  

Tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế giới này và về tội lỗi này đã 
được đề cập như thế, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc 
chém giết có thanh gươm đã được vung lên. Đức Như Lai biết được, 
thấy được, hiểu được, thấu triệt năm quyền này thông qua năm mươi 
biểu hiện[*] này.  

Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức Như Lai.  
 

Phần giải thích ‘Trí biết được khả năng của người khác.’  
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