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Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
gì được tròn đủ? Sự quán xét vê khô não được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã được tu tập5 được làm cho 
sung mãn khiên tuệ gì được tròn đủ? ... (nt)... Sự quán xét vê từ bỏ được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ?

Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đông tóc được ưòn đủ. Sự quán xét vê khô não được tu tập? được làm cho sung 
mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiên tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét vê nhàm chán được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly 
tham ái được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn đủ. Sự \ r
quán xét vê diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ thâm sâu được Ã * VY .匕

tròn đủ. Sự quán xét vê từ bỏ được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ vô 
song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản 
tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ1 này được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiên tuệ phô thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ.

1 Bảy tuệ thêm vào tuệ có tên 4tbản tánh sáng suốt (pandỉccanìỴ' là tám. Tám tuệ thêm vào tuệ phổ thông 
(puthupañño) là chín (P^. III. 640).

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

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

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đổng tốc được tròn đủ.... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ pho thông được tròn đủ. Chín tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ.

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

Sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở 
lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ... (nt)... 
Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ?

Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ đông tốc được tròn đủ. ... (nt)... Sự quán xét vê từ bỏ ở lão tử được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thônệ được tròn đủ. Chín tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ vi tiêu được tròn đủ.

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

Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị 
lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về khổ não ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn 
đủ? Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sác 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về 
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VÔ ngã ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở sắc 
thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ 
ở sắc được tu táp, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán 
xét vê từ bỏ ở sác thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiên tuệ gì được tròn đủ?

Sự quán xét vê vô thường ở sác được tu tập, được làm cho sung mãn khiên 
tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc quá khứ, hiện 
tại, vị lai được tu táp, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. 
Sự quán xét về kho não ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
nhàm chán được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngãi ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiên tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về 
nhàm chán ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được 
tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly 
tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về diệt 
tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. 
Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sắc 
được tu tập5 được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán 
xét ve từ bỏ ở sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đong tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệj)hổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiên tuệ vi tiếu được tròn đủ.

Tuệ vi tiểu là sự Rhân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý nghĩa bởi 
tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm 
đến bằng tuệ. Từ việc xác đinh pháp, sự phân tích về pháp là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác đinh ngôn từ, sự phân 
tích về ngôn từ là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ.
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Từ việc xác định phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đên băng tuệ. Bôn phân tích này của vi ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ.

Sự quán xét về vô thường ở thọ... ở tưởng... ở các hành... ở thức... ở mắt... ở 
lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán 
xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ... (nt)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão 
tử được tu tập, được làm cho sung măn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về từ bỏ ở lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ?

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

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

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

Này các Tỳ-khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự thành đạt về tuệ... (nt)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ... (nt)... đưa đến 
sự tiến triển của tuệ... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại... (nt)... đưa đến trạng 
thái tuệ phổ thông... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn... (nt)... đưa đến trạng 
thái tuệ thâm sâu... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ vô song... (nt)... đưa đến trạng 
thái tuệ bao la... (nt)... đưa đến sự dồi dào của tuệ... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ 
nhạy bén... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng... (nt)... đưa đến trạng thái 
tuệ vi tiếu... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ đông tóc... (nt)... đưa đến trạng thái 
tuệ sắc bén... (nt)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bon là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lắng nghe Chánh pháp, tác y đúng đường lối, thực hành đúng theo 
ý nghĩa của pháp. Này các Tỳ-khiru9 bôn pháp này được tu tập, được làm cho 
sung mãn đưa đên sự thành đạt về tuệ... (nt)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ..・ 
(nt)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt.

Đưa đến sự thành đạt về tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự đạt được, sự 
thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác chứng, sự hoàn thành
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o M n 9 9 -1 Ẩ r 1 /\ r *> r r rcủa bôn trí vê dạo, của bôn trí vê quả, của bôn trí phân tích, của sáu thăn^ trí, 
của bảy mươi ba trí" của bảy mươi bảy trí.2 3 * * "Chiing [bốn pháp ấy] đưa đen sự 
thành đạt về tuệ^; đay là sự thành đạt về tuệ.

2 Bảy mươi ba trí: Là 73 trí đa được đề cập ở phần Tiêu đề (PsA. in. 642), xem trang 759-62 trong tập này. (ND)
3 Bảy mươi bảy trí: Chủ giải cho trích dẫn ở Samyuttanikāya (PsA. III. 642). Xem TTTĐPGỴN, tập 3,
trang 329, Kinh Những căn bản của trí (bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu): “Tri biêt răng già
chết do duyên sanh. Trí biết rang không có sanh thời không có già, chết, (ND)

Đưa đến sự tăng trưởng của tuệ: Sự tăng trưởng của tuệ gì? Tuệ của bảy 
vi Hữu học và của phàm nhân hoàn thiện tăng trưởng, tuệ của vi A-la-hán tăng 
trưởng. “Các sự tăng trưởng đã được tăng trưởng đưa đến sự tăng trưởng của 
tue”； đây là sự tăng trưởng của tuệ.

Đưa đến sự tiến triển của tuệ: Sự tiến triển của tuệ gì? Tuệ của bảy vị Hữu 
học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiến triển, tuệ của vị A-la-hán đã 
đi đến sự tiến triển. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến sự tiến triển của tue”； đây 
là sự tiến triển của tuệ.

Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? “Nắm giữ các ý nghĩa vĩ 
dại" là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các pháp vĩ dại” là tuệ vĩ dại. “Nắm giữ các ngôn 
từ vĩ dQÌ" là tuệ vĩ dại. "Nắm giữ các phép biện giải vĩ dqi" là tuệ vĩ dại. “Nắm 
giữ các giới uẩn vĩ dai?, là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các đinh uẩn vĩ dại" là tuệ vĩ đại. 
"Nắm giữ các tuệ uẩn vĩ là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các giải thoát uẩn vĩ dại" 
là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các giải thoát tri kiến uẩn vĩ dại" l以 tuệ vĩ dại. "Nắm giữ 
các sự hợp lý và không hợp lý vĩ dại" là tuệ vĩ đại. uNăm giữ các sự an trú và 
chứng đạt vĩ dại" là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các chân lý cao thượng vĩ dại" là tuệ 
vĩ đại. uNắm giữ các sự thiết lập niệm vi dại” là tuế vĩ đại. "Nắm giữ các chánh 
cần vĩ dại" là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các nền tảng thần thông vĩ dại" là tuệ vĩ đại. 
uNắm giữ các quyền vĩ dại" là tuệ vĩ dại. “Nắm giữ các lực vĩ dại” là tuệ vĩ đại. 
C6Nắm giữ các giác chi vĩ dại" là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các Thánh đạo vĩ là 
tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các quả vị Sa-môn vĩ đại,9 là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ các thắng 
trí vĩ 並i" là tuệ vĩ đại. "Nắm giữ Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ dại" là tuệ 
vĩ đại. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ vĩ dại"; đây là tuệ vĩ đại.

Đưa đến trạng thái tuệ phổ thông: Tuệ phổ thông là gì? "Trí vận hành về 
các uẩn phổ thông và khác biệf9 là tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các giới phổ 
thông và khác bief là tuệ phổ thông. uTrí vận hành về các xứ phổ thông và khác 
biêt" là tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phổ thông 
và khác biêt" la tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các trường hợp không đạt được 
không tánh phổ thông và khác biêt" là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các ỵ 
nghĩa phổ thông và khác biêt'： là tuệ phổ thông. uTrí vận hành về các pháp phổ 
thông và khác biêt" l以 tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các ngôn từ phổ thông 
và khác biêt" là tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các phéf)biện giải phổ thông 
và khác biêt" là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các gi&i uẩn phổ thông và khác 
biêt" là tuệ phổ thông. uTrí vận hành về các định nan phổ thông và khác biêt” 
là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các tuệ uẩn phổ thông và khác biêt” là tuệ 
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phổ thông. "Trí vận hành về các giải thoát uẩn phổ th6ng và khác biêt" là tuệ 
phổ th6ng. "Trí vận hành về các ^iải thoát tri kiên uẩn pho thông và khác biêt" 
là tuệ pho thông. "Trí vận hành ve các sự hợp lý và không hợp lý phổ thông và 
khác biêt" là tuệ phổ thông. :Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phổ 
thông và khác biêt" là tuệ phổ thong. "Trí vận hành về các chân lý cao thượng 
phổ thông và khác biêt" là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các sự thiết lập niệm 
phổ thông và khác biêt” là tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các chánh can phổ 
thông và khác biêt” là tuệ phổ thong. "Trí vận hành về các nền tảnẸ thần thông 
phổ thông và khác biệty là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các quyền phổ thông 
và khác bjet" là tuệ phổ thông. uTrí vận hành về các lực phổ thông và khác biêt" 
là tuệ phổ thông. "Trí vận hành về các giác chi phổ thông và khác biêt" là tue 
phổ thông. "Trí vận hành về các Thánh đạo phổ thông và khác biêt" là tuệ phổ 
thông. "Trí vận hành về các quả vị Sa-môn phổ thông và khác biêt" là tuệ phổ 
thông. "Trí vận hành về các thắng trí phổ thông và khác biêt" là tuệ phổ thông. 
"Trí vượt qua các pháp phô biên đên phàm nhân roi vận hành vê Niêt-bàn có ý 
nghĩa tuyệt đốf9 là tuệ phổ thông, "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ 
phổ tirôiĩ/”; đây là tuẹ phổ thông.

Đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? “N旨m giữ các ý 
nghĩa rộng lớn” là tuệ rộng lớn. "Nắm giữ các pháp rộng lớn^^ là tuệ rộng lớn. 
"Nắm giữ các ngôn từ rộng l顔” là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các phép biện giải 
rộn^ lớn" là tuệ rộn^ lớn. “Nắm giữ các giới uẩn rộng lớn,, là tuệ rộng lớn. 
"Nam giữ các định uẩn nghĩa rộng lớn" là tuệ rộng ỉởn. "Nắm giữ các tuệ uẩn 
rộng lớn^, là tuệ rộng lớn. "Nắm ^iữ các giải thoát uẩn rộng lớn" là tuệ rộng 
lớn. "Nắm giữ các giải thoát tri kiến uẩn rộng lớn,^ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ 
các sự hợp lý và không hợp lý rộng lớn^^ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự an tru 
và chứng đạt rộng lớn^, là tuệ rộng lớn. 6tNăm giữ các chân lý cao thượng rộng 
lớn：' là tuệ rộng lớn. "Nắm giữ các sự thiết lập niệm rộng lớn,, là tuệ rộng 1011. 
"Nắm giữ các chánh cần rộng lớn" là tuệ rộng lớn.:Nắm giữ các nền tảng thần 
thông rộng lớn" là tuệ rộng lớn. "Nắm giữ các quyền rộng lớn,, là tuệ rộng lớn. 
"Năm giữ các lực rộng lớn" là tuệ rộng lớn. "N負m giữ các giác chi rộng lớn,, 
là tuệ rộng lớn. "Nắm giữ các Thánh đạo rộng lớn,5 là tuệ rộn^ lớn. "Nắm giữ 
các quả vị Sa-môn rộng lớn" là tuệ rộng lớn. "Nắm giữ các thắng trí rộng lớn,^ 
là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lớn^, là tuệ rộng 
lớn. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn,,; đây là tuệ rộng lớn.

Đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu: Tuệ thâm sâu là gì? "Trí vận hành về 
các uẩn thâm sâu,9 là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các giới thâm sâu59 là tuệ 
thâm sâu. "Trí vận hành về các xứ thâm sau^ là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành 
về các sự sanh khởi tùy thuận thâm s2u" là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các 
trường hợp không đạt được không tánh thâm sâu” là tuệ thâm sâu. "Trí vận 
hành về các ý nghĩa thâm sâu55 là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các pháp thâm 
sâu” là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các ngôn từ thâm sâu” là tuệ thâm sâu. 
“Trí vận hành về các phép biện giải thâm sâu" là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về 
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các giới Uẩn thâm sâu^ là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các đinh uẩn thâm sâu" 
là tuệ thâm sâu. uTrí vận hành về các tuệ uẩn thâm sâu,9 là tuệ thâm sâu. "Trí 
vận hành về các giải thoát uẩn thâm sâu59 là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các 
giải thoát tri kiến uẩn thâm sâu" là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các sự hợp 
lý và không hợp lý thâm sâu,, là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sâu” là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các chân lý cao thượng 
thâm s2u” là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các sự thiết lập niệm thâm s2u" là 
tuệ thâm sau. "Trí vận hành về các chánh cần thâm sâu" là tuệ thâm sâu. "Trí 
vận hành về các nền tảng thần thông thâm sấu" là tuệ tham sâu. "Trí vận hành 
về các quyền thâm sâu^ là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các lực thâm sâu” là 
tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các giác chi thâm sâu" là tuệ thâm sau. "Trí vận 
hành về các Thánh đạo thâm s2u” là tuệ thâm sâu. ''Trí vận hành về các quả vi 
Sa-môn thâm sâu” là tuệ thâm sâu. "Trí vận hành về các thắng trí thâm sâu" là 
tuệ thâm sâu. "Trí vượt qua các pháp phô biên đên phàm nhân roi vận hành vê 
Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt(tói" là tuệ thâm sâu. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến 
trạng thái tuế tham sâu'L đây là tuệ thâm sâu.

Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân nào, do xác 
định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đắc chứng, được tác chứng, được 
chạm đen bang tuệ; do xác định pháp có sự phân tích ve pháp được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đen bang tuệ; do xác định ngôn từ có sự phân tích 
về ngôn từ được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ; do xác 
đinh phép biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đên băng tuệ; đôi với vị ây không ai có thê vượt trội về ý 
nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. "Và vị ấy là không thể bị vượt 
trội bởi những người khác" là tuệ vô song.

Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám [đạo Nhập lưu] 
là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gan, là không ke 
cận; so với phàm nhân hoàn thiện, hạng thứ tám là có tuệ vô song. Tuệ của hạng 
thứ tám so với tuệ cùa vị Nhập lưu là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập lưu là có 
tuệ vô song. Tuệ của vị Nhập lưu so với tuệ của vị Nhất lai là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vi Nhập 
lưu, vi Nhất lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất lai so với tuệ của vị Bất lai là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; 
so với vị Nhất lai, vi Bất lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Bất lai so với tuệ của 
vị A-la-hán là xa vời, là xa vời rõ rệt5 là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là 
không kề cận; so với vị Bất lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la- 
hán so với tuệ của vị Phật Độc Giác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc Giác là 
có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là có tuệ vô song tối thắng. Là vi 
thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự phân tích đã được đắc 
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chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rẽ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, 
là bậc Nhân Sư, là người như loài rồng, là người có dòng dõi cao quý, là người 
cát đi gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, 
giàu có [về trí tuệ] có tài sản [trí tuệ] lớn lao, có của cải [trí tuệ] là vị lãnh dạo, 
vi hướng đạo, vị dẫn dắt, vị giúp cho nhận biết, vi giúp cho suy nghiệm, vị giúp 
cho quan sát, vị tạo niềm tin.

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

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vi biết điều đã được biết, thấy điều đã được 
thấy, là mắt, là trí, là pháp, là đấng Brahmā, là vị nói ra, là vị nói lên, là vị đem lại 
ý nghĩa, là vị ban phát bất tử, là d首ng Pháp Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế 
Tôn ấy, không gì là không được biêt, không được thấy, không được hiểu, không 
được tác chứng, không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ, hiện tại, vị 
lai, tất cả các pháp với mọi biểu hiện đều nổi bật ở trí của đức Phật Thế Tôn. Bất 
cứ điêu gì được gọi là cân được biêt, tát cả các điêu ây đêu được biêt. Y nệhĩa 
thuộc vê bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc vê người khác, hoặc ý nghĩa thuộc vê cả 
hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc 
ý nghĩa hời hợt, hoặc ý nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiểu, hoặc ý nghĩa 
được che đậy5 hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc 
ý nghĩa không sai trái, hoặc ý nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa thuần khiết, 
hoặc ý nghĩa tuyệt đối, tất cả các điều ấy đều xoay chuyển ở bên trong trí của 
đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều được xoay chuyển thuận theo trí của đức 
Phật Thế Tôn. Tất cả các nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển tìiuận theo trí 
của đức Phật Thế Ton. Tất cả các nghiệp về ý đều được xoay chuyển thuận theo 
trí của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm đã qua là không 
bị chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Ton về thơi điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại la không bi chướng 
ngại. Điều cần được biết là đến đâu, trí [của Ngài] là đến thế ấy; trí [của Ngài] 
là đến đâu, điều cần được biết là đến thế ấy. Trí [của Ngài] có cùng ranh giới với 
điều cần được biết, điều cần được biết có cùng ranh giới với trí [của Ngài]. Sau 
khi vượt qua điều cần được biết, trí [của Ngài] không vận hành, không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí [của Ngài]; các pháp ấy có tình trạng 
cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giống như hai phân của chiếc hộp được gắn liền 
khít khao, phần hộp ở bên dưới không vượt quá phần bên trên, phần hộp ở bên 
trên không vượt qua phần bên dưới; chúng có tình trạng cùng chung ranh giới 
lẫn nhau. Tương tợ y như thế, điều cần được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có 
tình trạng cùng chung ranh giới lân nhau. Điêu cân được biêt là đên đâu, trí [của 
Ngài] là đến thế ấy; trí [của Ngài] là đến đâu, điều cần được biết là đến the ấy. 
Trí [của Ngài] có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần được biết có 
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cùng ranh giới với trí [của Ngài]. Sau khi vượt qua điều cần được biết, trí [của 
Ngài] không vận hành, không có hiện tượng của điều cần được biết vượt qua trí 
[của Ngài]; các pháp ấy có tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức 
Phật Thế Tôn vạn hành ở tất cả các pháp.

Đối với đức Phật Thế Tôn, tất cả các pháp được gắn liền với sự hướng 
tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được găn liền với tác ý5 được gắn liền 
với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chiing 
sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng ngủ ngấm, biết tánh hạnh, biêt 
khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết những chúng sanh có tầm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiêu, có giác quan sắc sảo và có 
giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách 
nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có 
khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn? chư thiên và loài người xoay chuyển ở bên 
trong trí của đức Phật. Giông như bát cứ loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn 
loại cá ông, cá voi, đều xoay chuyển ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, 
thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn5 Bà-la-môn9 chư thiên và loài người xoay chuyên ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn cả Kim 
Si điêu thuộc loại Venateyya, đêu xoay chuyên ở khoảng không gian của bâu 
trời. Tuông tợ y như thế, ngay cả những VỊ là tương đương với Sāriputta về tuệ, 
những vi ây cũng chỉ xoay chuyên trong phạm vi trí của đức Phật.

Trí của đức Phật xâm nhập, chiếm cứ và ngự trị tuệ của chư thiên và nhân 
loại. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-dế-ly, các vị thông thái dòng Bà-la- 
môn? các vi gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn ngoan, biết đến 
các giáo thuyết của những ngiròi khác như là [mũi tên] xuyên qua sợi tóc, nghĩ 
răng họ là những người đi đên đập đô những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ 
đã đạt được. Những người ây liên tục chuân bi câu hỏi roi đi đên gặp đức Như 
Lai và chất vấn. Những câu hỏi khó hiêu và che đậy ấy, khi được giảng giải, 
được trả lời bởi đức Thê Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những người 
ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Ton. Khi ấy, đức Thế Tôn vô 
cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về "tue." Ngài là tối thắng và có tuệ vô song. 
"Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ vô song”; đây là tuệ vô song.

Đưa đến trạng thái tuệ bao la: Tuệ bao la là gì? "Chế ngự tham ái" là tuệ 
bao la. "Đã được chế ngự,, là tuệ bao la. "Chế ngự sân,, là tuệ bao la. "Đã được 
chế ngư,9 là tuệ bao la. "Chế ngự si" là tuệ bao la. uĐã được chế ngự" là tuệ bao 
la. “Chế ngự sự giận dữ”... sự căm hận... sự gièm pha... sự hà hiếp... sự ganh 
tỵ... sự bon xẻn... sự xảo trá... sự đạo đức giả... sự bướng bỉnh... sự cống cao... 
sự ngã mạn... sự cao ngạo... sự kiêu căng... sự buông lung... toàn bộ phiền não... 
tất cả các ác hạnh... tát cả các hành... "Chế ngự tất cả nghiệp dẫn đến hữu” là 
tuệ bao la. "Đẩ được chế ngự" là tuệ bao la.

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

Đưa đến sự dồi dào của tuệ: Sự dồi dào của tuệ là gì? ở đây, có người 
chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về 
tuệ, có tuệ là ngọn cờ? có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm 
hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an 
trú vào sự việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú ưọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, thuận 
theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có 
tuệ ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đồ chúng được gọi là: "Người có 
nhiều đồ chúngn; người chú trọng về y được gọi là: "Người có nhiều y"; người 
chú trọng về bình bát được gọi là: "Người có nhiều bình bát"; người chú trọng 
về sàng tọa được gọi là: "Người có nhiều sàng toa"; tương tợ như thế, có người 
chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về 
tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm 
hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an 
tru vào sự việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, dồi dào tuệ ấy, thuận 
theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có 
tuệ ấy là chủ đạo. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến sự dồi dào của tuệ,9; đây là sự 
doi dào của tuệ.

Đưa đến trạng thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? "Làm tròn đủ các 
giới vô cùng mau chóng59 là tuệ nhạy bén. uLàm tròn đủ việc thu thúc các quyền 
vô cùng mau ch6ng" là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ sự tri túc về vật thực vô 
cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng 
mau chóng95 là tuệ nhạy bén. "Làm tròn đủ giới uẩn vô cùng mau ch6ng" là tuệ 
nhạy bén. "Làm tròn đủ định uẩn vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Làm 
tròn đủ tuệ uẩn vô cùng mau ch6ng" là tuệ nhạy bén. "Làm tròn đủ giải thoát 
uẩn vô cùng mau ch6ng” là tuệ nhạy bén. "Làm tròn đủ giải thoát tri kiến uẩn 
vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý 
vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Làm ứòn đủ sự an trú và chứng đạt vô 
cùng mau chóng^, là tuệ nhạy bén. "Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng 
mau chóng99 là tuệ nhạy bén. "Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau ch6ng" 
là tuệ nhạy bén. uTu tập các chánh cần vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. 
“Tu tập các nền tảng than thông vô cùng mau chóng95 là tuệ nhạy bén. "Tu tập 
các quyền vô cùng mau ch6ng" là tuệ nhạy bén. "Tu tập các lực vô cùng mau 
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ch6ng” là tuệ nhạy bén. "Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy 
bén. "Tu tập Thánh đạo vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Tác chứng các 
quả vi Sa-môn vô cùng mau ch6ng" là tuệ nhạy bén. "Thau triệt các thắng trí 
vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Tác chứng Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối 
vô cùng mau chóng,, là tuệ nhạy bén. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái 
tuệ nhạy bén"; đây là tuệ nhạy bén.

Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? "Làm tròn đủ 
các giới vô cùng nhẹ nhang" là tuệ nhẹ nhàng. uLàm tròn đủ sự thu thúc các 
quyền vô cùng nhẹ nhàng^, là tuệ nhẹ nhàng. "Làm tròn đủ sự tri túc về vật 
thực vô cùng nhẹ nhang" là tuệ nhẹ nhàng. ÍCLàm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh 
thức vô cùng nhẹ nhàng,, là tuệ nhẹ nhàng. uLàm tròn đủ giới uẩn... đinh uẩn... 
tuệ uân... giải thoát uân... giải thoát tri kiên uân vô cùng nhẹ nhàng,9 là tuệ nhẹ 
nhàng. "Thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ 
nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ sự an trủ và chứng đạt vô cùng nhẹ nhàng" là tuệ nhẹ 
nhàng. "Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng nhẹ nhàng^, là tuệ nhẹ nhàng. 
“Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng nhẹ nhàng,, là tuệ nhẹ nhàng. "Tu tập các 
chánh cân vô cùng nhẹ nhàng^, là tuệ nhẹ nhàng. "Tu tập các nên tảng của thân 
thông vô cùng nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. "Tu tập các quyền vô cùng nhẹ 
nhang" là tuệ nhẹ nhàng. "Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng" là tuệ nhẹ nhàng. 
"Tu tập các giác chi vô cùng nhẹ nhàng,, là tuệ nhẹ nhàng. "Tu tập Thánh đạo 
vô cùng nhẹ nhàng" là tuệ nhẹ nhàng. "Tác chứng các quả vi Sa-môn vô cùng 
nhẹ nhàng” là tuệ nhẹ nhàng. 'Thấu triệt các thắng trí vô cùng nhẹ nhàng,, là 
tuệ nhẹ nhàng. "Tác chứng Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đoi vô cùng nhẹ nhàng,, 
là tuệ nhẹ nhàng. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng^,; đây 
là tuệ nhẹ nhàng.

Đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu: Tuệ vi tiếu là gì? ở đây có người: “C6 
nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm 
tròn đủ các gi&i" là tuệ vi tiếu. "C6 nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiêu hài lòng, có nhiêu hân hoan làm tròn đủ sự thu thúc các quyên,5 là tuệ vi 
tiếu. "C6 nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân 
hoan làm tròn đủ sự tri túc về vật thúc” là tuệ vi tiếu. "C6 nhiều tươi cười, có 
nhiêu vui thích, có nhiêu hài lòng, có nhiêu hân hoan làm tròn đủ sự găn bó 
với tỉnh thức" là tuệ vi tiêu. "Có nhiêu tươi cười, có nhiêu vui thích, có nhiêu 
hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uẩn"..・ định uẩn... tuệ uẩn... giải 
thoát uẩn... giải thoát tri kiến uẩn... thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý... 
làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt... thấu triệt các chân lý cao thượng... tu tập 
các sự thiết lập niệm... tu tập các chánh cần... tu tập các nền tảng thần thông... 
tu tập các quyền... tu tập các lực... tu tập các giác chi... tu tập Thánh đạo... tác 
chứng các quả vị Sa-môn,, là tuệ vi tiếu. "C6 nhiều tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan thấu triệt các thắng trí" là tuệ vi 
tiếu. "Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân 
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hoan tác chứng Niết-bàn có ý nghĩa tuyệt đối,, là tuệ vi tiếu. "Chúng [bốn pháp 
ấy] đưa đến trạng thái tuệ vi tiếu"; đây là tuệ vi tiếu.

Đưa đến trạng thái tuệ đổng tốc: Tuệ đổng tốc là gì? Bất cứ sắc nào thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc 
cao quý, là ở xa hoặc ệân, vê toàn bộ săc ấy "trực nhận một cách mau lẹ là vô 
thường,, là tuệ đổng toe, "trực nhận một cách mau lẹ là khổ não,9 là tuệ đổng 
tốc, "trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã" là tuệ đổng tốc. Bất cứ thọ nào... 
(nt)... Bất cứ tưởng nào... (nt)... Bất cứ các hành nào... (nt)... Bất cứ thức nao 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô hoặc tế, thấp 
kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, vê toàn bộ thức ây "trực nhận một cách 
mau lẹ la vô thường^, là tuệ đổng tốc, "trực nhận một cách mau lẹ là khổ n角o" 
là tuệ đổng tốc, "trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã^ là tuệ đổng tốc. Mắt... 
(nt)... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, "trực nhận một cách mau lẹ là 
vo thuơng" là tuệ đổng tốc, "trực nhận một cách mau lẹ là khổ n角o” là tuệ đổng 
tốc, "trực nhận một cách mau lẹ là vô ngã^, là tuệ đổng tốc.

Sau khi cân nhác, xác định, phân biệt, làm rõ rệt răng: “sác thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh 
hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt 16i", "trực nhận một cách mau lẹ về sự 
diệt tận sắc là Niết-bàn^^ là tuệ đổng tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, 
làm rõ rệt rằng: "Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... Mắt... Lão tử thuộc quá 
khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lõr\ "trực nhận một cách mau lẹ 
về sự diệt tận lão tử là Ñiet-ban^ là tui đổng tốc.

Sau khi cân nhác, xác định, phân biệt, làm rõ rệt răng: "S角c thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp 
đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là pháp diệt tan", “trực nhận 
một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc la Niet-ban59 là tuệ đổng tốc. Sau khi cân 
nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: "Thọ... Tưởng... Các hành... Thức... 
Mắt... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, vi lai là vô thường, là pháp hữu vi, được 
tùy thuận sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận9\ "trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận lão tử là Niết-bàn,5 
là tuệ đổng tốc. "Chúng [bốn pháp ấy] đưa đến trạng thái tuệ đổng t6c” là tuệ 
đổng tốc.

Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? "Cắt đứt các phiền não 
một cách mau lẹ" là tuệ sắc bén. "Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu dục tầm đã sanh len,9 là tuệ sắc bén. "Không 
chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc 
tầm đã sanh 10n” là tuệ sắc bén. "Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu hãm hại tầm đã sanh lên... (nt)..・ các pháp 
ác bất thiện đã sanh lOn” là tuệ sắc bén. "Không chiu đựng, dứt bỏ, làm tiêu 
tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh lên^, là tuệ sắc bén. 
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"Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện 
hữu sân đã sanh lên... si đã sanh lên... sự giận dữ đã sanh lên... sự căm hận đã 
sanh lên... sự gièm pha... sự hà hiếp... sự ganh tỵ... sự bon xẻn... sự xảo trá... sự 
đạo đức giả... sự bướng bỉnh... sự cống cao... sự ngã mạn... sự cao ngạo…sự 
kiêu c負ng..・ sự buông lung... toàn bộ phiền não... tát cả các ác hạnh... tát cả các 
hành... tát cả nghiệp dẫn đến hữu" là tuệ sắc bén. "d một chỗ ng8i, bốn Thánh 
dạo, bốn quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng trí là được đắc chứng, được 
tác chứng, được chạm đến băng tuệ,5 là tuệ sác bén. "Chúng [bôn pháp áy] đưa 
đến trạng thái tuệ sẳc bén" là tuệ sẩc bén.

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thong suốt là gì? ở đây, có người 
có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, có nhiều bất mãn, có 
nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất 
cả các hành. "Thông suốt, khám phá tham uẩn chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước dây" là tuệ thông suốt. "Thông suốt, khám phá sân 
uẩn chưa được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước dây” là tuệ 
thông suốt. "Thông suốt, khám phá si uẩn chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước dây" là tuệ thông suốt. "Thông suốt, khám phá sự 
giận dữ... sự căm hận... sự gièm pha... sự hà hiêp... sự ganh tỵ... sự bon xẻn... sự 
xảo trá... sự đạo đức giả... sự bướng bỉnh... sự cống cao... sự ngã mạn... sự cao 
ngạo... sự kiêu căng... sự buông lung... toàn bộ phiên não... tát cả các ác hạnh... 
tất cả các hành... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây,

Ị. 二 r Z

chưa được khám phá trước dây" là tuệ thông su6t. "Chúng [bôn pháp áy] đưa 
đến trạng thái tuệ thông suốf, là tuệ thông suốt. Đây là mười sáu tuệ. Cá nhân 
hội đủ mười sáu tuệ này đạt đên [tuệ] phân tích.

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

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

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

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

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

CÓ hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đêu đã thực tập trước dây, cả 
hai đều đã nẹhe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết giảng, cả hai đều đã nương 
tựa vào vị thay, cả hai đều có nhiều sự an tru, cả hai đêu có nhiều sự quán xét lại: 
Một hạng đạt được sự phân tích của bậc Hữu học, một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Vô học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô học, người ấy 
là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vi ấy được khai mở.

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

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

Tính luôn vị Độc Giác Phật và thế gian có cả chư tìiiên, đức Như Lai, bậc 
A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là tối thắng, đã đạt đến sự phân tích, là thiện 
xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự phân tích đã được đắc 
chứng, đã đạt đến bốn sự tự tín, là vị rành rẽ về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, 
là bậc Nhân Sư... (nt)... Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-đế-lỵ, các vị thông 
thái dòng Bà-la-môn? các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến các giáo thuyết của những nệười khác như là [mũi tên] xuyên 
qua sợi tóc, nghĩ răng họ là những người đi đên đạp đổ những khuynh hướng tà

4 Hạng có nhiều sự an trú (yihârabahulo) nghĩa là có nhiều an trú vào minh sát, có nhiều an trú vào sự 
chmig đạt quả vị (PsA. III. 653).
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kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi 
đên gặp đức Như Lai và chát vân. Những câu hỏi khó hiêu và che đậy ây, khi 
được giảng giải, được trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. 
Và những người ấy trở thành những người hỗ trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về "Tue." Ngài đã đạt đến sự 
phân tích và là vị tối thắng.

Phần giảng về “Tue” được đầy đủ.
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II. GIẢNG VÈ THẦN THÔNG 
ựDDHIKATHẦ)

Điều gì là thần thông? Thần thông có bao nhiêu loại? Có bao nhiêu lãnh 
vực? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu căn bản? Có bao nhiêu cội nguồn?

Điều gì là thần thông? Theo ý nghĩa thành tựu là thần thông.
Thần thông có bao nhiêu loại? Thần thông có mười loại.
Thần thông có bao nhiêu lãnh vực? Thần thông có bốn lãnh vực, có bốn 

cơ sở5 có tám căn bản, có mười sáu cội nguồn.
Mười loại thần thông gì? Thần thông do chú nguyện, thần thông do biến 

hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp của trí, thần thông 
do sự can thiệp của định, thân thông thuộc vê bậc Thánh, thân thông sanh lên 
do kết quả của nghiệp, thần thông của người có phước báu, thần thông do chú 
thuật, thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo 
trường hợp.

Bốn lãnh vực gì của thần thông? Sơ thiền là lãnh vực sanh lên do viễn ly, 
nhị thiền là lãnh vực của hỷ và lạc, tam thiền là lãnh vực của xả và lạc, tứ thiền 
là lãnh vực của không khổ không lạc. Bốn lãnh vực nàỵ của thần thông đưa đến 
sự đạt được than thông, sự thành đạt than thông, sự the hiện thần thông, sự biến 
hóa thần thông, sở trường về thần thông, sự tự tín về thần thông.

Bốn cơ sở gì của thần thông? ở đây vị Tỳ-khưu tu tập về nền tảng của thần 
thông hội đủ [các yếu tố] định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực, tu tập về 
nền tảng của thần thông hội đủ [các yếu tố] đinh do tinh tân và các tạo tác do 
nỗ lực, tu tập về nen tảng của than thông hội đủ [các yếu to] định do tâm và các 
tạo tác do nô lực, tu tập vê nên tảng của thân thông hội đủ [các yêu tô] định do 
thẩm xét và các tạo tác do nỗ lực. Bốn cơ sở này của thần thông đưa đến sự đạt 
được thần thông, sự thành đạt than thông, sự the hiện than thông, sự biến hóa 
thần thông, sở trường về thần thông, tự tín về thần thong.

Tám căn bản gì của thân thông? Nêu do ước muôn, vị Tỳ-khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, [như vậy] ước muốn không phải 
là đinh, đinh không phải là ước muốn; ước muôn là điều khác, đinh là điều 
khác. Nêu do tinh tan, vị Tỳ-khưu đạt được định, đạt được trạng thái chuyên 
nhất của tâm, [như vậy] tinh tấn không phải là định, định không phải là tinh 
tấn; tinh tấn là điều khác, đinh là điều khác. Nếu do tâm, vị Tỳ-khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhát của tâm, [như vậy] tâm không phải là 
đinh, định không phải là tâm; tâm là điều khác, đinh là điếu khác. Nếu do thẩm 
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xét, vị Tỳ-khưu đạt được định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, [như 
vậy] thẩm xét không phải là đinh, đinh không phải là tham xét; thẩm xét là điều 
khác, định là điều khác. Tám căn bản này của thần thông đưa đến sự đạt được 
thần thông, sự thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần 
thông, sở trường về thần thong, sự tự tín về thần thông.

Mười sáu cội nguồn gì của thần thông? "Không bị trì trệ, tâm không động 
bởi biangnhhc" là bất động, "Không bị hưng phấn, tâm không động bởi ph6ng 
dậf, là bất động. "Không quá chăm chú, tâm không động bởi tham ái" là bất 
động. "Không xua đuổi, tâm không động bởi sân dOc" là bất động. "Không lệ 
thuộc, tâm không động bởi ki飯"là bất động. "Không gắn bó, tâm không động 
bởi ước muốn và tham ái" là bất động. "Được phóng thích, tâm khônệ động bởi 
ái dpc" là bất động. "Thoát khỏi ràng buộc, tâm không động bởi phiên não^, là 
bất động. Được thoát khỏi chướng ngại, tâm không động bởi chướng ngại phiền 
nãoy là bất động. "Đạt đến trạng thái chuyên nhất, tâm không động bởi các 
phiền não có bản chất khác biêt" là bất động. "Được nắm giữ bởi đức tin, tâm 
không động bởi không có đức tin'： là bất động. "Được nắm giữ bởi tinh tấn, tâm 
không động bởi biếng nhác：' là bất động. "Được nắm giữ bởi niệm, tâm không 
động bởi buông lung" là bất động. "Được nắm giữ bởi định, tâm không động 
bởi phóng dāf5 là bát động. "Được nắm giữ bởi tuệ, tâm không động bởi vô 
minh,, là bất động. "Đạt đen ánh sáng, tâm không động bởi bóng tối vô minh,, 
là bất động. Mười sáu cội nguồn này của thần thông đưa đến sự đạt được thần 
thông, sự thành đạt than thông, sự the hiện than thông, sự biến hóa than thông, 
sở trường về thần thông, sự tự tín về thần thông.

Thần thông gì do chú nguyện? ở đay, vị Tỳ-khưu kinh nghiệm thần thông 
nhiêu thê loại: Chỉ là một hóa thành nhiêu, là nhiêu hóa thành một, hiện ra, biến 
mất, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không 
bị ngăn trở như là ở khoảng không, trồi lên và chìm xuống vào trong đất như 
là ở trong nước, đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất, di 
chuyển với the kiết-già ở trên hư không cũng như loài chim có cánh, bang bàn 
tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời [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 
coi Phạm thiên.

ở đây: ở quan điểm này, ở sự mong muốn này, ở khuynh hướng này, ở sự 
chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở học thuyêt này, ở 
Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo sư; vì thể được nói rằng: 6CỞ đâyZ,

Vi Tỳ-khưu: Vi Tỳ-khưu là phàm nhân hoàn thiện, hoặc là vị Hữu học, 
hoặc là vi A-la-hán có pháp không thể thay đổi.

Kinh nghiệm thần thông nhiều thể loại: Là kinh nghiệm thể loại thần 
thông có cách thể hiện khác biệt.

Chỉ là một hóa thành nhiều: Bình thường là một, hướng tâm đến nhiều, 
hoặc hướng tâm đến một trăm, hoặc một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Sau khi 
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hướng tâm, chú nguyện băng trí răng: "Ta hãy là nhiêu,5 và trở thành nhiêu. 
Giống như Đại đức Cullapanthaka chỉ là một hóa thành nhiều; tương tợ như 
thế, vi ấy có thần thông đã đạt đến năng lực của ý, chỉ là một hóa thành nhiều.

Là nhiều hóa thành một: Bình thường là nhiều, hướng tâm đến một. Sau 
khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằn^: "Ta hãy là mộf, và trở thành một. 
Giống như Đại đức Cullapanthaka là nhiều hóa thành một; tương tợ như thế, vị 
ấy có thần thông đã đạt đen năng lực của ý, là nhiều hóa thành một.

Hiện ra: Là không bi ngăn che, không bị che đậy bởi bất cứ vật gì, được 
mở ra, được hiển hiện.

Biến mất: Là bị ngăn che, bị che đậy bởi bất cứ vật gì, bị đóng lại, bị lật 
úp lại.

Đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non 
không bi ngăn trở như là ờ khoảng không: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề 
mục hư không một cách tự nhiên. [Vị ấy] hướng tâm đến việc xuyên qua vách 
nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non. Sau khi hướng tâm, chú nguyện 
bằng trí rằng: uHãy là hư không,, và trở thành hư không. [Vị ấy] đi xuyên ạua 
vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở. Giống 
như những người, ở trạng thái bình thường không có thân thông, ở chỗ không bi 
ngăn che, không bi che đậy bất cứ vật gì, đi không bị ngăn trở; tương tợ như thế, 
vi ấy có thần thông đã đạt được năng lực của ý? đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua 
tường thành, xuyên qua núi non không bi ngăn trở như là ở khoảng không.

Trôi lên và chìm xuồng vào trong đát như là ờ trong nước: Là vị thành 
tựu sự chứng đạt đề mục nước một cách tự nhiên. [Vi ấy] hướng tâm đến đất. 
Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rang: "Hãy là nước,5 và trở thành nước. 
Vị ấy trồi lên và chìm xuốnẹ vào trong đất. Giống như những người, ở trạng 
thái bình thường không có thân thông, trồi lên và chìm vào trong nước; tươnệ tợ 
như thê, vị ây có thân thông đã đạt được năng lực của ý? trôi lên và chìm xuống 
vào trong đất như là ở trong nước.

Đi ờ trên nước mà không làm chao động như là ờ trên đất: Là vị thành 
tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. [Vị ấy] hướng tâm đến nước. 
Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: "Hãy là đất" và trở thành đất. Vị 
ấy đi ở trên nước mà [nước] không bị tách ra. Giống như những người ở trạng 
thái bình thuơng không có thần thông, đi ở trên đất mà [đất] không bị tách ra; 
tương tợ như thê, vi ấy có thân thông đã đạt được năng lực của ý9 đi ở trên nước 
mà [nước] không bi tách ra như là ở trên đát.

Di chuyển với thế kiết-già ờ trên hư không cũng như loài chim có cánh: 
Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. [Vị ấy] hướng tâm 
đến hư không. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: "Hãy là đát" và 
trở thành đất. Vị ấỵ đi tới lui ở trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, 
rồi nằm xuống. Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, đi tới lui ở trên đất, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống; tương tợ như
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vị ấy CÓ thần thông đã đạt được năng lực của ý? đi tới lui ở trên hư không 
trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống cũng như loài chim có cánh.
Bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời [là những 

vật] có đại thần lực như thế, có đại oai lực như thế: ở dây, vi ấy có thần 
thông đã đạt được năng lực của ý, đang ngồi hoặc đang nằm, hướng tâm đến 
mặt trăiìệ và mặt trời. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rang: "Hãy là 
ở trong tam tay” và trở thành ở trong tầm tay. Vị ấy đang ngoi hoặc đang nằm, 
bằng bàn tay đụng đến, sờ đến, chạm vào mặt trăng và mặt trời. Giống như 
những người ở trạng thái bình thường không có thần thông, bằng bàn tay đụng 
đến, sờ đến, chạm vào bất cứ vật gì có hình thể ở trong tầm tay; tương tợ như 
thế, vi ấy có thần thông đã đạt được năng lực của ý? đang ngồi hoặc đang nằm, 
bằng bàn tay đụng đến, sờ đến, chạm vào mặt trăng và mặt trời.

Bằng thân vi ấy thể hiện sự tác động đến tận cõi Phạm thiên: Nếu vị ấy 
có thần thông đã đạt được năng lực của ý5 có ý muốn đi đến cõi Phạm thiên, 
dầu xa chú nguyện là gần rằng: "Hãy là gần" và trở thành gần; dầu gần chú 
nguyện thành xa răng: "Hãy là xa” và trở thành xa, dâu nhiêu chú nguyện thành 
ít rằng: “H角y là ít" và trở thành ít; dầu ít chú nguyện thành nhiều rằng: "Hãy là 
nhiều” và trở thành nhiều; nhìn thấy hình dáng của vị Phạm thiên ấy bằng thiên 
nhãn, nghe được tiếng của vi Phạm thiên ấy bằng thiên nhĩ, nhận biêt tâm của vị 
Phạm thiên ấy bằng trí biết được tâm của người khác. Nấu vi ấy có thần thông 
đã đạt được năng lực của ý, có ý muốn đi đến cõi Phạm thiên bằng thân được 
nhìn thấy, [vị ấy] hoán chuyển tâm theo năng lực của thân, chú nguyện tâm theo 
năng lực của thân. Sau khi hoán chuyên tâm theo năng lực của thân, sau khi chú 
nguyện tâm theo năng lực của thân, sau khi nhập vào lạc tưởng và khinh tưởng, 
vị ấy đi đến cõi Phạm thiên bằng thân được nhìn thấy. Nếu vị ấỵ có thần thông 
đã đạt được năng lực của ý9 có ý muôn đi đên cõi Phạm thiên băng thân không 
được nhìn thấy, [vị ấy] hoán chuyển thân theo năng lực của tâm, chú nguyện 
thân theo năng lực của tâm. Sau khi hoán chuyên thân theo năng lực của tâm, 
sau khi chú nguỵện thân theo năng lực của tâm, sau khi nhập vào lạc tưởng và 
khinh tưởng, vị ấy đi đến cối Phạm thiên bằng thân không được nhìn thấy. Vị 
ấy làm ra hình thể được tạo thành bởi ý có tất cả các bộ phận lớn nhỏ và có giác 
quan hoàn chỉnh ở phía trước vị Phạm thiên ấy. Nếu vị có thần thông ấy đi kinh 
hành, hình biến hóaỊcủa vị ấy] cũng đi kinh hành ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông 
ây đứng lại, hình biên hóa cũng đứng lại ở nơi ây. Nêu vi có thân thông ấy ngồi 
xuống, hình biến hóa cũng ngôi xuống ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy nằm, 
hình biến hóa cũng nằm ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy phun khói, hình biến 
hóa cũng phun khói ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy phát sáng, hình biến hóa 
cũng phát sáng ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy thuyết pháp, hình biến hóa 
cũng thuyết pháp ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy hỏi câu hỏi, hình biến hóa 
cũng hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vi có thần thông ấy trả lời khi được hỏi câu hỏi, 
hình biến hóa cũng trả lời khi được hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông 
ấy đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị Phạm thiên ấy, hình biến hóa cũng 
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đứng chung chuyện vãn, bàn luận với vị Phạm thiên ấy ở nơi ấy. Vi có thần 
thông ấy làm bất cứ việc gì, hình biến hóa [của vị ấy] cũng làm chính ngay việc 
ấy. Đẫy là thần thông do chú nguyện.

Thần thông do biến hóa là gì? Vị Thinh văn của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác Sikhī tên là Abhibhū đứng ở cõi Phạm thiên đã dùng 
giọng nói thông báo đến một ngàn cõi thế giới. Vị ấy đã thuyết pháp với thân 
được nhìn thây, đã thuyêt pháp với thân không được nhìn thây, đã thuyêt pháp 
với nửa phần thân dưới được nhìn thấy với nửa phần thân trên không được nhìn 
thấy, đã thuyết pháp với nửa phần thân trên được nhìn thấy với nửa phần thân 
dưới không được nhìn thây. Vị ây rời bỏ hình dạng bình thường và phô bày hình 
dạng của thiếu niên, hoặc phô bày hình dạng của loài rồng, hoặc phô bày hình 
dạng của loài nhân điêu, hoặc phô bày hình dạng của loài dạ-xoa, hoặc phô bày 
hình dạng của vị Thiên vương, hoặc phô bày hình dạng của vi thiên nhân, hoặc 
phô bày hình dạng của Phạm thiên, hoặc phô bày hình dạng của biển cả, hoặc 
phô bày hình dạng của ngọn núi, hoặc phô bày hình dạng của khu rừng, hoặc 
phô bày hình dạng của loài sư tử, hoặc phô bày hình dạng của loài cọp, hoặc 
phô bày hình dạng của loài beo, hoặc phô bày hình dạng của loài voi, hoặc phô 
bày hình dạng của loài ngựa, hoặc phô bày hình dạng của xe kéo, hoặc phô bày 
hình dạng của nệười lính, hoặc phô bày hình dạng của đoàn quân nhiều binh 
chủng. E)ay là thin thông do biến hóa.

Thần thông do ý tạo thành là gì? ở đây, vi Tỳ-khưu từ thân này làm ra thân 
khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ và có giác 
quan hoàn chỉnh. Cũng giống như người đàn ông rút ra sợi rơm từ cọng cỏ 
muñja. Vị ấy có thể nghĩ như vậy: "Bây là cọng cỏ muñja, đây là sợi rơm. Cọng 
cỏ muñja là khác, sợi rơm là khác. Nhưng chính sợi rơm được rút ra từ cọng cỏ 
muñja." Hoặc cũng giống như người đàn ông có thể rút ra thanh gươm từ vỏ 
bọc. Vị ấy có thể nghĩ như vậy: "Đây là thanh gươm, đây là vỏ bọc. Thanh gươm 
là khác, vỏ bọc là khác. Nhưng chính thanh gươm được rút ra từ vỏ bọc.^, Hoặc 
cũng giống như ngươi đàn ông có the tuốt ra con ran từ lớp da. Vị ấy có the nghĩ 
như vậy: "Bây là con rắn, đây là lớp da. Con rắn là khác, lớp da là khác. Nhimg 
chính con rắn được tuốt ra từ lớp da"; tương tợ như thế, vị Tỳ-khiru từ thân này 
làm ra thân khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ 
và có giác quan hoàn chỉnh. Đây là thần thông do ý tạo thành.

Thần thông do sự can thiệp của trí là gì? “Do sự quán xét về vô thường, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường được thành tựu" là thần thông do sự can 
thiệp của trí. “Do sự quán xét về khổ não, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc... 
"Do sự quán xét về vô ngã, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã... "'Do sự quán 
xét về nhàm chán, ý nghĩa dứt bỏ sự vui thích..."Do sự quán xét về ly tham ái, 
ý nghĩa dứt bỏ tham ái... "Do sự quán xét về diệt tận, ý nghĩa dứt bỏ nhân sanh 
khởi... "Do sự quán xét về từ bỏ? ý nghĩa dứt bỏ sự nắm giữ được thành tựu” 
là thần thông do sự can thiệp của trí. Thần thông của Đại đức Bakkula là do sự 
can thiệp của trí. Thần thông của Đại đức Sañkicca là do sự can thiệp của trí.
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Thân thông của Đại đức Bhūtapāla là do sự can thiệp của trí. Đây là thân thông 
do sự can thiệp của trí.

Thần thông do sự can thiệp của định là gì? "Do Sơ thiền, ý nghĩa dứt bỏ các 
pháp ngăn che được thành tựu" là thân thông do sự can thiệp của định. "Do Nhị 
thiền, ý nghĩa dứt bỏ tầm tứ được thành tựu" là thân thông do sự can thiệp của 
định. “Do Tam thiền, ý nghĩa dứt bỏ hỷ được thành tựu”…“Do Tứ thiền, ý nghĩa 
dứt bỏ lạc và khổ được thành tựu”..・ "Do sự chứng đạt Không vô biên xứ. ý nghĩa 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về khác biệt được 
thành tựu"..・ "Do sự chứng đạt Thức vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê 
Không vô biên xứ được thành tựu”…"Do sự chứng đạt Vô sở hữu xứ, ý nghĩa 
dứt bỏ sự nghĩ tường về Thức vô biên xứ được thành “Do sự chứng đạt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về Không vô biên xứ 
được thành tựu,, là thần thông do sự can thiệp của định. Thần thông của Đại đức 
Sāriputta là do sự can thiệp của định. Thần thông của Đại đức Sañjīva là do sự 
can thiệp của định. Thân thông của Đại đức Khānukondañña là do sự can thiệp 
của định. Thân thông của nữ cư sĩ Uttarā là do sự can thiệp của đinh. Thân thông 
của nữ cư sĩ Sāmāvatī là do sự can thiệp của định. Đây là thân thông do sự can 
thiệp của định.

Thần thông thuộc về bậc Thánh là gì? ở đây, vi Tỳ-khưu nếu ước mong 
rằng: "Ta có thể an trú vào vật nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhơm 
gớm", rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không nhơm gớm; nếu ước 
mong rằng: "Ta có thể an trú vào vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là 
nhơm gớm", rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là nhơm gớm; nếu ước 
mong rang: "Ta có thể an tru vào vật nhơm gớm và vật không nhơm gớm với 
sự nghĩ tưởng là không nhơm gớm", rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là 
không nhơm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thê an trú vào vật nhơm gớm và 
vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là nhơm gớm", rồi an trú vào nơi ấy 
với sự nghĩ tưởng là nhơm gớm; nếu ước mong rằng: “về vật nhơm gớm và vật 
không nhơm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, với trạng thái xả ta có thể an 
tru [vào hai vật ấy] có niệm và có sự nhận biết rõ rệf\ rồi với trạng thái xả [vị 
ấy] an trú vào nơi ấy, có niệm và có sự nhận biết rõ rệt.

An trú vào vật nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhơm gớm là [có ý 
nghĩa] thế nào? Đối với sự việc không được mong muốn, hoặc là chuyên chú 
vào lòng từ hoặc là liên tưởng vê bản thê. An tru vào vật nhơm gớm với sự nghĩ 
tưởng là không nhơm gớm là [có ý nghĩa] như thê.

An trú vào vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là nhơm gớm là [có ý 
nghĩa] thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên chú vào bất tịnh 
hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật không nhơm gớm với sự nghĩ 
tưởng là nhơm gớm là [có ý nghĩa] như thế.

An trú vào vật nhơm gớm và vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhơm gớm là [có ý nghĩa] thê nào? Đối với sự việc không mong muốn 
và đôi với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên chú vào lòng từ hoặc là liên 



1102 ❖ KINH TIỀU Bộ

tưởng về bản thể. An trú vào vật nhơm gớm và vật không nhơm gớm với sự 
nghĩ tưởng là không nhơm gớm là [có ý nghĩa] như thê.

An trú vào vật nhơm gớm và vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là 
nhơm gớm là [có ý nghĩa] thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào bất tinh hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật nhơm gớm và 
vật không nhơm gớm với sự nghĩ tưởng là nhơm gớm là [có ý nghĩa] như thế.

về vật nhơm gớm và vật không nhơm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, 
với trạng thái xả an trú [vào hai vật ấy] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt là [có 
ý nghĩa] thế nào? ở dây, vị Tỳ-khưu sau khi nhìn thấy sắc bằng mắt, là khônẸ 
vui không buồn, với trạng thái xả an trú [vào vật áy] có niệm và có sự nhận biêt 
rõ rệt. Sau khi nghe thinh [âm thanh] băng tai... Sau khi ngửi khí [mùi] băng 
mũi... Sau khi nếm vị bằng lưỡi... Sau khi va chạm [cảnh] xúc bằng thân... Sau 
khi nhận thức pháp bằng ý, là không vui không buôn, với trạng thái xả an trú 
[vào vật ấy] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. về vật nhơm gớm và vật không 
nhơm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, với trạng thái xả an trú [vào hai vật 
ấy] có niệm và có sự nhận biết rõ rệt là [có ý nghĩa] như thế. Đây là thần thông 
thuộc về bậc Thánh*

Thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp là gì? Là của tất cả các loài có 
cánh, là của tất cả chư thiên, là của một số thuộc nhân loại, là của một số thuộc 
hàng đọa xứ. Đây là thân thông sanh lên do két quả của nghiệp.

Thân thông của người có phước báu là gì? Đức Chuyên Luân Vương đi 
trên không trung cùng với đoàn quân bôn loại binh chủng thậm chí tính luôn 
cả những kẻ giữ ngựa, chăn trâu. Thân thông của gia chủ Jotika là của người 
có phước báu, thần thông của gia chủ Jatila là của người có phước báu, thần 
thông của gia chủ Mendaka là của người có phước báu, thần thông của gia chủ 
Ghosita là của người có phước báu. Đây là thần thông của người có phước báu.

Thần thông do chú thuật là gì? Sau khi nói lẩm nhẩm về chú thuật, những 
người rành rẽ về chú thuật đi trên không trung, phô bày voi, phô bày ngựa, phô 
bày xe kéo, phô bày người lính, phô bày đoàn quân nhiều binh chủng ở trên hư 
không bầu trời. Đây là thần thông do chú thuật.

Thân thông với ý nghía thành tựu do duyên nô lực đúng đan tùy theo trường 
hợp là [có ý nghĩa] thê nào? “Do thoát ly, ý nghĩa dứt bỏ ước muốn trong các 
dục được thành tựu" là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng 
đúng đắn tùy theo trường hợp. “Do không sân độc, ý nghĩa dứt bỏ sân độc được 
thành tựu” là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn 
tày theo trường hợp. ... (nt)..・ "Do đạo A-la-hán, ý nghĩa dứt bỏ toàn bộ phiền 
não được thành tựu'' là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng 
đúng đan tùy theo trường hợp. Thân thông với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng 
dụng đúng đan tùy theo trường hợp là [có ý nghĩa] như thế. Đây là mười loại 
thần thông.

Phần giảng về "Thần thông^ được đầy đủ.
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m. GIẢNG VÈ SựLÃNH HÔI
(abhisamaÙkathầ)

Sự lãnh hội: Lãnh hội nhờ vào gì? Lãnh hội nhờ vào tâm. Nếu lãnh hội nhờ 
vào tâm, vậy thì người không có trí [có thể] lãnh hội? Người không có trí không 
[thể] lãnh hoi. Lãnh hội nhờ vào trí.

Nếu lãnh hội nhờ vào trí, vậy thì người không có tâm [có thể] lãnh hội? 
Người không có tâm không [thể] lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí.

Nếu lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí, vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm dục 
giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm dục giới và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội 
nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh 
hội nhờ vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vận hành theo nghiệp và nhờ vào trí? Không 
phải lãnh hội nhờ vào tâm vận hành theo nghiệp và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm thuận theo chân lý và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm thuận theo chân lý và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội 
nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vị lai và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ 
vào tâm vị lai và nhờ vào trí.

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí.

Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu thế.
Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu thế là [có ý 

nghĩa] thế nào? ở sát-na đạo siêu thế: Tâm có tính chủ đạo trong các pháp sanh 
lên là nhân và duyên của trí; trí tương ung với điều ấy, có hành xứ là sự diệt tận, 
có tính chất chủ đạo trong việc nhận thấy là nhân và duyên của tâm; trí tương 
ưng với điều ấy là hành xứ của sự diệt tận.5 Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và 
nhờ vào trí ở sát-na đạo siêu the là [có ý nghĩa] như the.

5 Hành xứ của sự diệt tận nghĩa là cảnh Niết-bàn (PsA. III. 687).

Có phải sự lãnh hội chỉ là bấỵ nhiêu? Không phải, ở sát-na đạo siêu thế: Sự 
lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội ve việc gắn chặt [tâm vào cảnh] 
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là chánh tư duy, sự lãnh hội về gìn giữ là chánh ngữ, sự lãnh hội về nguồn sanh 
khởi là chánh nghiệp^ sự lãnh hội về trong sạch là chánh mạng, sự lãnh hội về 
ra sức là chánh tinh tấn, sự lãnh hội về thiết lập là chánh niệm, sự lãnh hội về 
không tản mạn là chánh đinh.

Sự lãnh hội về thiết lập là niệm giác chi, sự lãnh hội về suy xét là trạch pháp 
giác chi, sự lãnh hội về ra sức là cân giác chi, sự lãnh hội về lan tỏa là hỷ giác 
chi, sự lãnh hội về an tinh là tinh giác chi, sự lãnh hội vê không tản mạn là định 
giác chi, sự lãnh hội vê phân biệt rõ là xả giác chi.

Sự lãnh hội vê tính chát không dao động ở sự không có đức tin là tín lực, sự 
lãnh hội về tính chất không dao động ở biếng nhác là tấn lực, sự lãnh hoi về tính 
chất không dao động ở buông lung là niệm lực, sự lãnh hội về tính chất không 
dao động ở phóng dật là đinh lực, sự lãnh hội vê tính chất không dao động ở vô 
minh là tuệ lực. Sự lãnh hội về cương quyết là tín quyền, sự lãnh hội về ra sức 
là tấn quyền, sự lãnh hội về thiết lập là niêm quyền, sư lãnh hội về không tản 
mạn là định quyền, sự lãnh hội về nhận thấy là tuệ quyền.

Sự lãnh hội về các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, sự lãnh hội về các lực 
theo ý nghĩa vê tính chát không thê bị lay chuyên, sự lãnh hội vê các giác chi 
theo ý nghĩa dẫn xuất [ra khỏi luân hôi], sự lãnh hội về đạo theo ý nghĩa chủng 
tử, sự lãnh hội về thiết lập niệm theo y nghĩa thiết lập, sự lãnh hội về các chánh 
can theo ý nghĩa nỗ lực, sự lãnh hội ve các nen tảng của thần thông theo ý nghĩa 
thành tựu, sự lãnh hội ve chân lý theo ý nghĩa của thực thể, sự lãnh hội về chỉ 
tịnh theo ý nghia không tản mạn, sự lãnh hội vê minh sát theo ý nghĩa quán sát, 
sự lãnh hội vê chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhát vi, sự lãnh hội về kết hợp 
chung theo ý nghĩa không vượt quá, sự lãnh hội vê giới thanh tịnh theo ý nghĩa 
thu thúc, sự lãnh hội về tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh 
hội về kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thấy, sự lãnh hội về giải thoát theo ý 
nghía được phóng thích, sự lãnh hội vê minh theo ý nghĩa thấu triệt, sự lãnh hội 
vê giải thoát theo ý nghĩa buông bỏ, trí vê đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là sự 
lãnh hội.

Ước muôn theo ý nghĩa nguôn cội là sự lãnh hội, tác ý theo ý nghĩa nguồn 
sanh khởi là sự lãnh hội, xúc theo ý nghĩa liên két là sự lãnh hội, thọ theo ý 
nghĩa hội tụ là sự lãnh hội, định theo ý nghĩa dẫn đầu là sự lãnh hội, niệm theo 
ý nghĩa pháp chủ đạo là sự lãnh hội, tuệ theo ỵ nghĩa cao thượng trong các pháp 
thiện là sự lãnh hội, giải thoát theo ý nghĩa cót lõi là sự lãnh hội, Niet-bàn liên 
quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. Có phải sư lãnh hội chỉ 
là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na đạo Nhập lưu: Sự lãnh hội về nhận thấy là 
chánh kiến... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự 
lãnh hội.

Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na quả Nhập lưu: 
Sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến... (nt)... trí về sự vô sanh theo ý nghĩa 
tĩnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội... (nt)... 
Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội.
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CÓ phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na đạo Nhất lai... 
ở sát-na quả Nhất lai... ở sát-na đạo Bất lai... ở sát-na quả Bất lai... ở sát-na 
đạo A-la-hán... ở sát-na quả A-la-hán: Sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, 
sự lãnh hội về sự gắn chặt [tâm vào cảnh] là chánh tư duy... (nt)... trí về sự vô 
sanh theo ý nghĩa tinh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội 
là sự lãnh hội... (nt)... Niết-bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự 
lãnh hội.

Vị này dứt bỏ các phiền não, dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, dứt bỏ 
các phiền não thuộc vi lai, dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại.

Dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ: Nếu [vi ấy] dứt bỏ các phiền não 
thuộc quá khứ, vậy thì [vi ấy] dứt bỏ pháp đã được cạn kiệt, làm diệt tận pháp 
đã được diệt tận, làm xa lìa pháp đã được xa lìa, làm biến mất pháp đã được 
biến mất; [vị ấy] dứt bỏ pháp thuộc quá khứ là pháp không hiện hữu. Như thế, 
[vi áy] không dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ.

Dứt bỏ các phiền não thuộc vi lai: Nếu [vị ấy] dứt bỏ các phiền não thuộc 
vị lai, vậy thì [vi ấy] dứt bỏ pháp chưa được sanh ra, dứt bỏ pháp chưa được tạo 
lập, dứt bỏ pháp chưa được sanh lên, dứt bỏ pháp chưa được hiện khởi; [vi ấy] 
dứt bỏ pháp thuộc vị lai là pháp không hiện hữu. Như thế, [vị ấy] không dứt bỏ 
các phiên não thuộc vị lai.

Dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại: Nếu [vị ấy] dứt bỏ các phiền não 
thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiễm [vị ấy] dứt bỏ tham ái, bị hư hỏng [vị ấy] dứt 
bỏ sân, bi mê muội [vị ấy] dứt bỏ vô minh, bi ràng buộc [vị ấy] dứt bỏ ngã mạn, 
bị tiêm nhiễm [vi áy] dứt bỏ tà kiên, bị rơi vào tản mạn [vi ấy] dứt bỏ phóng dật, 
bị rơi vào khônệ dứt khoát |vị ấy] dứt bỏ hoài nghi, bị rơi vào cố tật [vị ấy] dứt 
bỏ pháp ngủ ngam; [như the] các pháp đen và trắng6 được kết hợp chung, hiện 
hữu một cách bình đăng, sự tu tập đạo là còn phiên não.

6 Các pháp đen và trắng (kanhãsukkadhammã) là các pháp bất thiện và thiện (PsA. III. 688).

[Vi ấy] không dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, không dứt bỏ các 
phiền não thuộc vị lai, không dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại: Nếu [vị ấy] 
không dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, không dứt bỏ các phiền não thuộc vi 
lai, không dứt bỏ các phiền não thuộc hiện tại, vậy thì [phải chăng] không có sự 
tu tập đạo, không có sự tác chứng quả, không có sự dứt bỏ các phiên não, không 
có sự lãnh hội các pháp? Có sự tu tập đạo, có sự tác chứng quả, có sự dứt bỏ các 
phiền não, có sự lãnh hội các pháp. Như thế là [có ý nghĩa] thế nào? Giống như 
thân cây còn nhỏ có trái cây chưa được sanh ra, người ta có thể đốn ngã chính gốc 
cây ây. Những trái cây chưa được sanh ra của cây ây, chính vì chưa được sanh 
ra nên [sẽ] không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên [sẽ] không được 
tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ] không được sanh lên, chính vì chưa 
được hiện hữu nên [sẽ] không được hiện hữu.

Tương tợ như thê, sự sanh lên là nhân, sự sanh lên là duyên đưa đên sự tạo 
lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại trong sự sanh lên, tâm tiến đến sự
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không sanh lên. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự không sanh lên, các phiền não 
nào có sự sanh lên là duyên có thể được tạo lập, các phiền não ấy chính vì chưa 
được sanh ra nên [sẽ] không được sanh ra? chính vì chưa được tạo lập nên [sẽ] 
không được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ] không được sanh lên, 
chính vì chưa được hiện hữu nên [sẽ] không được hiện hữu. Như vậy, do sự diệt 
tận của nhân có sự diệt tận của khổ. Sự vận hành là nhân, hiện tướng là nhân, 
[nghiệp] tích lũy là nhân, [nghiệp] tích lũy là duyên đưa đến sự tạo lập các 
phiên não. Sau khi thây được tai hại ở [nghiệp] tích lũy, tâm tiên đên sự không 
tích lũy [nghiệp]. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự không tích lũy [nghiệp] các 
phiền não nào có [nghiệp] tích lũy là duyên có thê được tạo lập, các phiên não 
ây chính vì chưa được sanh ra nên [sẽ] không được sanh ra, chính vì chưa được 
tạo lập nên [sẽ] không được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên [sẽ] không 
được sanh lên, chính vì chưa được hiện hữu nên [sẽ] không được hiện hữu. Như 
vậy, do sự diệt tận của nhân có sự diệt tận của khổ. Như vậy, có sự tu tập dạo, 
có sự tác chứng quả, có sự dứt bỏ các phiên não, có sự lãnh hội các pháp.

Phần giảng về "Sự lãnh hộp được đầy đủ.
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IV GIẢNG VÈ Sự VIỄN LY 
(VIVEKAKATHĀ)

(Duyên khỏi ờ Sāvatthi)
Này các Tỳ-khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được thực hiện 

bằng sức lực, tất cả các hành động ấy được thực hiện sau khi đã nương tựa vào 
trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các hành động được thực hiện bằng 
sức lực này được thực hiện như vậy. Này các Tỳ-khưu, tương tợ y như thế, sau 
khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu tu tập Thánh đạo 
tám chi phần, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phần.

Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ- 
khưu tu tập Thánh đạo tám chi phần, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phần là 
[có y nghía] thế nào? Nàỵ các Tỳ-khmi5 ở đây, viTỳ-khưu tu tập chánh kiến liên 
hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả 
ly; tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh 
mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả ly. Này 
các Tỳ-khiru, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu 
tu tập Thánh đạo tám chi phần, làm sung mãn Thánh đạo tám chi phần là [có ý 
nghía] như thế*

Này các Tỳ-khưu? cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài thảo mộc 
nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, tất cả các loài ấy [đạt 
được] sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiêt lập ở trên trái đát; các 
hạt giống và các loài thảo mộc này đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự 
tiến triển là như vậy. Này các Tỳ-khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa 
vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu trong khi tu tập Thánh đạo tám 
chi phần, trong khi làm sung mãn Thánh đạo tám chi phần, đạt được sự tăng 
trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp.

Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vi Tỳ- 
khưu trong khi tu tập Thánh đạo tám chi phần, trong khi làm sung mãn Thánh 
đạo tám chi phan, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các 
pháp là [có ý nghĩa] thế nào? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị Tỳ-khưu tu tập chánh 
kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự 
hướng đen xả ly; tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... 
tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh 
định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự 
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hướng đến xả ly. Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vi Tỳ-khiru trong khi tu tập Thánh đạo tám chi phần, trong khi làm 
sung mãn Thánh đạo tám chi phần, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự 
tiến triển trong các pháp là [có ý nghĩa] như thế.

Đôi với chánh kiên, có năm sự viên ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, 
năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đoi với chánh tư duy... Đoi với chánh ngữ... 
Đối với chánh nghiệp... Đối với chánh mạng... Đối với chánh tinh tấn... Đối với 
chánh niệm... Đôi với chánh định, có năm sự viên ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ.

Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn ly 
do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. 
Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vi đang tu tập sơ thiền, 
sự viễn ly do thay the là đoi với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định 
dự phần vào thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến 
đoạn tận [là đạo] tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm 
của quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết-bàn. Đoi với chánh kiến, có 
năm sự viễn ly này. ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vi ấy khéo được khẳng định.

Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp chế, sự ly 
tham ái do thay the, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham ái do tĩnh lặng, sự ly 
tham ái do xuât ly. Và sự ly tham ái do áp chê là đôi với các pháp ngăn che ở 
vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do thay thế là đối với các khuynh hướng 
tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ 
là ở vị đang tu tập đạo đưa đen đoạn tận [là đạo] toi thượng ở đời, sự ly tham 
ái do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự diệt 
tận, Niết-bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái này. ở năm sự ly tham 
ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khẳng đinh.

Đối với chánh kiến, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, sự diệt tận 
do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tĩnh lặng, sự diệt tận do xuất 
ly. Và sự diệt tận do áp che là đoi với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ 
thiền, sự diệt tận do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu 
tập định dự phần vào thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo 
đưa đen đoạn tận [là đạo] toi thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào thời 
điểm của quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với chánh kiến, có 
năm sự diệt tận này. ở năm sự diệt tận này, có ước muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định.

Đôi với chánh kiên, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chê, sự xả ly do thay 
thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tĩnh lặng, sự xả ly do xuất ly. Và sự xả ly 
do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vi đang tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay 
thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông
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suốt, Sự xả ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo] tối 
thượng ở đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết-bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly này. ở năm 
sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú ương, và tâm của 
vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly 
tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này.

Đối với chánh tư duy... Đối với chánh ngữ..・ Đối với chánh nghiệp... Đối 
với chánh mạng... Đối với chánh tinh tấn... Đoi với chánh niệm... Đoi với chánh 
định, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn ly do thay thế, sự viễn 
ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do 
áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay 
thê là đối với các khuynh hướng tà kiên ở vị đang tu tập đinh dự phân vào thông 
suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo] tối 
thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự viễn ly 
do xuât ly là sự diệt tận, Niết-bàn. Đối với chánh đinh, có năm sự viễn ly này. 
ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được sanh lên? đức tin được chú trọng, và 
tâm của vị ấy khéo được khẳng định.

Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp chế, sự ly 
tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham ái do tĩnh lặng, sự ly 
tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp che là đoi với các pháp ngăn che ở 
vi đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do thay thế là đối với các khuynh hướng 
tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ 
là ở vị đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là đạo] tối thượng ở đời, sự ly tham 
ái do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự diệt 
tận, Niết-bàn. Đối với chánh đinh, có năm sự ly tham ái này. ở năm sự ly tham 
ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khẳng định.

Đối với chánh định, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, sự diệt tận 
do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tĩnh lặng, sự diệt tận do xuất 
ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vi đang tu tập sơ 
thiền, sự diệt tận do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu 
tập đinh dự phần vào thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo 
đưa đến đoạn tận [là đạo] toi thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào thời 
điểm của quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với chánh định, có 
năm sự diệt tận này. ở năm sự diệt tận này, có ước muốn được sanh lên, đức tin 
được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định.

Đối với chánh định, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly do 
thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tĩnh lặng, sự xả ly do xuất ly. Và sự 
xả ly do áp che là đoi với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự xả ly 
do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần 
vào thông suốt, sự xả ly do đoạn trừ là ở vi đang tu tập đạo đưa đến đoạn tận [là 
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đạo] tôi thượng ở đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời diêm của quả, và sự xả 
ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết-bàn. Đối với chánh định, có năm sự xả ly này. 
ở năm sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng và tâm 
của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh định, có năm sự viễn ly, năm sự 
ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này.

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được thực hiện 
bằng sức lực, tất cả các hành động ấy đều được thực hiện sau khi đã nương tựa 
vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các hành động được thực hiện 
bằng sức lực này đều được thực hiện như vậy. Này các Tỳ-khưu, tương tợ y như 
thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị Tỳ-khưu tu tập bảy 
giác chi, làm sung mãn bảy giác chi... (nt)... trong khi tu tập bảy giác chi, trong 
khi làm sung mãn bảy giác chi, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến 
triển trong các pháp. ... (nt)... tu tập năm lực, làm sung mãn năm lực... (nt)... 
trong khi tu tập năm lực, trong khi làm sung mãn năm lực, đạt được sự tăng 
trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. ... (nt)…tu tập năm quyền, 
làm sung mãn năm quyền... (nt)...

Này các Tỳ-khưu9 cũng giông như bát cứ các hạt giông và các loài thảo mộc 
nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, tất cả các loài ấy [đạt 
được] sau khi đã nương tựa vào trái đát, sau khi đã thiêt lập ở trên trái đát; các 
hạt giống và các loài thảo mộc này đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự 
tiến triển là như vậy. Này các Tỳ-khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa 
vào giới, sau khi thiết lập ở ẹiới, vị Tỳ-khiru trong khi tu tập năm quyền, trong 
khi làm sung mãn năm quyên, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triên, sự tiến 
triển trong các pháp.

Này các Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị 
Tỳ-khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung mãn năm quyền, đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp là [có ý nghĩa] 
thế nào? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vi Tỳ-khưu tu tập tín quyền liên hệ đến viễn 
lỵ, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập 
tấn quyền... tu tập niệm quyền... tu tập định quyền... tu tập tuệ quyền liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly. 
Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu, sau khi nương tựa vào giới... (nt)... đạt được sự 
tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp là [có ý nghĩa] như thế.

Đôi với tín quyên, có năm sự viên ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, 
năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với tấn quyền... Đối với niệm quyền... 
Đối với đinh quyền... Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, 
năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ.

Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn lỵ do 
thay thê, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lăng, sự viễn ly do xuât ly. 
Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, 
sự viễn ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vi đang tu tập định 
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dự phần vào thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập đạo đưa đến 
đoạn tận [là đạo] toi thượng ở đời5 sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của 
quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết-bàn. Đối với tín quyền, có năm 
sự viễn ly này. ở năm sự viễn ly này, có ước muốn được sanh lên5 đức tin được 
chú trọng và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. ... (nt)..・ Đối với tín quyền, 
có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai 
sự liên hệ này.

Đối với tấn quyền... Đối với niệm quyền... Đối với định quyền... Đối với 
tuệ quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn ly do thay thế, sự 
viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tĩnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. ... (nt)... Đối 
với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả 
ly, mười hai sự liên hệ này.

Phần giăng về “Sụ* viễn ly” được đầy đủ.
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V GIẢNG VÈ HÀNH VI 
(CARIYÂKATHẦ)

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

Hành vi của oai nghi: Liên quan đến bốn oai nghi.
Hành vi của xứ: Liên quan đến sáu nội ngoại xứ.
Hành vi của niệm: Liên quan đến bốn sự thiết lập niệm.
Hành vi của đinh: Liên quan đên bôn thiên.
Hành vi của trí: Liên quan đến bốn chân lý cao thượng.
Hành vi của đạo: Liên quan đến bốn Thánh đạo.
Hành vi của sự đạt đến: Liên quan đến bốn quả vị Sa-môn.
Hành vi vì lợi ích của thế gian: Liên quan đến các đức Như Lai, bậc A-la- 

hán, đấng Chánh Đẳng Giác, liên quan một phàn đến các vị Phật Độc Giác, liên 
quan một phần đến các vị Thinh văn.

Hành vi của oai nghi là của các vị đã thành tựu ước nguyện. Hành vi của xứ 
là của các vi có sự hộ trì các căn. Hành vi của niệm là của các vi an trú vào sự r
không buông lung. Hành vi của đinh là của các vi găn bó vào thăng tâm. Hành 
vi của trí là của các vị đã thành tựu sự giác ngộ. Hành vi của đạo là của các vị 
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thực hành đúng đan. Hành vi của sự đạt đên là thuộc vê các quả đã được chứng 
đạt. Hành vi vì lợi ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Đẳng Giác, là của các vị Phật Độc Giác một phần, là của các vị Thinh 
văn một phần. Đây là tám hành vi.

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

CÓ tám hành vi khác nữa: Hành vi nhận thây của chánh kiên, hành vi găn 
chặt [tâm vào cảnh] của chánh tư duy, hành vi gìn giữ của chánh ngữ, hành vi 
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nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi trong sạch của chánh mạng, hành vi 
ra sức của chánh tinh tấn, hành vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản 
mạn của chánh định. Đây là tám hành vi.

Phần giảng về "Hành vi” được đầy đủ.
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VI. GIẢNG VÈ PHÉP KỲ DIỆU 
(PẢTIHÃRIY4KATHẦ)

Này các Tỳ-khmi5 đâỵ là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép kỳ diệu về thần 
thông, phép kỳ diệu vê điểm hóa, phép kỳ diệu vê giáo hóa.

Và này các Tỳ-khiru, phép kỳ diệu về thần thông là gì? Này các Tỳ-khmi, 
ở đây, có vị kinh nghiệm nhiều thể loại thần thông: Là một hóa thành nhiều, là 
nhiều hóa thành một, hiện ra5 biến mất... (nt)... bang thân vi ấy the hiện sự tác 
động đến tận cõi Phạm thiên. Này các Tỳ-khưu? điều này được gọi là phép kỳ 
diệu về thần thông.

Và này các Tỳ-khmi, phép kỳ diệu về điểm hóa là gì? Này các Tỳ-khưu, ở 
đây, có vi chỉ điểm bằng hiện tướng rằng: "V của ngươi là như vầy, ý của ngươi 
là thế ấy, tâm của ngươi là như thế." Dầu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng 
xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các Tỳ-khưu9 hơn nữa ở đây, có 
vị chẳng những không chỉ điểm bằng hiện tướng, mà chỉ lắng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên, rồi chỉ điểm rằng: 6CÝ 
của ngươi là như vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dầu cho 
vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. 
Này các Tỳ-khưu, hơn nữa ở dây, có vị chẳng những không chỉ điểm bằng hiện 
tướng, cũng không lắng nghe âm thanh của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc 
của chư thiên roi chỉ diêm, mà chỉ lăng nghe âm thanh lan truyên của sự suy tâm 
ở người đang suy tầm đang suy xét, rồi chỉ điểm rằng: "Ý của ngươi là như vầy, 
ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như th&." Dàu cho vi ấy chỉ điểm nhiều, 
điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các Tỳ-khưu, hơn 
nữa ở đây, có vị chẳng những không chỉ điểm bằng hiện tướng, cũng không 
lang nghe âm thanh của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên roi 
chỉ điểm, cũng không lắng nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người 
đang suy tầm5 đang suy xét rồi chỉ điểm, mà chỉ dùng ý nắm giữ, ý của vị đanệ 
thể nhập định không tầm không tứ và nhận biết rằng: "Theo như các tạo tác ve 
ý của vị này đã được ước nguyện, thì ke liền tâm này vị ấy sẽ suy tam đen điều 
suy tầm này như v*y." Dầu cho vi ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng 
y như thế, không có sai khác. Này các Tỳ-khiru5 điều này được gọi là phép kỳ 
diệu về điểm hóa.

Và này các Tỳ-khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các Tỳ-khưu, ở 
dây, có vi chỉ dạy như vầy: "Hãy suy tầm như vầy, chớ suy tầm như vầy. Hãy 
tác ý như vầy, chớ tác ý như vầy. Hãy dứt bỏ điều này, hãy thành tựu và an trú 
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điều này." Này các Tỳ-khưu5 điều này được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. 
Này các Tỳ-khưu, đây là ba phép kỳ diệu.

“Thoát ly được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại ước muốn trong 
các dục,5 là phép kỳ diệu. "Các vi nào hội đủ sự thoát ly ây, tát cả các vị ấy có 
tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động^ là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. “Hơn nữa, sự thoát ly ấy nên được rèn luyện như the, nên được tu tập như 
thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được 
thiết lập như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa.

"Không sân độc được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại san d0c" là 
phép kỳ diệu. "Các vị nào hội đủ sự không sân độc ấy, tất cả các vị ấy có tâm 
được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động,, là phép kỳ diệu về điểm hóa. 
"Hơn nữa, sự không sân độc ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên 
được thiết lập như thế： là phép kỳ diệu về giáo hóa. "Su nghĩ tưởng về ánh sáng 
được thành tựu^, là thần thông. 'Thản kháng lại sự lờ đờ buồn ngủ,, là phép kỳ 
diệu. "Các vị nào hội đủ sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy, tất cả các vị ấy có tâm 
được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy động" là phép kỳ diệu về điểm hóa. 
“Hơn nữa, sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc 
ấy nên được thiết lập như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa.

“Sịt không tản mạn được thành tựu” là thần thông. "Phản khán^ lại sự 
phong dát" là phép kỳ diệu. uCác vị nào hội đủ sự không tản mạn ấy, tất cả các 
vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy d0ng” là phép kỳ diệu 
về điểm hóa. "Hơn nữa? sự không tản mạn ấy nên được rèn luyện như thế, nên 
được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo 
việc ấy nên được thiết lập như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa.

"Sụ* xác đinh pháp được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại hoài 
nghi” là phép kỳ diếu. "Các vị nào hội đủ sự xác định pháp ấy, tất cả các vi ấy 
có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy d0ng" là phép kỳ diệu về 
điểm hóa. "Hơn nữa, sự xác đinh pháp ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc 
ấy nên được thiết lập như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa.

"Trí được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại vô minh,, là phép kỳ 
diệu. "Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư 
duy không bị khuấy động" là phép kỳ diệu về điểm hóa. "Hơn nữa, trí ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn 
như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế" là phép kỳ diệu 
về giáo hóa.

“Sịt hân hoan được thành tựu" là thần thông. 'Thản khán^ lại sự không 
hứng thú" là phép kỳ diệu. "Các vị nào hội đủ sự hân hoan ấy, tất cả các vị ấỵ 
có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động,, là phép kỳ diệu về 
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điểm hóa. uHơn nữa, sự hân hoan ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu
tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy
nen được thiết lập như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa.

“So thiền được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại các pháp ngăn
che" là phép kỳ diệu. "Các vị nào hội đủ sơ thiền ấy, tất cả các vi ấy có tâm
được thanh tinh, có tư duy không bị khuấy động,9 là phép kỳ diệu ve điểm hóa.
"Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên
được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập
như thế" là phép kỳ diệu về giáo hóa. ... (nt)...

"Bạo A-la-hán được thành tựu55 là thần thông. 'Thản khang lại toàn bộ
phiền n角o” là phép kỳ diệu. uCác vi nào hội đủ đạo A-la-hán ấy? tất cả các vị
ây có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuây động,9 là phép kỳ diệu vê
diêm hóa. "Hơn nữa, đạo A-la-hán ây nên được rèn luyện như thê, nên được tu
tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy
nen được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giao hóa.

"Thoát ly được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng lại ước muốn trong
các dục,9 là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu
về thần thông. "Không sân độc được thành tựu” là thần thông. 'Thản kháng
lại sân âộc" là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ
diệu về thần thông. "Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được thành tựu" là thần thông.
'Thản kháng lại sự lờ đờ buồn ngỉT là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu
được gọi là phép kỳ diệu về thân thông. ... (nt)... "Bạo A-la-hán được thành
tựu,^ là thần thông. 'Thản kháng lại toàn bộ phiền não,5 là phép kỳ diệu. Thành
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần thông.

Phần giảng về "Phép kỳ diệuw được đầy đủ.
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vn. GIẢNG VÈ CÁC PHÁP ĐÚNG ĐÀU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG 

(sẨmasisikatÌỉẩ)

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

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

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

Vê sự diệt tận: Do thoát ly, [hành giả] diệt tận ước muôn trong các dục. 
Do không sân độc, [hành giả] diệt tận sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, 
[hành giả] diệt tận sự lờ đờ buôn ngủ. Do không tản mạn, [hành giả] diệt tận sự 
phóng dật. Do sự xác đinh pháp, [hành giả] diệt tận hoài nghi. Do trí, [hành giả] 
diệt tận vô minh. Do hân hoan, [hành giả] diệt tận sự không hứng thú. Do sơ 
thiên, [hành giả] diệt tận các pháp ngăn che. ... (nt)... Do đạo A-la-hán, [hành 
giả] diet tận toàn bọ phiền não.

Do tính chất không thiết lập: ở [hành giả] đã thành tựu thoát ly, ước muốn 
trong các dục không thiêt lập. ơ [hành giả] đã thành tựu khônẹ sân độc, sân 
độc không thiêt lập. ơ [hành giả] đã thành tựu sự nghĩ tưởng vê ánh sáng, sự 
lờ đờ buồn ngủ kh6ng thiết lập. ơ [hành giả] đã thành tựu sự không tản mạn, 
phóng dật không thiêt lập. ở [hành giả] đã thành tựu sự xác định pháp, hoài 
nghi không thiết lập. ở [hành giả] đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. ở 
[hành giả] đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết lập. ở [hành 
giả] đã thành tựu sơ thiên, các pháp ngăn che không thiết lập. ... (nt)... ở [hành 
giả] đã thành tựu đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não không thiết lập.

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

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

Phần giảng về "Các pháp đứng đầu được tinh lặng^ được đầy đủ.
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Vin. GIẢNG VÈ SựTHIẾT LẬP NIỆM
(SATIPATTHĀNAKATHA)

(Duyên khởi ờ Sāvatthi)
Này các Tỳ-khxru, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các Tỳ- 

khưu, vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này an trú có sự quán xét thân trên thân, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu phiền ở 
trên đời. ... (nt)... thọ trên các thọ... (nt)... tâm trên tâm... (nt)... pháp trên các 
pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biêt rõ rệt, có niệm, có thê chê ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các Tỳ-khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm.

An trú có sự quán xét thân trên thân là [có ý nghĩa] thế nào? ở đây, có vị 
quán xét thân [câu thành bởi] nguyên tô đát là vô thường, không phải là thường; 
quán xét là kho não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; 
nhàm chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không 
làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vị 
ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, [vi ấy] dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, [vi ấy] dứt bỏ sự nghĩ 
tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, [vị ấy] dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa 
tham ái, [vị áy] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận5 [vi áy] dứt bỏ nguôn 
sanh khởi; trong khi từ bỏ9 [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vị ấy] quán xét thân theo 
bảy biểu hiện này. Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết 
lập, vừa là niệm. Với niệm ấy9 với trí ấy, [vị ấy] quán xét thân ấy. Vì thế, được 
gọi là: "Sịt thiết lập niệm về quán xét thân trên than.”

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội các 
pháp đã được sanh lên tại nơi ây? là sự tu tập theo ý nghĩa nhát vị đôi với các 
quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn [thích hợp] nhằm đạt đến giải 
thoát Niết-bàn? là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện.

ở đây, có vị quán xét thân [cấu thành bởi] nguyên tố nước... thân [cấu thành 
bởi] nguyên tố lửa... thân [cấu thành bởi] nguyên tố gió... thân [cấu thành bởi] 
tóc... thân [cấu thành bởi] lông... thân [cấu thành bởi] da ngoài... thân [cấu thành 
bởi] da trong... thân [cấu thành bởi] thịt... thân [cấu thành bởi] máu... thân [cấu 
thành bởi] gân... thân [cấu thành bởi] xương... thân [cấu thành bởi] tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là kho não, không phải lạc; quán xét 
là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa tham ái, không tham 
ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
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quán xét là vô thường, [vị ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán 
xét là khô não, [vi áy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê lạc; trong khi quán xét là vô ngã, 
[vị áy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê ngã; trong khi nhàm chán, [vi áy] dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, [vị ấy] dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, 
[vi ấy] dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vị 
ấy] quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiêt lập, vừa là niệm. Với niệm ây, với trí ây, [vị áy] quán xét 
thân ấy. Vì thế, được gọi là: "Sự thiết lập niệm về quán xét thân trên th2n."

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

An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là [có ý nghĩa] thế nào? ở đây, có vi 
quán xét thọ lạc là vô thường, không phải thường;... (nt)...; từ bỏ, không nam 
giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vi ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường;... 
(nt)...; trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vị ấy] quán xét thọ theo bảy 
biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập. khôn^ phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập, 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ây, [vi áy] quán xét thọ ấy. Vì thê, được gọi là: 
"Sụ* thiết lập niệm về quán xét thọ trèn các thọ?9

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. ... 
(nt)... ở đây, có vị quán xét thọ khổ... thọ không khổ không lạc... thọ lạc có hệ 
lụy vật chất... thọ lạc không hệ lụy vật chất... thọ khổ có hệ lụy vật chất... thọ 
khổ khônệ hệ lụy vật chất... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất... thọ 
không khô không lạc không hệ lụy vật chát... thọ sanh lên do nhãn xúc... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc... thọ sanh lên do tỷ xúc... thọ sanh lên do thiệt xúc... thọ 
sanh lên do thân xúc... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, không phải thường;... 
(nt)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vị ấy] dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về thường;... (ní)...; trong khi từ bỏ, [vi ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vi 
ấy] quán xét thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, khônẹ phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiêt lập, vừa là niệm. Với niệm ây, với trí ây, [vị áy] quán xét 
thọ ấy. Vì thế, được gọi là: “Sịt thiết lập niệm về quán xét thọ trên các thẹ)・”

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

An trú có sự quán xét tâm trên tâm là [có ý nghĩa] thế nào? ở đây, có vị 
quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường;... (nt)...; từ bỏ, khônẹ 
nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vi ấy] dứt bỏ sự nghĩ tưởng vê 
thường;... (nt)...; trong khi từ bỏ, [vị ấy] dứt bỏ sự nắm giữ. [Vị ấy] quán xét 
tâm theo bảy biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là 
sự thiết lập, vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, [vi ấy] quán xét tâm ấy. Vì thế, 
được gọi la: "Sự thiết lập niệm về quan xét tâm trèn tam.,,
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ... (nt)... là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 
... (nt)... ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái... tâm có sân... tâm lìa khỏi 
sân... tâm có si... tâm lìa khỏi si... tâm co rút., tâm tản mạn... tâm đại hành... 
tâm không đại hành... tâm vượt trội... tâm không vượt trội... tâm định tĩnh... tâm 
không định tĩnh... tâm được giải thoát... tâm chưa được giải thoát... nhãn thức... 
nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... thân thức... ý thức là vô thường, không phải là 
thường;... (nt)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, [vị ấy] 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường;... (nt)...; trong khi từ bỏ, [vi ấy] dứt bỏ sự nắm 
giữ. [Vị ấy] quán xét tâm theo bảy biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải 
niệm. Niệm vừa là sự thiêt lập, vừa là niệm. Với niệm ây, với trí ây, [vị áy] quán 
xét tâm ấy. Vì thế, được gọi là: "Sự thiết lập niệm về quán xét tâm trên tam.”

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

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

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: Là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt trội đối 
với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vi đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tinh tấn [thích 
hợp] nhăm đạt đên giải thoát Niêt-bàn, là sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An 
trú có sự quán xét pháp trên các pháp là [có ý nghĩa] như the.

Phần giảng về “Sụ* thiết lập niêm" được đầy đủ.
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IX. GIẢNG VỀ MINH SÁT 
ịyiPASSANÃKATHẦ)

Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông 
Anāthapindika, trong khu rừng [của Thái tử] Jeta, ở thành Sāvatthi. Chính ở tại 
nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu.
一 Thưa Ngài.
Các vi Tỳ-khưu áy đã đáp lại đức The Tôn. Đức Thê Tôn đã nói điêu này:
一 Này các Tỳ-khxm, quả thật vi 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 đinh 
về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được biết đến. Không đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn, [vi 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-khiru ấy, trong lúc đang xem xét tất cả các 
hành là vô thường, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện nàỵ được biết đến. 
Có được sự nhẫn nại phù hợp, [vị áy] sẽ đạt đến sự xác định vê tính chất đúng 
đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, [vi 
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 đen.

Này các Tỳ-khưu, quả thật vi 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, [vi 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 hơ^5 [vi 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 
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đến. Không có được sự nhẫn nại phù hợp, [vị ấy] sẽ đạt đến sự xác đinh 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 lim, hoặc quả Nhất lai, hoặc 
quả Bất lai, hoặc quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đen.

Này các Tỳ-khưu, quả thật vị Tỳ-khtru 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, [vi 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 đen.

Này các Tỳ-khưu, quả thật vị Tỳ-khưu ây5 trong lúc đang xem xét Niêt-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, [vi ấy] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dăn; sự kiện này không được biêt đên. Không đạt đên sự xác định vê tính 
chất đúng đan, [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-khiru, quả thật vị Tỳ-khiru ây, trong lúc đang xem xét Niêt-bàn 
là lạc, sẽ có được sự nhẫn nại phù hợp; sự kiện này được biết đen. Có được sự 
nhẫn nại phù hợp, [vị ấy] sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện 
này được biêt đên. Đạt đên sự xác định vê tính chát đúng đan, [vị áy] 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.

[Vi 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 áy] thành đạt sự nhân nại phù hợp với bôn mươi biêu hiện, đạt đên sự 
xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện.

[Vị áy] thành đạt sự nhân nại phù hợp với bôn mươi biêu hiện gì? Đạt đên 
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 lạ5 là tiêu hoại, là tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự 
đe dọa, là lay chuyển, là mỏng manh, là không ben vững, là không sự bảo vệ, 
là không phải chỗ ngụ, là không sự nương tưa, 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.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô thường, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sịt diệt tận năm uẩn là thường hằng, là 
Niết-ban,\ [vị áy] đạt đền sự xác đmh vế tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là khô não, [vị áy] thành đạt sự nhân nại phù 
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hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sịt diệt tận năm uẩn là lạc, là Niet-ban9\ [vi ấy] 
đạt đen sự xác định ve tính chất đúng đan.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là ốm đau, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sịt diệt tận năm uẩn là vô bệnh, là Niết-bàn", 
[vị áy] đạt đên sự xác định vê tính chát đúng đan.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là mụt nhọt, [vi ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sụ* 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, [vi ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sịt 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,\ [vi ấy] đạt đến sự xác đinh về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là tật bệnh, [vi áy] thành đạt sự nhân nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: uSự diệt tận năm uẩn là không tật bệnh, là Niết- 
ban9\ [vi áy] đạt đền 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: "Sụ* 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 thây răng: "Sự diệt tận năm uân 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, [vi ấy] thành đạt sự nhẫn nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rang: "Sự diệt tận năm uẩn là không tai ương, là Niết- 
bàn", [vi ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.

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 áy] đạt đên sự xác định vê tính chát đúng đan.

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,\ [vi 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: "Sịt diệt tận năm uẩn là sự không đe dọa, là 
Niết-ban,\ [vị áy] 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: "Sịt diệt tận năm uẩn là không lay chuyển, 
là Niết：b以n”，[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 
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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 thây năm uân là không bên vững, [vi áy] thành đạt sự nhân 
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 đinh về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự bảo vệ, [vi ấy] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sịt diệt tận năm uẩn là sự bảo vệ, là 
Niết-bàn9\ [vi ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là không phải chỗ ngụ, [vi ấy] thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Su 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, [vi ấy] thành đạt sự 
nhân nại phù hợp. Trong khi nhận thây răng: "Sịt diệt tận năm uân 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, [vi ấy] thành đạt sự nhẫn nại 
phù hợp. Trong khi nhận thấy rang: "Sự diệt tận năm uẩn là không trống rỗng, 
là Niết-bàn,\ [vị ấy] đạt đến sự xao định về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là hão huyên, [vị áy] thành đạt sự nhân nại 
phù hợp. Trong khi nhận thây răng: "Sụ* diệt tận năm uân là không hão huyên, 
là Niết-bàn", [vị ấy] đạt đến sự xác đinh 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: “Sịt 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 thây năm uân là vô ngã, [vi áy] thành đạt sự nhân nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sịt diệt tận năm uẩn là chân lý tuyệt đối, là 
Niet-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: "Su diệt tận năm uẩn là không tai hại, là Niết- ; .7 , ■ ] , ; \ Ắ 4 f g, .
ban", [vị áy] đạt đên sự xác định vê tính chát đúng đan.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp chuyển biến, [vị ấy] thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sụ* diệt tận năm uẩn là pháp không 
chuyển biến, là Niết-bàn,\ [vi ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là không có thực chát, [vị áy] thành đạt sự 
nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sự diệt tận năm uẩn là có thực 
chất, là Niết-bàn”, [vi 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 nguôn của bát hạnh, là Niêt-bàn5\ [vi áy] đạt đên sự xác định vê tính 
chất đúng đắn.
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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", [vj ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là không hiện hữu, [vị áy] thành đạt sự nhân 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sụ* diệt tận năm uẩn là không phải phi 
hữu, là Niết-b以n", [vj ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.

Trong khi nhận thây năm uân là có lậu hoặc, [vị áy] thành đạt sự nhân 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.

Trong khi nhận thây năm uân là tạo tác, [vị áy] thành đạt sự nhân nại phù 
hợp. Trong khi nhận thấy rằng: "Sự diệt tận năm uẩn là không tạo tác, là Niết- 
bàn,\ [vị áy] đạt đên sự xác đinh vê tính chát đúng đan.

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, la Niet-ban,\ [vị áy] đạt đen sự xác đmh 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: "Su 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 áy] đạt đên sự xác đinh vê tính chát đúng dăn.

Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp bệnh, [vi 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: “Sịt diệt tận năm uẩn là bất tử, là Niết-bàn,\ [vi 
áy] đạt đên sự xác định vê tính chát đúng đan.

Trong khi nhận thây năm uân là pháp sâu muộn, [vị áy] thành đạt sự nhân 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rang: "Sụ* diệt tận năm uẩn là không sầu 
muộn, là Niết-bàn5\ [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 thây răng: “Sụ* diệt tận năm uân 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,\ [vi 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 thây răng: "Sự diệt tận năm uân là không phiên 
não, là Niết-bàn,\ [vị ấy] đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn.
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“Là VÔ thirờng", như thế là sự quán xét về vô thường.
"Là khổ nM", như thế là sự quán xét về khổ não.
“Là ốm dan”，như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là mụt nhọf\ 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 benh9\ như thế là sự quán xét về khổ não.

r 5

"Là sự xa lạ”, như thê là sự quán xét vê vô ngã.
"Là tiêu hoạf\ như thế là sự quán xét về vô thường.
“Là tai ư(mg,\ như thế là sự quán xét về khổ não.
“Là tai họa,\ như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là kỉnh hãF\ như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là sự đe dqa”，như thê là sự quán xét vê khô não.
"Là lay chuyên”，như thê là sự quán xét vê vô thường.
"Là mỏng manh”，như thê là sự quán xét vê vô thường.
"Là không bền vững,\ như thế là sự quán xét về vô thường.
"Là không sự bảo như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là không phải chỗ lìg顼'，như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là không sự nương tụ*a”, như thê là sự quán xét vê khô não.
"Là trống r3ng", như thế là sự quán xét về vô ngã.
“Là hão huyền”, như thế là sự quán xét về vô ngã.
"Là không95, như thế là sự quán xét về vô ngã.
"LA vô ngâT, như thế là sự quán xét về vô ngã.
"Là tai hại", như thế là sự quán xét về khổ não.
“LA 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.
uLà cội nguồn bất hạnh”, như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là kẻ hành quyếf\ 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 hoāc9\ như thế là sự quán xét về khổ não.
"Là tạo tác”，như thế là sự quán xét về vô thường.
"Là vật chất của Ma vinmg", 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 bênh”，như thế là sự quán xét về khổ não.
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"LA pháp tủ*”, 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 vpng”, như thế là sự quán xét về khổ não.
“Là pháp phiền n务o”, 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 ve tính chất đúng đan với bon mươi biểu hiện này.
Đối với vi thành đạt sự nhẫn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện này, đối 

với vị đạt đên sự xác đinh vê tính chát đúng đan với bôn mươi biêu 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 mươi lăm quán xét về vô ngã, năm mươi quán xét về vô thường và có 
đến một trăm hai mươi lăm nói về các khổ não.7

7 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 5 uẩn nên toàn bộ sẽ là 40 x 5 = 200, chính là tổng số của 25 + 50 + 125 ở câu cuối (PsA. III. 700).

Phần giảng về 6'Minh sátw được đầy đủ.
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X. GIẢNG VỀ CÁC TIÊU ĐỀ 
(MẴTĨKÃKATHẴ)

Không khát khao, "được giải thoáf9 là giải thoát, minh và giải thoát, thắng 
giới, thăng tâm, thăng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thây, sự thanh tịnh, sự thoát ly, sự 
xuât ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vi, giải thoát do thiên, sự tu táp, sự khăng đinh, 
cuộc sông.

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. ... (nt)... 
không khát khao với các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền. ... (nt)... không khát 
khao với toàn bộ phiền não nhờ vào đạo A-la-hán.

Giải thoát: "Được giải thoát khỏi ước muôn trong các dục nhờ vào sự xuât 
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.8

8 Dịch theo văn bản PâỊi của tạng PTS và tạng Thái Lan: ^Nekkhammena kãmacchandato muccatĩtỉ 
vimokkho y

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 dện" là minh, "được giải thoát khỏi sân d0c” 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. ... (nt)... "Dạo A-la-hán được biết đến,, là 
minh, "được giải thoát khỏi toàn bộ phiền nâk)" 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 tinh theo ý 
nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tinh theo ý nghĩa nhận thấy. Trong trường 
hợp này điêu nào có ý nghĩa thu thúc điêu ây là sự học tập vê thăng giới, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về 
thăng tâm, trong trường hợp này điêu nào có ý nghĩa nhận thây điêu ây là sự học 
tập về thắng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu 
thúc sân độc... (nt)... Nhờ vào đạo A-la-hán, có giới thanh tinh theo ý nghĩa thu 
thúc toàn bộ phiền não, có tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến 
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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 điêu ây là sự học tập vê thăng tâm, trong trường hợp này 
điêu nào có ý nghĩa nhận thây điêu ây là sự học tập vê thăng tuệ.

Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, [hành giả] làm tịnh lặng ước muốn trong các 
dục. Nhờ vào không sân độc, [hành giả] làm tinh lặng sân độc. ... (nt)... 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 nệhĩa đã được biết. ... (nt)... 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. ... 
(nt)... 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.... (nt)..・ 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 ẹì hiện hữu, còn tạo tác, 
được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly khỏi điêu ấy. Đối với sân độc, 
không sân độc là sự thoát ly. Đoi với sự lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng ve ánh sáng 
là sự thoát ly. ... (nt)... Đoi với toàn bộ phiền não, đạo A-la-hán là sự thoát ly.

r r r

Sự xuất lỵ: Đây là sự xuât ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây là sự xuât 
ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gi hiện hữu, còn tạo tác, 
được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuất ly khỏi điểu 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. ... (nt)... 
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. ... (nt)... 
Đối với toàn bộ phiền não, đạo A-la-hán là sự tách ly.

Sự xả ly: "Nhờ vào sự thoát ly, [hành giả] xả ly ước muốn trong các dục,9 
là sự xả ly. "Nhờ vào không sân độc, [hành giả] xả ly sân doc^ là sự xả ly. ... 
(nt)... "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. ... (nt)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, [hành giả] hành xử bằng đạo 
A-la-hán.



PHÂN TÍCH ĐẠO ❖ 1131

Giải thoát do thiền: "Sịt thoát ly được nung nấu" là thiền, "[hành giả] 
thiêu đốt ước muốn trong các dục,9 là thiền, “trong khi được nung nấu, [hành 
giả] giải thoái9 là giải thoát do thiền, "'trong khi thiêu đốt, [hành giả] giải thoaf9 
là giải thoát do thiền, ''được nung nấu" là các pháp, "[hành giả] thiêu đốc 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 n如"là thiền, “[hành giả] thiêu đốt sân 
độc" là thiền. ... (nt)... "Sự nghĩ tưởng về ánh sáng được nung nấu" là thiền, 
"[hành giả] thiêu đốt sự lờ đờ buồn ngủ^, là thiền. ... (nt)... “Dạo A-la-hán được 
nung nấu" là thiền, "[hành giả] thiêu đốt toàn bộ phiền nāo,9 là thiền. "Trong 
khi được nung nấu, [hành giả] giải thoát" là giải thoát do thiền, "trong khi thiêu 
đốt, [hành giả] giải thoát95 là giải thoát do thiền, "được nung ngu" là các pháp, 
"[hành giả] thiêu(tét” là các phiền não, “biết điều được nung nấu và điều được 
thiêu đốc 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 táp."Do nhờ năng 
lực của sự thoát ly? [hành giả] khẳng định tâm,5? [vị ấy] có được sự khẳng định. 
“C6 được sự tu tập, có được sự khẳng định như thế, vị này sống tịnh lặng không 
phải không tịnh lặng; sống đúng đắn không sai trái, sống thanh tịnh không bị 
phiền nỗto" [vi ấy] có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng 
định, có được cuộc sống như thế, vi này đi đến bất cứ tập thể nào, dầu là tập 
thể Sát-đế-lỵ9 dầu là tập thể Bà-la-môn9 dầu là tập thể gia chủ, dầu là tập thể 
Sa-môn, vi ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. Điều ấy là nguyên nhân 
của điêu gì? Bởi vì vị ây có được sự tu tập? có được sự khăng định, có được 
cuộc sống như thế.

"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 vê ánh sáng", [vj áy] có được sự tu tập. ... (nt)... “Trong khi dứt 
bỏ phóng dật, [hành giả] tu tập sự không tản mạn”，[vi ấy] có được sự tu tập. 
... "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", [vi ấy] có được sự tu tập.... (nt)... “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
[hành giả] tu tập sự hân hoan", [vi ấy] có được sự tu tập. ... (nt)... "Trong khi 
dứt bỏ các pháp ngăn che, [hành giả] tu tập sơ thiền,9? [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. “C6 được sự tu tập, có được sự khẳng 
định như thế, vi này sống tinh lặng, không phải không tịnh lặng; sống đúng đắn, 
không sai trái, song thanh tịnh không bị ô nhiễm,5 [vị ấy] có được cuộc song. 
Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, có được cuộc sống như thế, vị này 
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 
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bôi roi. Điêu ây là nguyên nhân của điêu gì? Bởi vì vị ây có được sự tu tập, có 
được sự khẳng định, có được cuộc song như the.

Phần giảng về uCác tiêu dề” được đầy đủ. 
Phẩm ốíTuệw là phần thứ ba.

Đây là phân tóm lược: 
Tuệ, thần thông, lãnh hội, 
Phép kỳ diệu, đứng dầu, 
Tiêu đề nữa là mười,

TÁC PHẨM “phan tích ĐẠOw được đảy đủ.

Viên ly, hạnh thứ năm, 
Thiết lập niệm, minh sát, 
Thuộc phẩm Tuệ, thứ ba.
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