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VII. DHAMMACAKKAKATHĀ 

 
“Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Bārāṇasiyaṃ viharati —pe— Itihidaṃ 

āyasmato Koṇḍaññassa Aññākoṇḍañño1 tveva nāmaṃ ahosi. [a] 

‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi.  

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

Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho, ñāṇaṃ dhammo ñātaṭṭho 
attho, paññā dhammo pājānanaṭṭho attho, vijjā dhammo 
paṭivedhaṭṭho attho, āloko dhammo obhāsaṭṭho attho. Ime pañca 
dhammā pañca atthā dukkhavatthukā saccavatthukā saccārammaṇā 
saccagocarā saccasaṅgahitā saccapariyāpannā sacce samudāgatā 
sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā. 

Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 
pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavattetīti 
dhammañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhamme ṭhito pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhāpento pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhamme vasippatto pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhamme vasiṃ pāpento pavattīti dhammacakkaṃ, dhamme 
pāramippatto pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme pāramiṃ 
pāpento pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme vesārajjappatto 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammaṃ sakkaronto pavattetīti, 
dhammacakkaṃ, dhammaṃ garuṃ karonto2 pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhammaṃ mānento pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhammaṃ pūjento pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammaṃ 
apacāyamāno pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammaddhajo 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammaketu pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhammādhipateyyo pavattetīti dhammacakkaṃ, 
taṃ kho pana dhammacakkaṃ, appativattiyaṃ3 samaṇena vā 
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā 
lokasminti dhammacakkaṃ. 
                                                   
1 aññāsikoṇḍañño - Machasaṃ; aññātakoṇḍañño - Syā, PTS.  
[a] Sammasaṃyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
2 garukaronto - Syā, PTS.   3 appaṭivattiyaṃ - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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VII. GIẢNG VỀ PHÁP LUÂN: 

 
Một thời, đức Thế Tôn ngự tại Bārāṇasī ...(như trên)... Do đó, đại 

đức Koṇḍañña đã có tên là ‘Aññākoṇḍañña.’  

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

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

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Trí là 
pháp, ý nghĩa của điều đã được biết là ý nghĩa. Tuệ là pháp, ý nghĩa 
của sự nhận biết là ý nghĩa. Minh là pháp, ý nghĩa của sự thấu triệt là 
ý nghĩa. Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý.  

Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyển vận Pháp và 
bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là Pháp luân. 
‘Chuyển vận theo Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận theo hành vi của 
Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
khi đạt được năng lực’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi tạo cho 
(người khác) đạt được năng lực ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận 
khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được sự tự tín ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự tự tín ở Pháp’ là Pháp 
Luân. ‘Chuyển vận trong khi tôn vinh Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tôn kính Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi 
tôn trọng Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi cúng dường 
Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp’ là Pháp 
Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có 
Pháp là biểu hiệu’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là chủ đạo’ là 
Pháp Luân. ‘Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển vận 
nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời’ là Pháp Luân.  
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Saddhindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, viriyindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, satindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, samādhindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, paññindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ.  

Saddhābalaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, viribalaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, satibalaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, samādhibalaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, paññābalaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ. 

Satisambojjhaṅgo dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhamma-
cakkaṃ, dhammavicayasambojhaṅgo dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, viriyasambojjhaṅgo dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, pītisambojjhaṅgo dhammo, 
taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, passaddhisambojjhaṅgo 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, 
samādhisambojjhaṅgo dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, upekkhāsambojjhaṅgo dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ. 

Sammādiṭṭhi dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, sammāsaṅkappo dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, sammāvācā dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, sammākampanto dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, sammā-ājīvo dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, sammāvāyāmo taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, sammāsati dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, sammāsamādhi dhammo, 
taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ.  

Ādhipateyyaṭṭhena indriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, akampiyaṭṭhena balaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, akampiyaṭṭhena balaṃ dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, niyyānaṭṭhena bojjhaṅgo 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, hetuṭṭhena 
maggo dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, 
upaṭṭhānaṭṭhena satipaṭṭhānā dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, pahadanaṭṭhena sammappadhānā dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, ijjhanaṭṭhena iddhipādā 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, tathaṭṭhena 
saccā dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, 
avikkhepaṭṭhena samatho dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, anupassanaṭṭhena vipassanā dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, ekarasaṭṭhena samatha-
vipassanā  dhammo,   taṃ   dhammaṃ  pavattetīti   dhammacakkaṃ,  
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‘Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tấn quyền 
là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niệm quyền là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định quyền là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tuệ quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân.  

 
 

‘Tín lực là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tấn lực là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niệm lực là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định lực là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Tuệ lực là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân.  

 
 

‘Niệm giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Trạch 
pháp giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tinh tấn 
giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Hỷ giác chi là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tịnh giác chi là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định giác chi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Xả giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân.  

 
 

‘Chánh kiến là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. Chánh tư 
duy là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh ngữ là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh nghiệp là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh mạng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân. ‘Chánh tinh tấn là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Chánh niệm là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 
‘Chánh định là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân.  

 
 

‘Quyền theo ý nghĩa chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hồi) là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Đạo theo ý 
nghĩa chủng tử là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các sự 
thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Các chánh cần theo ý nghĩa nỗ lực là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa 
thành tựu là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Các chân lý 
theo ý nghĩa thực thể là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Chỉ 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Minh sát theo ý nghĩa quán xét là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân.  ‘Chỉ tịnh và minh  sát theo ý  nghĩa nhất vị  là pháp,  
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Sự kết hợp chung theo ý nghĩa 
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anativattanaṭṭhena yuganaddhaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi dhammo, 
taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ. 
dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, samucchedaṭṭhena khaye ñāṇaṃ dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, paṭippassaddhaṭṭhena 
anuppāde ñāṇaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, chando mūlaṭṭhena dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti  dhammacakkaṃ,  manasikāro samuṭṭhānaṭṭhena 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, phasso 
samodhānaṭṭhena dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, vedanā samosaraṇaṭṭhena dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ samādhi pamukhaṭṭhena 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, sati 
ādhipateyyaṭṭhena sīlavisuddhi dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ, paññā taduttaraṭṭhena dhammo, taṃ dhammaṃ 
pavattetīti dhammacakkaṃ, vimutti sāraṭṭhena dhammo, taṃ 
dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ, amatogadhaṃ nibbānaṃ 
pariyosānaṭṭhena dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ. 

Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyan’ti —pe— 
pariññātan’ti pubbe anunussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi     
—pe— āloko udapādi. 

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, —pe— ‘āloko udapādī’ti 
kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassananaṭṭhena, —pe— ‘āloko 
udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho, —pe— āloko dhammo, 
obhāsaṭṭho attho. Ime pañca dhammā pañca atthā dukkhavatthukā 
saccavatthukā saccārammaṇā saccagocarā saccasaṅgahitā 
saccapariyāpannā sacce samudāgatā sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā. 

 
Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 

pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavatteti dham-
mañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme ṭhito 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito pavattetīti 
dhammacakkaṃ, —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena 
dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ. 

 
‘Idaṃ dukkhasamudayo ariyasaccan’ti pubbe ananussutesu 

dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi —pe— taṃ kho 
panidaṃ dukkhasamudayo ariyasaccaṃ pahātabban’ti —pe— 
pahīnan’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— 
āloko udapādi. 
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không vượt quá là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Trí về sự đoạn 
tận theo ý nghĩa đoạn trừ là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 
‘Trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là pháp, chuyển vận pháp 
ấy’ là Pháp luân. ‘Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Xúc theo ý nghĩa liên kết là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Thọ theo ý nghĩa hội tụ là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Định theo ý nghĩa dẫn đầu 
là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niệm theo ý nghĩa pháp 
chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là 
Pháp luân. ‘Sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy’ là Pháp luân. ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân.  

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

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(nt)... ‘Ánh sáng đã 
sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng.  

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý.  

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân.  

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



Paṭisambhidāmaggo II     Yuganaddhavagga - Dhammacakkakathā 

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena —pe— ‘āloko udapādī’ti 
kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassananaṭṭhena, —pe— ‘āloko 
udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

 
 
Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho —pe— āloko dhammo 

obhāsaṭṭho attho. Ime pañca dhammā pañca atthā 
samudayavatthukā saccavatthukā —pe— nirodhavatthukā 
saccavatthukā —pe— maggavatthukā saccavatthukā saccārammaṇā 
saccagocarā saccasaṅgahitā saccapariyāpannā sacce samudāgatā 
sacce ṭhitā sacce patiṭṭhitā. 

 
 

Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 
pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavatteti 
dhammañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti dhamma-
cakkaṃ, dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme 
ṭhito pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito pavattetīti 
dhammacakkaṃ, —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena 
dhammo taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ. 

 
 
Ayaṃ kāye kāyānupassanā’ti me bhikkhave pubbe 

anananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udāpadi, 
sā kho panāyaṃ kāye kāyānupassanā bhāvetabbā’ti me bhikkhave   
—pe— bhāvitā’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi.  

 
 
‘Ayaṃ vedanāsu —pe— ‘Ayaṃ citte —pe— ‘Ayaṃ dhammesu 

dhammānupassanā’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi, —pe— ‘sā kho panāyaṃ 
dhammesu dhammānupassanā bhāvetabbā’ti me bhikkhave —pe— 
bhāvitā’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi.  

 
 
‘Ayaṃ kāye kāyānupassanā’ti pubbe anananussutesu dhammesu 

cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udāpadi, ‘sā kho panāyaṃ kāye 
kāyānupassanā bhāvetabbā’ti —pe— bhāvitā’ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi. 

 
 
‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, —pe— āloko udapādī’ti 

kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassananaṭṭhena —pe— ‘āloko 
udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  
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‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng.  

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Nhân Sanh là nền tảng, có Chân Lý là 
nền tảng ...(như trên)... có sự Diệt Tận là nền tảng, có Chân Lý là nền 
tảng ...(như trên)... có Đạo là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, có 
Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 

 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

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

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

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

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

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng.  



Paṭisambhidāmaggo II     Yuganaddhavagga - Dhammacakkakathā 

Cakkhuṃ dhammo, dassanaṭṭho attho —pe— āloko dhammo, 
obhāseṭṭho attho, ime pañca dhammā pañca atthā kāyavatthukā 
satipaṭṭhānavatthukā —pe— vedanāvatthukā satipaṭṭhānavatthukā 
—pe— cittavatthukā satipaṭṭhāvatthukā —pe— dhammavatthukā 
satipaṭṭhānavatthukā satipaṭṭhānārammaṇā satipaṭṭhānagocarā 
satipaṭṭhānasaṅgahitā patipaṭṭhānapariyāpannā satipaṭṭhāne 
samudāgatā satipaṭṭhāne ṭhitā satipaṭṭhāne patiṭṭhitā. 

 
 
 

Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 
pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavatteti 
dhammañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhamme ṭhito pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito 
pavattetīti dhammacakkaṃ, —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ 
pariyosānaṭṭhena dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti 
dhammacakkaṃ.  

 

‘Ayaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhi-
pādo’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi —pe— āloko udapādi, so kho panāyaṃ chandasamādhi-
padhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti me 
bhikkhave —pe— bhāvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko udapādi.  

 

‘Ayaṃ viriyasamādhi —pe— ‘Ayaṃ cittasamādhi —pe— ‘Ayaṃ 
vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhipādo’ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— 
āloko udapādi, so kho panāyaṃ vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgato iddhipādo ‘bhāvetabbo’ti me bhikkhave —pe— 
bhāvito’ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ 
udapādi, —pe— āloko udapādi.  

 

‘Ayaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgato iddhi-
pādo’ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— 
āloko udapādi, so kho panāyaṃ chandasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti —pe— bhāvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, 
paññāya udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi. 

 

Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena, —pe— ‘āloko udapādī’ti 
kanaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, —pe— ‘āloko 
udapādī’ti obhāsaṭṭhena. 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có thân là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có thọ là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có tâm là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có pháp là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có sự thiết lập niệm là đối tượng, có sự thiết 
lập niệm là hành xứ, được tổng hợp lại ở sự thiết lập niệm, được hệ 
thuộc vào sự thiết lập niệm, được hiện khởi ở sự thiết lập niệm, được 
tồn tại ở sự thiết lập niệm, được thiết lập ở sự thiết lập niệm.  

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
...(như trên)... ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. 

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

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

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

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(nt)... ‘Ánh sáng đã 
sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa chiếu sáng. 



Paṭisambhidāmaggo II     Yuganaddhavagga - Dhammacakkakathā 

Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho, —pe— āloko dhammo  
obhāsaṭṭho attho, ime pañca dhammā pañca atthā chandavatthukā 
iddhipādavatthukā iddhipādārammaṇā iddhipādagocarā iddhipāda-
saṅgahitā iddhipādapariyāpannā iddhipāde ṭhitā iddhipāde 
patiṭṭhitā.  

 
 

Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 
pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavatteti dham-
mañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme ṭhito 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhāpento pavattetīti dhamma-
cakkaṃ, dhamme vasippatto pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme 
vasiṃ pāpento pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme pāramippatto 
pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme pāramiṃ pāpento pavattetīti 
dhammacakkaṃ, —pe— dhammaṃ apacāyamāno pavattetīti 
dhammacakkaṃ, dhammaddhajo pavattetīti dhammacakkaṃ, 
dhammaketu pavattetīti dhammacakkaṃ, dhammādhipateyyo 
pavattetīti dhammacakkaṃ, taṃ kho pana dhammacakkaṃ, 
appativattiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā 
brahmunā vā kenaci vā lokasminti dhammacakkaṃ. 

 
 

Saddhindriyaṃ dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhamma-
cakkaṃ —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena dhammo, 
taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkaṃ. 

 
 

‘Ayaṃ viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamantāgato iddhipādo’ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi —pe— āloko 
udapādi —pe— so kho panāyaṃ viriyasamādhipadhānasaṅkhāra-
samannāgato iddhipādo bhāvetabbo’ti —pe— bhāvito’ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, —pe— āloko udāpadi.  

 
 

‘Cakkhuṃ udapādī’ti kenaṭṭhena —pe— ‘āloko udapādī’ti 
kenaṭṭhena? ‘Cakkhuṃ udapādī’ti dassanaṭṭhena, —pe— ‘āloko 
udapādī’ti obhāsaṭṭhena.  

 
 

Cakkhuṃ dhammo dassanaṭṭho attho, —pe— āloko dhammo 
obhāsaṭṭho attho. Ime pañca dhammā, pañca atthā, viriyavatthukā 
iddhipādavatthukā  —pe—   cittavatthukā   —pe—   vīmaṃsavatthukā  
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có ước muốn là nền tảng, có nền tảng của 
thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông là đối tượng, có 
nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp lại ở nền tảng 
của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần thông, được 
hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền tảng của 
thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. ‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với 
hành vi của Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được năng lực’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được năng lực ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp’ là 
Pháp Luân. ...(như trên)... ‘Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp’ là 
Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là ngọn cờ’ là Pháp Luân. ‘Chuyển 
vận có Pháp là biểu hiệu’ là Pháp Luân. ‘Chuyển vận có Pháp là chủ 
đạo’ là Pháp Luân. ‘Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển 
vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời’ là Pháp Luân. 

‘Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân. ...(như 
trên)... ‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, 
chuyển vận pháp ấy’ là Pháp luân.  

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

‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... ‘Ánh 
sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa gì? ‘(Pháp) nhãn đã sanh khởi’ theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... ‘Ánh sáng đã sanh khởi’ theo ý nghĩa 
chiếu sáng.  

(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(nt)... 
Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này 
là năm ý nghĩa có tinh tấn là nền tảng, có nền tảng của thần thông là 
nền tảng ...(nt)... có tâm là nền tảng, ...(nt)... có thẩm xét là nền tảng, 
có nền tảng của thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông 
là đối tượng, có nền tảng của thần thông là hành xứ,  được  tổng  hợp  
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iddhipādavatthukā iddhipādārammaṇā iddhipādagocarā iddhipāda-
saṅgahitā iddhipāde ṭhitā iddhipāde patiṭṭhitā.  

 

Dhammacakkanti kenaṭṭhena dhammacakkaṃ? Dhammañca 
pavatteti cakkañcāti dhammacakkaṃ, cakkañca pavatteti 
dhammañcāti dhammacakkaṃ, dhammena pavattetīti dhamma-
cakkaṃ, dhammacariyāya pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme 
ṭhito pavattetīti dhammacakkaṃ, dhamme patiṭṭhito pavattetīti 
dhammacakkaṃ, —pe— amatogadhaṃ nibbānaṃ pariyosānaṭṭhena 
dhammo, taṃ dhammaṃ pavattetīti dhammacakkanti. 
 

Dhammacakkakathā samattā. 
 

VI. LOKUTTARAKATHĀ 
 

Katame dhammā lokruttarā? Cattāro satipaṭṭhānā, cattāro 
sammappadhānā, cattāro iddhipādā, pañcindriyāni, pañca balāni, 
satta bojjhagā, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, cattāro ariyamaggā, cattāri 
ca sāmaññaphalāni, nibbānañca. Ime dhammā lokuttarā.  

 

Lokuttarā’ti kenaṭṭhena lokuttarā? Lokaṃ tarantīti lokuttarā, 
lokā uttarantīti lokuttarā, lokato uttarantīti lokuttarā, lokamhā 
uttarantīti lokuttarā, lokaṃ atikkamantīti lokruttarā, lokaṃ 
samatikkamantīti lokuttarā, lokena atirekāti lokuttarā, lokantaṃ 
tarantīti lokuttarā.  

 
 
Lokā nissarantīti lokuttarā, lokato nissarantīti lokuttarā, lokamhā 

nisasarantīti lokuttarā, lokā nissaṭāti lokuttarā, lokena nissaṭāti 
lokuttarā, lokamhā nissaṭāti lokuttarā.  

 
 

Loke na tiṭṭhantīti lokuttarā, lokasmiṃ na tiṭṭhantīti lokuttarā, 
loke na lippantīti1 lokuttarā, lokena na lippantīti lokuttarā, loke 
asaṃlittāti lokuttarā, lokena asaṃlittāti lokuttarā, loke anupalittāti 
lokuttarā, lokena anupalittāti lokuttarā.  

 
 

Loke vippamuttāti lokuttarā, lokena vippamuttāti lokuttarā, lokā 
vippamuttāti lokuttarā, lokato vippamuttāti lokuttarā, lokamhā 
vippamuttāti lokuttarā.  

                                                   
1 limpantīti - Machasaṃ.     2 uṭṭhahantīti - Sa. 
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lại ở nền tảng của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần 
thông, được hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền 
tảng của thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông.  

Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyển vận Pháp và 
bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là Pháp luân. 
‘Chuyển vận với Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận với hành vi của 
Pháp’ là Pháp luân. ‘Chuyển vận khi tồn tại ở Pháp’ là Pháp Luân. 
‘Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. ...(như trên)... 
‘Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển 
vận pháp ấy’ là Pháp luân. 
 

Phần Giảng về Pháp Luân được đầy đủ. 
 

VIII. GIẢNG VỀ TỐI THƯỢNG Ở THẾ GIAN: 
Các pháp tối thượng ở thế gian là gì? Bốn sự thiết lập niệm, bốn 

chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh Đạo tám chi phần, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa-
môn, và Niết Bàn; các pháp này là tối thượng ở thế gian.  

Tối thượng ở thế gian: Tối thượng ở thế gian với ý nghĩa gì? 
‘Chúng (các pháp ấy) vượt qua thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng vượt lên ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
vượt lên khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng vượt lên từ 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng vượt quá thế gian’ là tối 
thượng ở thế gian. ‘Chúng hoàn toàn vượt quá thế gian’ là tối thượng 
ở thế gian. ‘Chúng là trên hẳn thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng vượt qua tận cùng của thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng xuất ly ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
xuất ly khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng xuất ly từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly ra khỏi thế gian’ là 
tối thượng ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly bởi thế gian’ là tối thượng 
ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng không trụ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
không trụ tại thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không bị 
nhiễm ô ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không bị nhiễm 
ô bởi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không tự làm vấy bẩn 
ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không tự làm vấy bẩn với 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là không bị vấy bẩn ở thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là không bị vấy bẩn bởi thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng là được phóng thích ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích bởi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  
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Loke visaññuttāti lokuttarā, lokena visaññuttāti lokuttarā, lokā 
visaññuttāti lokuttarā, lokasmiṃ visaññuttāti lokuttarā, lokato 
visaññuttāti lokuttarā, lokamhā visaññuttāti lokuttarā.  

 
 
 

Lokā sujjhantīti lokuttarā, lokato sujjhantīti lokuttarā, lokamhā 
sujjhantīti lokuttarā, lokā visujjhantīti lokuttarā, lokato visujjhantīti 
lokuttarā, lokamhā visujjhantīti lokuttarā.  

 
 
 

Lokā vuṭṭhahantīti2 lokuttarā, lokato vuṭṭhahantīti lokuttarā, 
lokamhā vuṭṭhahantīti lokuttarā.  

 
 

Lokā vivaṭṭantīti lokruttarā, lokato vivaṭṭantīti lokuttarā, 
lokamhā vivaṭṭantīti lokuttarā.  

 
 

Lokena sajjantīti lokuttarā, loke na gayhantīti lokuttarā, loke na 
bajjhantīti lokuttarā.  

 
 

Lokaṃ samucchindantīti lokuttarā, lokaṃ samucchinnattāti 
lokuttarā, lokaṃ paṭippassambhentīti lokuttarā, lokaṃ 
paṭippassambhitattāti lokuttarā.  

 
 

Lokassa apathāti lokuttarā, lokassa agatīti lokuttarā, lokassa 
avisayāti lokuttarā, lokassa asādhāraṇāti lokuttarā.  

 
 
Lokaṃ vamantīti lokuttarā, lokaṃ na paccāvamantīti1 lokuttarā, 

lokaṃ pajahantīti lokuttarā, lokaṃ na upādiyantīti lokuttarā, lokaṃ 
visinentīti lokuttarā, lokaṃ na ussinentīti lokuttarā, lokaṃ 
vidhūpentīti lokuttarā, lokaṃ na sandhūpentīti lokuttarā, lokaṃ 
samatikkamma abhibhuyya tiṭṭhantīti lokuttarā.  

 
Lokuttarakathā samattā. 

 
--ooOoo-- 

                                                   
1 paccāgamantīti - PTS.     
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‘Chúng là được cách ly ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
là được cách ly với thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được 
cách ly ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách 
ly tại thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách ly khỏi 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng là được cách ly từ thế gian’ 
là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng là được trong sạch ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. ‘Chúng là được trong sạch khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. ‘Chúng là được trong sạch từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được thanh tịnh từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng thoát ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
thoát khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng thoát ra từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng ly khai ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng ly 
khai khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng ly khai từ thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng không bám víu ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
không bị nắm giữ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không 
bị giam cầm ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng đoạn trừ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng có tính 
chất đã đoạn trừ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng làm an 
tịnh thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng có tính chất đã làm an 
tịnh thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng không là đường lối của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng không là cảnh giới của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng không là mục tiêu của thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là không phổ quát đối với thế gian’ là tối thượng ở thế gian.  

‘Chúng chối từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không 
tiếp nhận lại thế gian (sau khi chối từ)’ là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng từ bỏ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không chấp 
thủ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng lìa khỏi sự quyến luyến 
thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không quyến luyến thế 
gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng nhàm chán thế gian’ là tối 
thượng ở thế gian. ‘Chúng không hứng thú thế gian’ là tối thượng ở 
thế gian. ‘Sau khi vượt qua hẳn và chế ngự thế gian, chúng an trụ’ là 
tối thượng ở thế gian. 

 
Phần Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 
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