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Paṭisambhidāmaggo II              Paññāvagga - Vipassanākathā 

 

IX. VIPASSANĀKATHĀ 
Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati 

Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme tatra kho bhagavā bhikkhū 
āmantesi bhikkhavoti, bhadanteti te bhikkhū bhagavato 
paccassosuṃ, bhagavā etadavoca:  

So vata bhikkhave, bhikkhu kañci saṅkhāraṃ niccato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
netaṃ ṭhānaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ anokkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ1 vā 
sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.  

So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasaṅkhāre aniccato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
ṭhānametaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā samannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti ṭhānametaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ okkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.  

So vata bhikkhave, bhikkhu kañci saṅkhāraṃ sukhato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
netaṃ ṭhānaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ anokkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.   

So vata bhikkhave, bhikkhu sabbasaṅkhāre dukkhato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
ṭhānametaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā samannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti ṭhānametaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ okkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.  

So vata bhikkhave, bhikkhu kañci dhammaṃ attato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
netaṃ ṭhānaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ anokkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.  
                                                   
1 arahattaphalaṃ - Syā, PTS.  
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IX. GIẢNG VỀ MINH SÁT: 
Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 

của ông Anāthapiṇḍika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
Sāvatthī. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

- Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là thường, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị 
ấy) sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không 
được biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị 
ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất 
Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến.  

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là vô thường, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự 
kiện này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. 
Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả 
Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; 
sự kiện này được biết đến.  

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là khổ não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ pháp nào là ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 
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So vata bhikkhave, bhikkhu sabbadhamme anattato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
ṭhānametaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā samannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti ṭhānametaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ okkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.  

 

So vata bhikkhave, bhikkhu nibbānaṃ dukkhato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
tetaṃ ṭhānaṃ vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato 
sammattaniyāmaṃ okkamissatīti netaṃ dhānaṃ vijjati, 
sammattaniyāmaṃ anokkamamāno sotāpattiphalaṃ vā 
sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaṃ vā 
sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.  

 

So vata bhikkhave, bhikkhu nibbānaṃ sukhato samanupassanto 
anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti ṭhāna metaṃ vijjati, 
anulomikāya khantiyā samannāgato sammattaniyāmaṃ 
okkamissatīti ṭhānametaṃ vijjati, sammattaniyāmaṃ okkamamāno 
sotāpattiphalaṃ vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā 
arahattaṃ vā sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati. [a] 

 

 

Katīhākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati, katīhākārehi 
sammattaniyāmaṃ okkamati?  

Cattārīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati, cattārīsāya 
ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Katamehi cattārīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati, 
katamehi cattārīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati?  

Pañcakkhandhe aniccato dukkhato rogato gaṇḍato sallato aghato 
ābādhato parato palokato ītito upaddavato bhayato upassaggato 
calato pabhaṅguto addhuvato attāṇato1 alenato asaraṇato rittato 
tucchato suññato anattato ādīnavato vipariṇāmadhammato 
asārakato aghamūlato vadhakato vibhavato sāsavato saṅkhatato 
mārāmisato jātidhammato jarādhammato byādhidhammato 
maraṇadhammato sokadhammato paridevadhammato upāyāsa-
dhammato saṅkilesikadhammato.  

 
                                                   
1 atāṇato - Machasaṃ.    [a] Saṃyuttanikāya. 
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Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các pháp là vô ngã, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 

 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là khổ não, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 

 

Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được 
biết đến. Có được sự nhẫn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc 
Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này 
được biết đến. 

 

(Vị ấy) thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bao nhiêu biểu hiện?  

(Vị ấy) thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện, 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện.  

 

(Vị ấy) thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện gì? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện gì?  

(Vị ấy nhận thấy) năm uẩn là vô thường, là khổ não, là ốm đau, là 
mụt nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là tật bệnh, là xa lạ, là tiêu hoại, là 
tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự đe dọa, là lay chuyển, là mỏng 
manh, là không bền vững, là không sự bảo vệ, là không phải chỗ ngụ, 
là không sự nương tựa, là trống rỗng, là hão huyền, là không, là vô 
ngã, là tai hại, là pháp chuyển biến, là không có thực chất, là cội 
nguồn của bất hạnh, là kẻ hành quyết, là không hiện hữu, là có lậu 
hoặc, là tạo tác, là vật chất của Ma Vương, là pháp sanh ra, là pháp 
già, là pháp bệnh, là pháp tử, là pháp sầu muộn, là pháp than vãn, là 
pháp thất vọng, là pháp phiền não.  
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Pañcakkhandhe aniccato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho niccaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe dukkhato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho sukhaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe rogato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho ārogyaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe gaṇḍato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho agaṇḍaṃ1 nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe sallato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho visallaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe aghato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anagho nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe ābādhato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anābādho nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe parato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho aparappaccayaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe palokato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho apalokadhammo 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe ītito passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati, 
pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anītikaṃ nibbānanti passanto 
sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

                                                   
1 nigaṇḍo - Syā.  
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô thường, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
thường hằng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn.  
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là khổ não, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
lạc, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.  

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là ốm đau, (vị ấy) thành đạt sự 

nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận 5 uẩn là vô 
bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.  

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là mụt nhọt, (vị ấy) thành đạt sự 

nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không mụn nhọt, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn.  
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mũi tên, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không phải mũi tên, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là bất hạnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không bất hạnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là tật bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tật bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là xa lạ, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn không 
phải là duyên của người khác, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là tiêu hoại, (vị ấy) thành đạt sự 

nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
pháp không tiêu hoại, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai ương, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai ương, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 



Paṭisambhidāmaggo II              Paññāvagga - Vipassanākathā 

Pañcakkhandhe upaddavato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anupaddavaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe bhayato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho abhayaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe upassaggato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anupassaggaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe calato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho acalaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe pabhaṅguto passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho apabhaṅgu 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 
 

Pañcakkhandhe addhuvato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho dhuvaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe attāṇato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho tāṇaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe aleṇato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho leṇaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe asaraṇato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho saraṇaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe rittato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho arittaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai họa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai họa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kinh hãi, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không kinh hãi, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là sự đe dọa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
sự không đe dọa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là lay chuyển, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không lay chuyển, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mỏng manh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không mỏng manh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không bền vững, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là bền vững, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự bảo vệ, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là sự bảo vệ, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không phải chỗ ngụ, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là chỗ ngụ, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự nương tựa, (vị ấy) 

thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là sự nương tựa, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là trống rỗng, (vị ấy) thành đạt sự 

nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không trống rỗng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 



Paṭisambhidāmaggo II              Paññāvagga - Vipassanākathā 

Pañcakkhandhe tucchato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho atucchaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe suññato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho paramasuññaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe anattato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho paramatthaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe ādīnavato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho ānādīnavaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe vipariṇāmadhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho 
avipariṇāmadhammaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ 
okkamati.  

 

Pañcakkhandhe asārakato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho sāraṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe aghamūlato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anaghamūlaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe vadhakato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho avadhakaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe vibhavato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho avibhavaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe sāsavato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anāsavaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là hão huyền, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không hão huyền, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là tối 
thượng về không, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô ngã, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là chân 
lý tuyệt đối, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai hại, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai hại, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp chuyển biến, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là pháp không chuyển biến, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 

 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không có thực chất, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là có thực chất, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là cội nguồn của bất hạnh, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là không phải cội nguồn của bất hạnh, là Niết Bàn,’ (vị 
ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kẻ hành quyết, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải kẻ hành quyết, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là không hiện hữu, (vị ấy) thành 

đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phải phi hữu, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 

 
Trong khi nhận thấy năm uẩn là có lậu hoặc, (vị ấy) thành đạt sự 

nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không có lậu hoặc, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 



Paṭisambhidāmaggo II              Paññāvagga - Vipassanākathā 

Pañcakkhandhe saṅkhatato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho asaṅkhataṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe mārāmisato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho nirāmisaṃ aṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe jātidhammato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho ajātaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe jarādhammato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho ajaraṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe byādhidhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho avyādhi1 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 
 

Pañcakkhandhe maraṇadhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho amataṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe sokadhammato passanto anulomikaṃ khantiṃ 
paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho asokaṃ nibbānanti 
passanto sammattaniyāmaṃ okkamati. 

 

Pañcakkhandhe paridevadhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho aparidevaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe upāyāsadhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anupāsāyaṃ 
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Pañcakkhandhe saṅkilesikadhammato passanto anulomikaṃ 
khantiṃ paṭilabhati, pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho 
asaṅkiliṭṭhaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ  okkamati. 

                                                   
1 avyādhidhammaṃ - Syā. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tạo tác, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không tạo tác, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là vật chất của Ma Vương, (vị ấy) 
thành đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt 
tận năm uẩn là không vật chất, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sanh ra, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là vô sanh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp già, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không già, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
không bệnh, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 

 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp tử, (vị ấy) thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm uẩn là 
bất tử, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sầu muộn, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không sầu muộn, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp than vãn, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không than vãn, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp thất vọng, (vị ấy) thành đạt 
sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không thất vọng, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp phiền não, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: ‘Sự diệt tận năm 
uẩn là không phiền não, là Niết Bàn,’ (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
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Aniccatoti aniccānupassanā.  

Dukkhatoti dukkhānupassanā.  

Rogatoti dukkhānupassanā.  

Gaṇḍatoti dukkhānupassanā.  

Sallatoti dukkhānupassanā.  

Aghatoti dukkhānupassanā.  

Ābādhatoti dukkhānupassanā.  

Paratoti anattānupassanā.  

Palokadhammatoti aniccānupassanā.  

Ītitoti dukkhānupassanā.  

 

Upaddavatoti dukkhānupassanā.  

Bhayatoti dukkhānupassanā.   

Upassaggatoti dukkhānupassanā.  

Calatoti aniccānupassanā.  

Pabhaṅgutoti aniccānupassanā.  

Addhuvatoti aniccānupassanā.  

Attāṇatoti dukkhānupassanā.  

Aleṇatoti dukkhānupassanā.  

Asaraṇatoti dukkhānupassanā.  

Rittatoti anattānupassanā.  

 

Tucchatoti anattānupassanā.  

Suññatoti anattānupassanā.  

Anattatoti anattānupassanā.  

Ādīnavatoti dukkhānupassanā.  

Vipariṇādhammatoti aniccānupassanā.  

Asārakatoti anattānupassanā.  

Aghamūlatoti dukkhānupassanā.  

Vadhakatoti dukkhānupassanā.  

Vibhavatoti aniccānupassanā.  

Sāsavatoti dukkhānupassanā.  
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‘Là vô thường,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là khổ não,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là ốm đau,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là mụt nhọt,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là mũi tên,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là bất hạnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là tật bệnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là sự xa lạ,’ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là tiêu hoại,’ như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là tai ương,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 

 

‘Là tai họa,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là kinh hãi,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là sự đe dọa,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là lay chuyển,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là mỏng manh,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là không bền vững,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là không sự bảo vệ,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là không phải chỗ ngụ,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là không sự nương tựa,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là trống rỗng,’ như thế là sự quán xét về vô ngã. 

 

‘Là hão huyền,’ như thế là sự quán xét về vô ngã.  

‘Là không,’ như thế là sự quán xét về vô ngã.  

‘Là vô ngã,’ như thế là sự quán xét về vô ngã.  

‘Là tai hại,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp chuyển biến,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là không có thực chất,’ như thế là sự quán xét về vô ngã.  

‘Là cội nguồn bất hạnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là kẻ hành quyết,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là không hiện hữu,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là có lậu hoặc,’ như thế là sự quán xét về khổ não. 
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Saṅkhatatoti aniccānupassanā.  

Mārāmisatoti dukkhānupassanā.  

Jarādhammatoti dukkhānupassanā.  

Jātidhammatoti dukkhānupassanā.  

Vyādhidhammatoti dukkhānupassanā.  

Maraṇadhammatoti aniccānupassanā.  

Sokadhammatoti dukkhānupassanā.  

Paridevadhammatoti dukkhānupassanā.  

Upāyāsadhammatoti dukkhānupassanā.  

Saṅkilesikadhammatoti dukkhānupassanā.  

 

Imehi cattālisāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati. 
Imehi cattālīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati.  

 

Imehi cattālīsaṃya ākārehi anulomakhantiṃ paṭilabhantassa 
imehi cattālīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamantassa kati 
aniccānupassanā, kati dukkhānupassanā, kati anattānupassanā?  

 

Pañcavīsati anattānupassanā, paññāsaṃ1 aniccānupassanā, 
sataṃ pañcavīsati ceva yāni dukkhe pavuccareti.  

 
Vipassanākathā sammatā. 

  
--ooOoo-- 

                                                   
1 paññāya - Machasaṃ.  
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‘Là tạo tác,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là vật chất Ma Vương,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là sanh ra,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp già,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp bệnh,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp tử,’ như thế là sự quán xét về vô thường.  

‘Là pháp sầu muộn,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp than vãn,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp thất vọng,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

‘Là pháp phiền não,’ như thế là sự quán xét về khổ não.  

 

(Vị ấy) thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu 
hiện này.  

Đối với vị thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đối với vị đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn 
mươi biểu hiện này, có bao nhiêu sự quán xét về vô thường? có bao 
nhiêu sự quán xét về khổ não? có bao nhiêu sự quán xét về vô ngã?  

Hai lăm quán xét về vô ngã, năm mươi quán xét về vô thường, và 
có đến một trăm hai lăm nói về các khổ não.1

 
Phần Giảng về Minh Sát được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 

 
1 Ở trên là 40 biểu hiện: liên quan đến vô ngã có 5, vô thường có 10, khổ não có 25,  
và có liên quan đến năm uẩn nên toàn bộ sẽ là 40 x 5 = 200, chính là tổng số của 
25 + 50 + 125 ở  câu cuối (PṭsA. 3, 700). 
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X. MĀTIKĀKATHĀ 

 

Nicchāto, mokkho1 vimokkho, vijjāvimutti, adhisīlaṃ, 
adhicittaṃ, adhipaññā, passaddhi, ñāṇaṃ, dassanaṃ, visuddhi,2 
nekkhammaṃ, nissaraṇaṃ, paviveko, vossaggo, cariyā, 
jhānavimokkho, bhāvanā, adhiṭṭhānaṃ, jīvitaṃ.3  

 

Nicchātoti nekkhammena kāmacchandato nicchāto, 
abyāpādena byāpādato nicchāto —pe— paṭhamena jhānena 
nīvaraṇehi nicchāto —pe— arahattamaggena sabbakilesehi nicchāto.4  

 
 

Mokkho5 vimokkhoti nekkhammena kāmacchandato 
muccatīti mokkho vimokkho —pe— paṭhamena jhānena nīvaraṇehi 
muccatīti mokkho vimokkho —pe— arahattamaggena sabbakilesehi 
muccatīti mokkho vimokkho.  

 
 

Vijjāvimuttīti nekkhammaṃ vijjatīti vijjā, kāmacchandato 
muccatīti vimutti, vijjanto muccati, muccanto vijjatīti vijjāvimutti. 
Abyāpādo6 vijjatīti vijjā, byāpādato muccatīti vimutti, vijjanto 
muccati, muccanto vijjatīti vijjāvimutti —pe— arahattamaggo vijjatīti 
vijjā, sabbakilesehi muccatīti vimutti, vijjanto muccati, muccanto 
vijjātīti vijjāvimutti.  

 

 

Adhisīlaṃ adhicittaṃ adhipaññāti nekkhammena 
kāmacchandaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi, avikkhepaṭṭhena 
cittavisuddhi, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi. Yo tattha    
saṃvaraṭṭho, ayaṃ adhisīlasikkhā. Yo tattha avikkhepaṭṭho          
ayaṃ adhicittasikkhā. Yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ adhipaññāsikkhā. 
Abyāpādena byāpādaṃ saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi —pe— 
arahattamaggena sabbakilese saṃvaraṭṭhena sīlavisuddhi, 
avikkhepaṭṭhena cittavisuddhi, dassanaṭṭhena diṭṭhivisuddhi. Yo 
tattha saṃvaraṭṭho ayaṃ adhisīlasikkhā.  Yo tattha avikkhepaṭṭho 
ayaṃ adhicittasikkhā. Yo tattha dassanaṭṭho ayaṃ adhipaññāsikkhā.  

                                                   
1 muccatīti - Syā, PTS.   4 nicchāto muccati - Syā, PTS. 
2 suddhi - Syā.    5 mokkhā’ti - Syā, PTS potthakesu natthi. 
3 bhāvanādhiṭṭhānajīvitaṃ - Syā. 6 abyāpādaṃ - Syā.  
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X. GIẢNG VỀ CÁC TIÊU ĐỀ: 

 

Không khát khao, ‘Được giải thoát’ là giải thoát, minh và giải 
thoát, thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thấy, sự 
thanh tịnh, sự thoát ly, sự xuất ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vi, giải 
thoát do thiền, sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống.  

 

Không khát khao: Không khát khao với ước muốn trong các 
dục nhờ vào sự xuất ly, không khát khao với sân độc nhờ vào sự 
không sân độc ...(như trên)... không khát khao với các pháp ngăn che 
nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... không khát khao với toàn bộ phiền 
não nhờ vào Đạo A-la-hán.  

Giải thoát: ‘Được giải thoát khỏi ước muốn trong các dục nhờ 
vào sự xuất ly’ là giải thoát. ...(nt)... ‘Được giải thoát khỏi các pháp 
ngăn che nhờ vào sơ thiền’ là giải thoát. ...(nt)... ‘Được giải thoát 
khỏi toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán’ là giải thoát.[*]

Minh và giải thoát: ‘Sự thoát ly được biết đến’ là minh, ‘được 
giải thoát khỏi ước muốn trong các dục’ là giải thoát, ‘trong khi được 
biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết 
đến’ là minh và giải thoát. ‘Không sân độc được biết đến’ là minh, 
‘được giải thoát khỏi sân độc’ là giải thoát, ‘trong khi được biết đến 
thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đến’ là 
minh và giải thoát. ...(như trên)... ‘Đạo A-la-hán được biết đến’ là 
minh, ‘được giải thoát khỏi toàn bộ phiền não’ là giải thoát, ‘trong 
khi được biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì 
được biết đến’ là minh và giải thoát.  

Thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ: Nhờ vào sự thoát ly, có 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc ước muốn trong các dục, có 
tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu 
thúc điều ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều 
nào có ý nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, 
trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học 
tập về thắng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc sân độc ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, có giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc toàn bộ phiền não, có tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu thúc điều 
ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều nào có ý 
nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học tập 
về thắng tuệ.   
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Passaddhīti nekkhammena kāmacchandaṃ paṭippassambheti, 
abyāpādena byāpadaṃ paṭippassambheti —pe— arahattamaggena 
sabbakilese paṭippassambheti.  

 

 

Ñāṇanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ        
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ. Byāpādassa pahīnattā abyāpādo ñātaṭṭhena 
ñāṇaṃ —pe— sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo ñātaṭṭhena 
ñāṇaṃ.  

 
 

Dassananti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammaṃ diṭṭhattā 
dassanaṃ. Byāpādassa pahīnattā abyāpādo diṭṭhattā dassanaṃ        
—pe— sabbakilesānaṃ pahīnattā arahattamaggo diṭṭhattā 
dassanaṃ.  

 

 

Visuddhīti kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammena  visujjhati. 
Byāpādaṃ pajahanto abyāpādena visujjhati —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena visujjhati.  

 
 

Nekkhammanti kāmānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ 
nekkhammaṃ. Rūpānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ āruppaṃ yaṃ 
kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ, nirodho 
tassa nekkhammaṃ. Byāpādassa abyāpādo nekkhammaṃ. 
Thīnamiddhassa ālokasaññā nekkhammaṃ —pe— sabbakilesānaṃ 
arahattamaggo nekkhammaṃ.  

 

 

Nissaraṇanti kāmānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ 
nekkhammaṃ. Rūpānametaṃ nissaraṇaṃ yadidaṃ āruppaṃ. Yaṃ 
kho pana kiñci bhūtaṃ saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ, nirodho 
tassa nissaraṇaṃ. Kāmacchandassa nekkhammaṃ nissaraṇaṃ. 
Byāpādassa abyāpādo nissaraṇaṃ —pe— sabbakilesānaṃ 
arahattamaggo nissaraṇaṃ.  

 
 

Pavivekoti kāmacchandassa nekkhammaṃ paviveko —pe— 
sabbakilesānaṃ arahattamaggo paviveko.  
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Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) làm tịnh lặng ước muốn 
trong các dục. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) làm tịnh lặng sân 
độc. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) làm tịnh lặng 
toàn bộ phiền não.  

 

Trí: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục là trí theo ý nghĩa đã được biết. Không sân độc nhờ vào trạng 
thái dứt bỏ sân độc là trí theo ý nghĩa đã được biết. ...(như trên)... 
Đạo A-la-hán nhờ vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là trí theo 
ý nghĩa đã được biết.  

 

Sự nhận thấy: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục là sự nhận thấy nhờ vào trạng thái đã được thấy. 
Không sân độc nhờ vào trạng thái dứt bỏ sân độc là sự nhận thấy 
nhờ vào trạng thái đã được thấy. ...(như trên)... Đạo A-la-hán nhờ 
vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là sự nhận thấy nhờ vào 
trạng thái đã được thấy.  

 

Sự thanh tịnh: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
(hành giả) được thanh tịnh nhờ vào sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân 
độc, (hành giả) được thanh tịnh nhờ vào không sân độc. ...(như 
trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, (hành giả) được thanh 
tịnh nhờ vào Đạo A-la-hán.  

 

Sự thoát ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. 
Đây là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì 
hiện hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly 
khỏi điều ấy. Đối với sân độc, không sân độc là sự thoát ly. Đối với sự 
lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... 
Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự thoát ly.  

 

Sự xuất ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây 
là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì hiện 
hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuất ly khỏi 
điều ấy. Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự xuất ly. Đối 
với sân độc, không sân độc là sự xuất ly. Đối với sự lờ đờ buồn ngủ, 
nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... Đối với toàn bộ 
phiền não, Đạo A-la-hán là sự xuất ly.  

 

Sự tách ly: Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự tách 
ly. ...(t)... Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự tách ly.  



Paṭisambhidāmaggo II        Paññāvagga - Mātikākathā 

Vossaggoti nekkhammena kāmacchandaṃ vossajjatīti 
vossaggo, abyāpādena byāpādaṃ vossajjatīti vosasaggo —pe— 
arahattamaggena sabbakilese vossajjatīti vossaggo.  

 

 

 

 

Cariyāti kāmacchandaṃ pajahanto nekkhammena carati, 
byāpādaṃ pajahanto abyāpādena carati —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena carati.  

 

 

 

 

 
Jhānavimokkhoti nekkhammaṃ jhāyatīti jhānaṃ, 

kāmacchandaṃ jhāpetīti jhānaṃ, jhāyanto muccatīti jhānavimokkho 
jhāpento muccatīti jhānavimokkho jhāyantīti dhammā, jhāpentīti 
kilese, jhāte ca jhāpe ca jānātīti jhānajhāyī. Abyāpādo jhāyatīti 
jhānaṃ, byāpādaṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— Ālokasaññā jhāyatīti 
jhānaṃ, thīnamiddhaṃ jhāpetīti jhānaṃ —pe— Arahattamaggo 
jhāyatīti jhānaṃ, sabbakilese jhāpetīti jhānaṃ, jhāyanto muccatīti 
jhānavimokkho jhāpento muccatīti jhānavimokkho, jhāyantīti 
dhammā, jhāpentīti kilese, jhāte ca jhāpe ca jānātīti jhānajhāyī.  

 
 
 
 

 
 
 

Bhāvanā adhiṭṭhānaṃ jīvitanti kāmacchandaṃ pajahanto 
nekkhammaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno, nekkhammavasena 
cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhānasampanno, svāyaṃ evaṃ bhāvanā-
sampanno adhiṭṭhānasampanno samaṃ jīvati, no visamaṃ, sammā 
jīvati, no micchā, visuddhaṃ jīvati, no kiliṭṭhanti ājīvasampanno. 
Svāyaṃ evaṃ bhāvanāsampanno adhiṭṭhānasampanno ājīva-
sampanno yaññadeva parisaṃ upasaṅkamati, yadi khattiyaparisaṃ 
yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ 
visārado upasaṅkamati amaṅkubhūto, taṃ kissa hetu? Tathā hi so 
bhāvanāsampanno adhiṭṭhānasampanno ājīvasampanno.  
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Sự xả ly: ‘Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) xả ly ước muốn trong 
các dục’ là sự xả ly. ‘Nhờ vào không sân độc, (hành giả) xả ly sân độc’ 
là sự xả ly. ...(như trên)... ‘Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) xả ly 
toàn bộ phiền não’ là sự xả ly.  

 

 

Hành vi: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, (hành giả) 
hành xử bằng sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) hành 
xử bằng không sân độc. ...(như trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ 
phiền não, (hành giả) hành xử bằng Đạo A-la-hán.  

 

 

 

Giải thoát do thiền: ‘Sự thoát ly được nung nấu là thiền, ‘(hành 
giả) thiêu đốt ước muốn trong các dục’ là thiền, ‘trong khi được nung 
nấu, (hành giả) giải thoát’ là giải thoát do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, 
(hành giả) giải thoát’ là giải thoát do thiền, ‘được nung nấu’ là các 
pháp, ‘(hành giả) thiêu đốt’ là các phiền não, ‘biết điều được nung 
nấu và điều được thiêu đốt’ là có sự thiêu đốt do thiền. ‘Không sân 
độc được nung nấu’ là thiền, ‘(hành giả) thiêu đốt sân độc’ là thiền. 
...(như trên)... ‘Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được nung nấu’ là thiền, 
‘(hành giả) thiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ’ là thiền. ...(như trên)... ‘Đạo 
A-la-hán được nung nấu’ là thiền, ‘(hành giả) thiêu đốt toàn bộ phiền 
não’ là thiền. ‘Trong khi được nung nấu, (hành giả) giải thoát’ là giải 
thoát do thiền, ‘trong khi thiêu đốt, (hành giả) giải thoát’ là giải thoát 
do thiền, ‘được nung nấu’ là các pháp, ‘(hành giả) thiêu đốt’ là các 
phiền não, ‘biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt’ là có sự 
thiêu đốt do thiền.   

 

 

Sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống: ‘Trong khi dứt bỏ ước 
muốn trong các dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly,’ (vị ấy) có được sự 
tu tập. ‘Do nhờ năng lực của sự thoát ly, (hành giả) khẳng định tâm,’ 
(vị ấy) có được sự khẳng định. ‘Có được sự tu tập, có được sự khẳng 
định như thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; 
sống đúng đắn không sai trái, sống thanh tịnh không bị phiền não’ 
(vị ấy) có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, 
có được cuộc sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, dầu 
là tập thể Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể Bà-la-môn, dầu là tập thể gia chủ, 
dầu là tập thể Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. 
Điều ấy là nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có 
được sự khẳng định, có được cuộc sống như thế.  



Paṭisambhidāmaggo II        Paññāvagga - Mātikākathā 

Byāpādaṃ pajahanto abyāpādaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno   
—pe— Thīnamiddhaṃ pajahanto ālokasaññaṃ bhāvetīti 
bhāvanāsampanno —pe— Uddhaccaṃ pajahanto avikkhepaṃ 
bhāvetīti bhāvanāsampanno —pe— Vicikicchaṃ pajahanto 
dhammavavatthānaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno —pe— Avijjaṃ 
pajahanto vijjaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno —pe— Aratiṃ 
pajahanto pāmojjaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno —pe— Nīvaraṇe 
pajahanto paṭhamaṃ jhānaṃ bhāvetīti bhāvanāsampanno —pe— 
Sabbakilese pajahanto arahattamaggaṃ bhāvetīti bhāvanā-
sampanno. Arahattamaggavasena cittaṃ adhiṭṭhātīti adhiṭṭhāna-
sampanno. Svāyaṃ evaṃ bhāvanāsampanno adhiṭṭhānasampanno 
samaṃ jīvati, no visamaṃ, sammā jīvati, no micchā, visuddhaṃ 
jīvati, no kiliṭṭhanti ājīvasampanno. Svāyaṃ evaṃ bhāvanā-
sampanno adhiṭṭhānasampanno ājīvasampanno yaññadeva parisaṃ 
upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi 
gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ visārado upasaṅkamati 
amaṅkubhūto, taṃ kissa hetu? Tathā hi so bhāvanāsampanno 
adhiṭṭhānasampanno ājīvasampannoti.  

 
 
 
 
 

Mātikākathā samattā. 
 

Paññāvaggo tatiyo. 
 

Tatruddānaṃ bhavati:  
 

Paññā iddhi abhisamayo - viveko cariya pañcamo  
pāṭihāriya samasīsi - satipaṭṭhānaṃ vipassanā  
paññāvaggamhi tatiye - mātikāya ca te dasāti.  

 
Paṭisambhidāmaggappakaraṇaṃ samattaṃ. 

 
--ooOoo-- 
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‘Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) tu tập không sân độc,’ (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, 
(hành giả) tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng,’ (vị ấy) có được sự tu 
tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ phóng dật, (hành giả) tu tập sự không 
tản mạn,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ hoài 
nghi, (hành giả) tu tập sự xác định pháp,’ (vị ấy) có được sự tu tập. 
...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ vô minh, (hành giả) tu tập về minh,’ (vị ấy) 
có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
(hành giả) tu tập sự hân hoan,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... 
‘Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, (hành giả) tu tập sơ thiền,’ (vị 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... ‘Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, 
(hành giả) tu tập Đạo A-la-hán,’ (vị ấy) có được sự tu tập. ‘Do nhờ 
năng lực của Đạo A-la-hán, (hành giả) khẳng định tâm,’ (vị ấy) có 
được sự khẳng định. ‘Có được sự tu tập, có được sự khẳng định như 
thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; sống đúng 
đắn không sai trái, sống thanh tịnh không bị ô nhiễm’ (vị ấy) có được 
cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, có được cuộc 
sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, dầu là tập thể Sát-
đế-lỵ, dầu là tập thể Bà-la-môn, dầu là tập thể gia chủ, dầu là tập thể 
Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. Điều ấy là 
nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có được sự 
khẳng định, có được cuộc sống như thế.  

 
Phần Giảng về Các Tiêu Đề được đầy đủ. 

 
Phẩm Tuệ là phần thứ ba. 

 
Đây là phần tóm lược: 
 

Tuệ, thần thông, lãnh hội,  → viễn ly, hạnh thứ năm,  
phép kỳ diệu, đứng đầu,  thiết lập niệm, minh sát,  
tiêu đề nữa là mười  thuộc phẩm Tuệ, thứ ba. 
 

Tác Phẩm Phân Tích Đạo được đầy đủ. 
 

--ooOoo-- 




