
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2013

 

 
 





 

- 1 - 

 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

PAṬICCA SAMUPPĀDA (Giai đoạn thứ 2) 

Paṭicca Samuppāda Vibhaṅga Pāḷi – Phương Pháp Suttanta 
Bhājanīya 
Cần thuộc lòng Kinh Pāḷi: 

Avijjāpaccayā Saṅkhārā 

Saṅkhārapaccayā Viññāṇaṁ 

Viññāṇapaccayā NāmaRūpaṁ 

NāmaRūpapaccayā Saḷāyatanaṁ 

Saḷāyatanapaccayā Phasso 

Phassapaccayā Vedanā 

Vedanāpaccayā Taṇhā 

Taṇhāpaccayā Upādānaṁ 

Upādānapaccayā Bhavo 

Bhavapaccayā Jāti 

Jātipaccayā JarāMaraṇa-Soka Parideva-Dukkha-Domanassupāyāsā sambhavanti. 

Evametassa kevalassa Dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

1) Avijjāpaccayā = Bởi sự có mặt của Nhân tức là Āvijjā (vô minh) (=không biết Bốn Thánh Đế; biết 
sai), Saṅkhāra (hành) = hành động đã làm & đã tích tập (=Kusala Saṅkhāra (thiện hành), Akusala 
Saṅkkhāra (bất thiện hành)) cho Hiện tại và Tương lai – Saṁsāra, các pháp hữu, Sambhavanti = 
đạt đến sự sanh khởi. 

2) Saṅkhārapaccayā = Bởi sự có mặt của Nhân, tức là hành động đã làm & đã tích tập (= Kusala 
Saṅkhāra, Akusala Saṅkhāra) cho Hiện tại và Tương lai – Saṁsāra các pháp hữu, Viññāṇaṁ = 
Kamma Viññāṇa hay (theo cách khác) Vipāka Viññāṇa, Sambhavanti = đạt đến sự sanh khởi. 

3) Viññāṇapaccayā NāmaRūpaṁ (sambhavanti) = (i) Bởi sự hiện hữu của Nhân – Kamma Viññāṇa, 
Vipāka Nāma Kammaja Rūpa đạt đến sanh khởi. 

(Theo các khác) = (ii) Bởi sự hiện hữu của Nhân Vipāka Viññāṇa, Vipāka Cetasika Nāma, Cittaja 
Rūpa đạt đến sanh khởi. 

4) NāmāRūpapaccayā Saḷāyatanaṁ (sambhavanti) = Bởi sự hiện hữu của Nhân NāmaRūpa, (6) 
Āyatana bên trong (Nội Xứ) đạt đến sanh khởi. 

5) Saḷāyatanapaccayā Phassa (Sambhavanti) = Bởi sự hiện hữu của Nhân là (6) Āyatana bên 
trong (Nội Xứ), (6) Phassa đạt đến sanh khởi. 

6) Phassapaccayā Vedanā (sambhavanti) – Bởi sự hiện hữu của Nhân là (6) Phassa, (6) Vedanā 
đạt đến sanh khởi. 

7) Vedanā paccayā Taṇhā (sambhavanti) = Bởi sự hiện hữu của Nhân là (6) Vedanā, (6) Taṇhā đạt 
đến sanh khởi. 

8) Taṇhāpaccayā Upādānaṁ (sambhavanti) = Bởi sự hiện hữu của (6) Taṇhā, 4 loại chấp thủ 
Upādāna đạt đến sanh khởi. 
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9) Upādānapaccayā Bhavo = Bởi sự hiện hữu của những chấp thủ Upādāna này, Kamma Bhava-
Upapatti Bhava đạt đến sanh khởi. 

10) Bhavapaccayā  Jāti = Bởi sự hiện hữu của Kamma Bhava, pháp Jāti, là sự thiết lập Paṭisandhi, 
đạt đến sanh khởi. 

11) Jātipaccayā JarāMaraṇa Soka Parideva Dukkha Domanassupāyāsā sambhavanti Evametassa 
kevalassa Dukkhakkhandhassa samudayo hoti = Bởi sự thiết lập của Paṭisandhi, tức là bởi sự hiện 
hữu của Jāti, già-chết-sầu-bi-khổ-ưu-ai đạt đến sanh khởi. Đây là con đường đưa đến sự sanh khởi 
của Dukkha Khandha (Khổ Uẩn) (hoàn toàn không có an lạc). 

1) Tattha katamā avijjā?  Dukkheaññāṇaṁ, dukkhasamudaye aññāṇaṁ, dukkhanirodhe aññāṇaṁ, 
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṁ. Ayam vuccati avijjā –Trong đoạn Pāḷi trên như là 
‘Avijjāpaccaya saṅkhāra…’v.v., thế nào là ‘Āvijjā’? Bốn loại sau đây được gọi là Avijjā: 

i) Không biết Sự Thật Cao Thượng (Thánh Đế) về Sự Khổ, 

ii) Không biết Sự Thật Cao Thượng về Nhân Của Sự Khổ, 

iii) Không biết Sự Thật Cao Thượng về Sự Diệt của Khổ, 

iv) Không biết Sự Thật Cao Thượng về Sự Tu Tập Đưa Đến Chứng Đạt Nibbāna là nơi Khổ Diệt. 

[Sau đây là phần ví dụ về dịch thuật từng chữ: 

Tattha = trong đoạn Pāḷi đó (ở trên) như là ‘Avijjāpaccayā Saṅkhāra…’, Avijjā = chính Avijjā, katamā 
= cái gì là 

i) Dukkhe = đối với Thánh Đế về Khổ, aññāṇaṁ = không biết 

ii) dukkhasamudaye = đối với Thánh Đế  về Nhân của Khổ, aññāṇaṁ = không biết 

iii) dukkhanirodhe = đối với Thánh Đế về Sự Diệt của Khổ, aññāṇaṁ = không biết 

iv) dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya = đối với Thánh Đế về Sự Tu Tập Đưa Đến Sự Chứng Đạt 
Nibbāna là nơi Khổ Diệt, aññāṇaṁ = không biết. 

Ayaṁ = bốn loại không biết này, Avijjā = chính là ‘Avijjā’, vuccati = được gọi là.] 

2) Tattha katame avijjāpaccayā saṅkhārā? Puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro 
āneñjābhisaṅkhāro, kāyasaṅkhāro vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro. Tattha katame puññābhisaṅkhāro?  
Kusalā cetanā kāmāvacarā rūpāvacarā dānamayā sīlamayā bhāvanāmayā.  Ayaṁ vuccati 
puññābhisaṅkhāro. 

Tattha katamo apuññābhisaṅkhāro?  Akusalā cetanā kāmāvacarā.  Ayaṁ vuccati 
apuññābhisaṅkhāro. 

Tattha katamo āneñjābhisaṅkhāro?  Kusalā cetanā arūpāvacarā.  Ayaṁ vuccati 
āneñjābhisaṅkhāro. 

Tattha katamo kāyasaṅkhāro?  Kāyasañcetanā kāyasaṅkhāro; vacīsañcetanā vacīsaṅkhāro; 
manosañcetanā cittasaṅkhāro.  Ime vuccanti avijjāpaccayā saṅkhārā 

Trong đoạn Pāḷi đó, cái gì là Saṅkhāra được tạo nên bởi Avijjā? Đó là: 

i) Puññābhisaṅkhāra, 

ii) apuññābhisaṅkhāra, 

iii) āneñjābhisaṅkhāra, 

iv) kāyasaṅkhāra, 

v) vacīsaṅkhāra, 

vi) cittasaṅkhāra. 

i) Trong những Saṅkhāra này, thế nào là Puññābhisaṅkhāra? Sự hiện hữu Kusala Cetanā = Mahā 
Kusala Cetanā là một phần của Cõi Dục Kāmāvacara , được tạo nên bởi Dāna, Sīla, Bhāvanā 
(=Parikamma Bhāvanā, Upacāra Bhāvanā, Vipassanā Bhāvanā. Trong trường hợp này, Vipassanā 
Bhāvanā không có nghĩa là tất cả Vipassanā Kamma nhưng chỉ Vipassanā Bhāvanā mà có thể tạo 
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nên kiếp sống Bhava khác); và cũng vậy Kusala Cetanā = Rūpāvacara Kusala Cetanā là phần Cõi 
Sắc Rūpāvacara (hay nói cách khác, cái chủ yếu ‘luân chuyển’ hay khởi lên trong Cõi Sắc 
Rūpāvacara) được thực hiện bằng Samatha Bhāvanā (Tu tập Định) hay nói cách khác là được thực 
hiện bằng Appanā Bhāvanā. Những Kāmāvacara Kusala và Rūpāvacara Kusala này được gọi là 
Puññābhisaṅkhāra.  

(8 Mahā Kusala+5 Rūpāvacara = tổng cộng là 13). 

ii) Trong những Saṅkhāra này, thế nào là Apuññābhisaṅkhāra? Có sự hiện hữu Akusala Cetanā là 
phần của Cõi Dục Kāmāvacara. Akusala Cetanā này là Apuññābhisaṅkhāra. 

iii) Trong những Saṅkhāra này, thế nào là Āneñjābhisaṅkhāra? Có sự hiện hữu của Arūpa Kusala 
Cetanā là phần của Cõi Vô Sắc Arūpāvacara. Arūpa Kusala Cetanā này là Āneñjābhisaṅkhāra. 

iv) Trong những Saṅkhāra này, cái gì là Kāya Saṅkhāra? Kāyasañcetana = 8 loại của KāmaKusala 
Cetanā và 12 loại của Akusala Cetanā sanh lên ở Kāyadvāra là Kāya Saṅkhāra. 

v) Vacīsañcetanā = 8 loại của KāmaKusala Cetanā và 12 loại của Akusala Cetanā sanh lên ở 
Vacīdvāra là Vacī Saṅkhāra. 

vi) Manosañcetanā = ngoại trừ 2 loại Viññatti Rūpa (tức là Kāya Viññatti và Vacī Viññatti) tất cả 30 - 
1 = 29 Cetanā (là 12 loại Akusala Cetanā, 8 loại Mahā Kusala Cetanā = Kāma Kusala Cetanā, 5 
loại Rūpa Kusala Cetanā, 4 loại của Arūpa Cetanā) là Citta Saṅkhāra. 

Những Saṅkhāra này là Saṅkhāra tạo nên bởi Avijjā. 

3) Tattha katamaṁ saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ? Cakkhuviññāṇaṁ sotaviññāṇaṁ 
ghānaviññāṇaṁ, jivhāviññāṇaṁ kāyaviññāṇaṁ manoviññāṇaṁ.  Idaṁ vuccati saṅkhārapaccayā 
viññāṇaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi trên, cái gì là Viññāṇa được tạo nên bởi Saṅkhāra? Có 6 loại Viññāṇa: 

i) Cakkhuviññāṇa 

ii) Sotaviññāṇa 

iii) Ghānaviññāṇa, 

iv) Jivhāviññāṇa 

v) Kāyaviññāṇa 

vi) Manoviññāṇa 

là Viññāṇa được tạo bởi Saṅkhāra. 

4) Tattha katamaṁ viññāṇapaccayā nāmarūpam? Atthi nāmaṁ, atthi rūpaṁ. Tattha katamaṁ 
nāmaṁ? Vedanākkhandho saññākkhandho saṅkhārakkhandho, idaṁ vuccati nāmaṁ. Tattha 
katamaṁ rūpaṁ? Cattāro mahābhūtā catunnañca mahabhūtānaṁ upādāya rūpaṁ, idaṁ vuccati 
rūpaṁ. Iti idañca nāmaṁ idañca rūpaṁ, idaṁ vuccati viññāṇapaccayā nāmarūpaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi đó, cái gì là Nāma Rūpa được tạo nên bởi Viññāṇa? 

(A) là Nāma, 

(B) là Rūpa. 

(A) Trong NāmaRūpa, cái gì là Nāma? Ba Khandhā sau đây: 

i) Vedanākkhanadhā, 

ii) Saññākkhandhā và 

iii) Saṅkhārakkhandhā 

là Nāma. 

(B) Trong NāmaRūpa, cái gì là Rūpa? Như sau: 

i) Bốn Sắc Đại Hiển và 

ii) 24 loại Sắc nương sanh Upādā Rūpa, “níu” lấy 4 Sắc Đại Hiển, là Rūpa. 
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Như vậy, các Nāma và Rūpa này là NāmaRūpa tạo nên bởi Viññāṇa. 

5) Tattha katamaṁ nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṁ? Cakkhāyatanaṁ sotāyatanaṁ 
ghānāyatanaṁ jivhāyatanaṁ kāyāyatanaṁ manāyatanaṁ. Idaṁ vuccati nāmarūpapaccayā 
saḷāyatanaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi đó, cái gì là Saḷāyata được tạo nên bởi NāmaRūpa? Sáu loại Ayatana sau đây: 

(i) Cakkhāyatana 

 (ii) Sotāyatana 

 (iii) Ghānāyatana 

 (iv) Jivhāyatana 

 (v) Kāyāyatana 

 (vi) Manāyatana 

Chính là Saḷāyatana tạo nên bởi NāmaRūpa. 

6) Tattha katamo saḷāyatanapaccayā phasso? Cakkhusamphasso sotasamphasso 
ghānasamphasso jivhāsamphasso kāyasamphasso manosamphasso. Ayaṁ vuccati 
saḷāyatanapaccayā phasso. 

Trong đoạn Pāḷi đó, cái gì là Phassa sanh lên bởi Saḷāyata? Sáu loại Phassa sau đây: 

(i) Cakkhusamphassa 

 (ii) Sotasamphassa 

 (iii) Ghānasamphassa 

 (iv) Jivhāsamphassa 

 (v) Kāyasamphassa 

 (vi) Manosamphassa 

là Phassa được tạo nên bởi Saḷāyatana. 

7) Tattha katamā phassapaccayā vedanā? Cakkhusamphassajā vedanā, sotasamphassajā 
vedanā, ghānasamphassajā vedanā, jivhāsamphassajā vedanā, kāyasamphassajā vedanā, 
manosamphassajā vedanā. Ayaṁ vuccati phassapaccayā vedanā. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Vedanā tạo được nên bởi Phassa? Sáu loại Vedanā sau đây: 

(i) Cakkhusamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Cakkhusamphassa 

(ii) Sotasamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Sotasamphassa 

(iii) Ghānasamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Ghānasamphassa 

(iv) Jivhāsamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Jivhāsamphassa 

(v) Kāyasamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Kāyasamphassa 

(vi) Manosamphassajā vedanā = Vedanā tạo nên bởi Manosamphassa 

là Vedanā được tạo nên bởi Phassa. 

8) Tattha katamā vedanāpaccayā taṇhā? Rūpataṇhā saddataṇhā gandhataṇhā rasataṇhā 
phoṭṭhabbataṇhā dhammataṇhā. Ayaṁ vuccati vedanāpaccayā taṇhā. 

Trong đoạn Pāḷi đó, cái gì là Taṇhā được tạo nên bởi Vedanā? Sáu loại Taṇhā sau đây: 

(i) Rūpataṇhā = tham ái đối với Rūpārammaṇa 

(ii) Saddataṇhā = tham ái đối với Saddārammaṇa 

(iii) Gandhataṇhā = tham ái đối với Gandhārammaṇa 

(iv) Rasataṇhā = tham ái đối với Rasārammaṇa 
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(v) Phoṭṭhabbataṇhā = tham ái đối với Phoṭṭhabbārammaṇa 

(vi) Dhammataṇhā = tham ái đối với Dhammārammaṇa 

là Taṇhā được tạo nên bởi Vedanā. 

(9) Tattha katamaṁ taṇhāpaccayā upādānaṁ? Kāmupādānaṁ diṭṭhupādānaṁ sīlabbatupādānaṁ 
attavādupādānam. Idaṁ vuccati taṇhāpaccayā upādānaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Upādāna được tạo nên bởi Taṇhā? Bốn loại Upādāna sau đây: 

(i) Kāmupādāna = chấp thủ đối với dục lạc, 

(ii) Diṭṭhupādāna = chấp thủ vào tà kiến, Miccha diṭṭhi 

(iii) Sīlabbatupādāna = chấp thủ vào sự tu tập sai lầm như Tu tập như Bò, Tu tập như Chó,… v.v. 

(iv) Attavādupādāna = chấp thủ vào niềm tin nơi Ngã Atta  

là Upādāna tạo nên bởi Taṇhā. 

10) Tattha katamo upādānapaccayā bhavo?  Bhavo duvidhena atthi kammabhavo atthi 
upapattibhavo.  Tattha katamo kammabhavo?  Puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro 
āneñjābhisaṅkhāro.  Ayaṁ vuccati kammabhavo.  Sabbampi bhavagāmikammaṁ kammabhavo. 

Tattha katamo upapattibhavo?  Kāmabhavo rūpabhavo arūpabhavo saññābhavo asaññābhavo 
nevasaññānāsaññābhavo ekavokārabhavo catuvokārabhavo pañcavokārabhavo.  Ayaṁ vuccati 
upapattibhavo.  Ayaṁ vuccati upādānapaccayā bhavo. 

 Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Bhava tạo nên bởi Upādāna? Có 2 loại Bhava được gọi là (A) 
Kamma Bhava và (B) Upapatti Bhava. 

(A) Trong 2 loại này, thế nào là Kamma Bhava? Ba loại Saṅkhāra sau đây: 

(i) Puññābhisaṅkhāro 

(ii) apuññābhisaṅkhāro 

(iii) āneñjābhisaṅkhāro 

là KammaBhava = nhân của sự sanh lên. Tất cả Kamma có thể làm cho đạt đến pháp hiện hữu 
(Bhava) là KammaBhava. 

(B) Trong 2 loại này, thế nào là Upapatti Bhava (Sanh Hữu)? Chín loại hữu sau đây: 

(i) Kāma Bhava = pháp hiện hữu Kāma trong 11 cõi Kāma, 

(ii) Rūpa Bhava = pháp hiện hữu Rūpa trong 16 cõi Rūpa, 

(iii) Arūpa Bhava = pháp hiện hữu Arūpa trong 4 cõi Arūpa, 

(iv) Saññā Bhava = pháp hiện hữu có tưởng (11 trong cõi Kāma, 15 trong cõi Rūpa –tức là ngoại trừ 
Asaññā (Vô tưởng), 3 trong cõi Arūpa ngoại trừ cõi nevasaññānāsaññāyatana; tất cả là 29 Cõi), 

(v) Asaññā Bhava = pháp hiện hữu không có tưởng Asaññā, 

(vi) Nevasaññānāsaññā Bhava = pháp hiện hữu Nevasaññānāsaññā, 

(vii) Ekavokāra Bhava = pháp hiện hữu Ekavokāra chỉ có một Rūpakkhandha (Cõi Asaññā), 

(viii) Catuvokāra Bhava = pháp hiện hữu Catuvokāra chỉ có 4 Nāma Khandha (tức là 4 cõi Arūpa), 

(ix) Pañcavokāra Bhava = pháp hiện hữu Pañcavokāra có 5 Khandha (11 cõi Kāma và 15 cõi Rūpa 
ngoại trừ Asañña; tất cả có 26 Cõi)  

là Upapatti Bhava. Những Kamma Bhava và Upapatti Bhava này là Bhava tạo nên bởi Upādāna. 

11) Tattha katamā bhavapaccayā jāti? Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhi tamhi sattanikaye jāti 
sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṁ patubhāvo āyatanānaṁ paṭilābho. Ayaṁ vuccati 
bhavapaccayā jāti. 
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Trong đoạn Pāli đó, thế nào là Jāti được tạo nên bởi Bhava (=Kamma Bhava)? Có sự sinh ra, khởi 
lên, đi vào bụng mẹ, trở thành chúng sanh mới, xuất hiện các Khandhā, đạt được Āyatana của các 
chúng sanh trong nhiều nhóm sanh chủng. Chúng là Jāti được tạo nên bởi Bhava. 

12) Tattha katamaṁ jātipaccayā jarāmaranaṁ? Atthi jarā atthi maranaṁ. Tattha katamā jarā? Yā 
tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇ ḍiccaṁ pāliccaṁ valittacatā 
āyuno saṁhāni indriyānaṁ paripāko. Ayaṁ vuccati jarā. 

Trong đoạn Pāli đó, thế nào là JarāMaraṇa được tạo nên bởi Jāti? Có Jarā và Maraṇa; trong hai 
loại này thế nào là Jarā? Có tuổi già, hủy hoại, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, mạng sống giảm, chín 
muồi của các căn ở các chúng sanh trong nhiều nhóm sanh chủng. Chúng là Jarā. 

13) Tattha katamaṁ maraṇaṁ? Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā 
bhedo antaradhānaṁ maccumaraṇaṁ kālakiriyā khandhānaṁ bhedo, kaḷevarassa nikkhepo 
jīvitindriyassupacchedo. Idaṁ vuccati maraṇaṁ. Iti ayañca jarā idañca maraṇaṁ. Idaṁ vuccati 
jātipaccayā jarāmaraṇaṁ. 

Trong JarāMaraṇa đó, cái gì là Maraṇa? Có Cuti (= ‘chuyển dời’), Cavana, gãy lìa, biến diệt, hấp 
hối trong lúc chết, chết, các Uẩn Khandhā tan rã, từ bỏ thân, cắt đứt mạng căn của các chúng sanh 
từ nhiều nhóm sanh loại. Chúng là Maraṇa. 

Như vậy Jarā và Maraṇa này tồn tại. Chúng là JarāMaraṇa được tạo nên bởi Jāti. 

14) Tattha katamo soko?  Ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena vā phuṭṭhassa 
rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 

aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṁ antosoko antoparisoko 
cetaso parijjhāyanā domanassaṁ sokasallaṁ.  Ayaṁ vuccati soko. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Soko? Đối với ai đối diện với sự mất mát bà con, mất mát tài sản, 
đau bệnh, hư hỏng giới, với tà kiến, đối diện với bi kịch, đối diện với bất kỳ đau khổ, ở đó hiện hữu 
sầu, âu sầu, tính chất đau đớn, buồn bực trong lòng, não nuột trong lòng, nội tâm bị thiêu đốt, ưu 
tư, bị hành hạ bởi gai sầu. Chúng là Soka. 

15) Tattha katamo paridevo?  Ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena vā phuṭṭhassa 
rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 

aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanāparidevanā 
ādevitattaṁ paridevitattaṁ vācā palāpo vippalāpo lālappo lālappanā lālappitattaṁ.  Ayaṁ vuccati 
paridevo. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Paridevo? Đối với những ai đối diện với sự mất mát thân quyến, mất 
mát tài sản, đau bệnh, hư hỏng giới, với tà kiến, đối diện với bi kịch, đối diện với bất kỳ bất hạnh 
nào thì ở đó có mặt bi, bi ai giằn xé, trạng thái bi ai, khóc than giằn xé, chìm ngập trong bi ai, chìm 
ngập trong bi ai giằn xé, than khóc trong bi ai (như là, “Ôi, con trai tôi; Ôi, con gái tôi…), than khóc 
trong ai oán giằn xé. Chúng là Paridevo. 

16) Tattha katamaṁ dukkhaṁ? Yaṁ kāyikaṁ asātaṁ, kāyikaṁ dukkhaṁ, kāyasamphassajam 
asātaṁ dukkhaṁ vedayitaṁ kāyasamphassajā asātā dukkhā vedanā. Idaṁ vuccati dukkhaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Dukkha? Có mặt những cảm giác khó chịu gây khổ từ thân, nhận 
chịu cơn đau khó chịu tạo nên bởi Kāyasamphassa, cảm thọ đau khó chịu được tạo nên bởi 
Kāyasamphassa. Chúng là Dukkha. 

17) Tattha katamaṁ domanassaṁ? Yaṁ cetasikaṁ asātaṁ cetasikaṁ dukkhaṁ 
cetosamphassajaṁ asātaṁ dukkhaṁ vedayitaṁ cetosamphassajā asātā dukkhā vedanā. Idaṁ 
vuccati domanassaṁ. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Domanassa? Có mặt sự khó chịu của khổ tâm nơi tâm, cảm nhận 
với nỗi đau đớn khó chịu được tạo nên bởi cetosamphassa (= Manosamphassa), cảm thọ đau đớn 
khó chịu được tạo nên bởi cetosamphassa(= Manosamphassa). Chúng là Domanassa. 
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18) Tattha katamo upāyāso?  Ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena vā phuṭṭhassa 
rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 

aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa āyāso upāyāso āyāsitattaṁ upāyāsitattaṁ.  
Ayaṁ vuccati upāyāso. 

Trong đoạn Pāḷi đó, thế nào là Upāyāsa? Đối với những ai đối diện với mất mát thân quyến, tài sản, 
đau ốm, hư hỏng giới, với tà kiến, đối diện với thảm kịch, đối diện với khổ đau nào mà có mặt tuyệt 
vọng của tâm, tinh thần vô cùng tuyệt vọng,  chìm đắm trong tuyệt vọng, chìm đắm trong vô cùng 
tuyệt vọng. Chúng là Upāyāsa. 

19) Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa saṅgati hoti. Samāgamo hoti. Samodhānaṁ hoti. Patubhāvo hoti. Tena 
vuccati Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotīti (Abhidhamma Bk.II-142-145) 

Suttanta Bhājanīyaṁ niṭṭhitaṁ. 

Như vậy đây là sự sanh lên của đống khổ đau (hoàn toàn không có hạnh phúc). Nói cách khác, 
như vậy, đó chính là Nhân của sự gộp lại, sự tụ hội, sự xuất hiện của đống khổ đau (hoàn toàn 
không có hạnh phúc). Chính vì vậy chúng được nói đến là Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

Ở trên là phần Paṭicca Samuppāda Pāḷi và bản dịch cần phải thuộc lòng từ trước khi hành thiền 
nếu muốn thiền với phương pháp Paṭicca Samuppāda có hệ thống và thông thạo bằng Anubodha 
ñāṇa và Paṭivedha ñāṇa. Hành giả nào đã thuộc lòng đoạn Pāḷi cùng ý nghĩa của nó thì nên tu tập 
với Paṭicca Samuppāda phương pháp thứ nhất. 

Mười hai chi của Paṭicca Samuppāda 
Trong phương pháp Paṭicca Samuppāda Anuloma (xuôi dòng) được gọi là Paṭicca Samuppāda 
phương pháp thứ 1, có vài điều về phương pháp mà hành giả cần phải nắm: có 12 chi, 3 thời, 3 liên 
kết, 4 nhóm, 20 hành tướng. Mười hai chi như sau: 

1) Avijjā 

2) Saṅkhāra 

3) Viññāṇa 

4) NāmāRūpa 

5) Saḷāyatana 

6) Phassa 

7) Vedanā 

8) Taṇhā 

9) Upādāna 

10) Bhava 

11) Jāti 

12) JarāMaraṇa 

Ba thời 
Đặt Kiếp hiện tại vào giữa (vòng Paṭicca Samuppāda), như vậy: 

1) Avijjā và Saṅkhāra thuộc Kiếp quá khứ, 

2) Viññāṇa, NāmāRūpa, Saḷāyatana, Phassa, Vedanā, Taṇhā, Upādāna, Bhava (Kamma Bhava) 
thuộc Kiếp hiện tại, 

3) Jāti, Jarā-Maraṇa thuộc Kiếp tương lai. 



- 8 - 

Đặt Kiếp quá khứ thứ I vào giữa (vòng Paṭicca Samuppāda), thì: 

1) Avijjā và Saṅkhāra thuộc Kiếp quá khứ thứ II 

2) Viññāṇa, NāmāRūpa, Saḷāyatana, Phassa, Vedanā, Taṇhā, Upādāna, Bhava (Kamma Bhava) 
thuộc Kiếp quá khứ thứ I, 

3) Jāti, Jarā-Maraṇa thuộc Kiếp hiện tại. 

Cần hiểu là dựa trên cùng phương pháp quán đối với các kiếp Quá khứ khác. 

Nếu đặt Kiếp tương lai thứ I vào giữa (vòng Paṭicca Samuppāda), thì: 

1) Avijjā và Saṅkhāra thuộc Kiếp hiện tại, 

2) Viññāṇa, NāmāRūpa, Saḷāyatana, Phassa, Vedanā, Taṇhā, Upādāna, Bhava (Kamma Bhava) 
thuộc Kiếp tương lai thứ I, 

3) Jāti, Jarā-Maraṇa thuộc Kiếp tương lai thứ II. 

Cần hiểu là đối với các kiếp Tương lai tiếp sau thì dựa trên cùng phương pháp. 

Ba liên kết 
‘Nơi’ mà Nhân và Quả liên kết với nhau được gọi là ‘liên kết’. 

1) Liên kết giữa Nhân Quá khứ với Quả hiện tại, có một liên kết giữa Nhân Quá khứ Saṅkhāra và 
Quả Hiện tại Viññāṇa. 

2) Liên kết giữa Nhân Hiện tại và Quả Hiện tại, có một liên kết giữa Nhân Hiện tại Vedanā và Quả 
Hiện tại Taṇhā. 

3) Liên kết giữa Nhân Hiện tại và Quả Tương lai, có một liên kết giữa Nhân Hiện tại Kamma Bhava 
và Quả tương lai Jāti. 

Tổng cộng có 3 liên kết giữa 12 chi. (Cần hiểu tương tự cho các kiếp quá khứ kế tiếp, tương lai kế 
tiếp.) 

Bốn Nhóm 
1) Vì Avijjā trong Nhóm Kiếp Quá khứ được lấy (là đối tượng), như vậy Taṇhā và Upādāna (thuộc 
cùng Kilesa Vaṭṭa với Avijjā) cũng được gom chung. Vì Saṅkhāra được xét, như vậy Kamma (thuộc 
cùng Kamma Vaṭṭa với Saṅkhāra) cũng được gom chung. Bởi vậy có 5 Nhân Quá khứ: Avijjā, 
Taṇhā, Upādāna, Saṅkhāra, Kamma. Chúng là một nhóm Nhân Quá khứ. 

2) Viññāṇa, NāmāRūpa, Saḷāyatana, Phassa, Vedanā là 5 Quả Hiện tại sanh lên bởi 5 Nhân Quá 
khứ. Chúng thuộc nhóm Quả Hiện tại. 

3) Trong Nhân Hiện tại, vì Taṇhā và Upādāna được xét, nên Avijjā (thuộc cùng Kilesa Vaṭṭa) cũng 
được gom chung. Vì Kamma Bhava (=Kamma) được xét, nên Saṅkhāra (thuộc cùng Kamma Vaṭṭa) 
cũng được gộp chung. Vì vậy có 5 Nhân Hiện tại là Avijjā, Taṇhā, Upādāna, Saṅkhāra, Kamma. 
Chúng là nhóm Nhân Hiện tại. 

4) Jāti là Nhóm Paṭisandhi NāmaRūpa Tương lai được tạo bởi 5 Nhân Hiện tại. Hay nói cách khác, 
đây chính là Vipāka Vaṭṭa NāmaRūpa  gồm có Viññāṇa, NāmāRūpa, Saḷāyatana, Phassa, Vedanā. 
Chúng là một nhóm Quả Tương lai. 

20 Hành tướng 
Có cả thảy 20 hành tướng như sau: 

5 Nhân Quá khứ 

5 Quả Hiện tại 

5 Nhân Hiện tại 

5 Quả Tương lai 
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Cần hiểu tương tự như vậy cho những Kiếp Quá khứ kế tiếp và Tương lai kế tiếp khác. 

Quán để biết rõ trước 

Giai đoạn PaccayaPariggaha Ñāṇa: - trong việc quán Nhân và Quả trong PaccayaPariggaha Ñāṇa 
là việc quán: 

“Vì sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh. 

Avijjā là Nhân, Saṇkhāra là Quả…” 

Giai đoạn Sammasana Ñāṇa và khởi đầu của giai đoạn Udayabbaya Ñāṇa: - Sammasana Ñāṇa và 
giai đoạn Udayabbaya Ñāṇa lấy sự sanh và diệt của 12 chi thuộc Paṭicca Samuppāda làm đối 
tượng và quán trên Ba Tướng của chúng là: 

“Bởi sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh. 

Avijjā (sanh và diệt) – Anicca (Dukkha, Anatta). 

Saṅkhāra (sanh và diệt) – Anicca (Dukkha, Anatta). 

Giai đoạn Udayabbaya Ñāṇa già dặn: = phương pháp chi tiết của thiền Vipassanā trên Ba Tướng 
của các chi thuộc Paṭicca Samuppāda ở giai đoạn Udayabbaya Ñāṇa già dặn thì quán là: 

1) Paccayato Udayadassana = quán “Vì sự sanh của Nhân, Quả sanh”, tức quán là: “Vì sự sanh 
của Avijjā, Saṅkhāra sanh; Vì sự sanh của Saṅkhāra, Viññāṇa sanh…” 

2) Paccayato Vayadassana = quán “Vì sự diệt của Nhân, Quả diệt” tức quán là: “Vì sự diệt của 
Avijjā, Saṅkhāra diệt; Vì sự diệt của Saṅkhāra, Viññāṇa diệt…” 

3) Khaṇato Udayadassana = Giai đoạn quán sát-na sanh, sau khi lấy đối tượng chỉ là giai đoạn 
sanh của các chi thuộc Paṭicca Samuppāda thì quán là: giai đoạn sanh của Avijjā, giai đoạn sanh 
của Saṅkhāra… 

4) Khaṇato Vayadassana = Giai đoạn quán trên sát-na diệt, sau khi lấy đối tượng chỉ là giai đoạn 
diệt của các chi thuộc Paṭicca Samuppāda quán là: giai đoạn diệt của Avijjā, giai đoạn diệt của 
Saṅkhāra… 

5) Trong giai đoạn Paccayato Udayabbaya Dassana, Khaṇato Udayabbaya dassana thì phải quán 
là “Bởi sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh; bởi sự diệt của Avijjā, Saṅkhāra diệt; Avijjā (sanh và 
diệt) – Anicca; Saṅkhāra (sanh và diệt) – Anicca…” 

Giai đoạn Bhavaṅga Ñāṇa: - trong các giai đoạn Vipassanā ñāṅa cao hơn như là Bhaṅga ñāṇa thì 
quán trên Ba Tướng của các chi Paṭicca Samuppāda sau khi quán chỉ trên sự diệt của chúng mà 
không chú ý đến “bởi sự sanh của Nhân, Quả sanh” được gọi là UpādinnakaPavatta, cần quán luân 
phiên trên Ba Tướng như sau: 

“Avijjā (diệt, diệt) – Anicca (-Dukkha, -Anatta); 

Saṅkhāra (diệt, diệt) - Anicca (-Dukkha, -Anatta); 

Chỉ khi sự diệt xuất hiện nhanh chóng trong minh sát, thì cần quán là: 

“Avijjā (diệt, diệt) – Anicca (-Dukkha, -Anatta); 

Ñāṇa minh sát đang quán (diệt, diệt) – Anicca (-Dukkha, -Anatta); 

Saṅkhāra (diệt, diệt) – Anicca (-Dukkha, -Anatta); 

Ñāṇa minh sát đang quán (diệt, diệt) – Anicca (-Dukkha, -Anatta);…” 

Trong việc quán ở trên, cần quán đối với các tiến trình Vīthi Citta đã sanh, đang sanh và sẽ sanh 
theo Nhân và Quả; và cũng cần phải quán minh sát đang quán bằng minh sát khác để phá vỡ tính 
khối của NāmāRūpa. 

Của mỗi người 
Mỗi chúng sanh có riêng cho mình Avijjā riêng và Saṅkhāra riêng. Avijjā không giống nhau giữa 
các chúng sanh; Saṅkhāra cũng không giống nhau giữa các chúng sanh. Một người đã làm và tích 
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tập Saṅkhāra – Kamma được ‘vây quanh’ bởi Avijjā – Taṅhā – Upādāna của ước nguyện trở thành 
người nam; những người khác đã làm và tích tập Saṅkhāra – Kamma được ‘vây quanh’ bởi Avijjā – 
Taṅhā – Upādāna của ước nguyện trở thành người nữ. Vì vậy Avijjā giữa các chúng sanh là khác 
nhau. Lại nữa, nơi một chúng sanh thì Dāna Kamma cho Quả; nơi chúng sanh khác thì Sīla Kamma 
cho Quả và nơi chúng sanh khác thì Bhāvanā Kamma cho Quả. Hơn nữa, trong Dāna Kamma, nơi 
người này thì Kamma cúng dường vật thực cho Quả, nơi chúng sanh khác thì Kamma cúng dường 
hoa cho Quả. Như vậy Avijjā và Saṅkhāra không giống nhau giữa các chúng sanh. Mỗi cá thể có 
Avijjā và Saṅkhāra riêng mình. Thậm chí trong tiến trình liên tục của NāmāRūpa của một cá thể, 
Avijjā và Saṅkhāra không giống nhau giữa các kiếp; tùy theo các khác biệt hiện hữu. 

Do vậy việc quán bằng minh sát Avijjā, Saṅkhāra đã sanh, đang sanh và sẽ sanh được thực hiện 
chỉ trong tiến trình NāmāRūpa của một cá nhân mà thôi. Vì kỹ thuật tìm Avijjā – Taṅhā – Upādāna – 
Saṅkhāra – Kamma đã được giải thích đầy đủ trong Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 5, 
do đó, nó sẽ không được đề cập lại; nhưng chỉ có phần Quán sẽ được trình bày. Trong quyển sách 
nhỏ này, nó được trình bày là “Bởi sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh…” Dựa trên các lời phát biểu 
này, trong các giai đoạn PaccayaPariggaha Ñāṇa, Udayabbaya Ñāṇa và Bhaṅga Ñāṇa, quán theo 
phần đề cập ở trên. 

AVIJJĀPACCAYA SAṄKHĀRA 
(Bời sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh.) 

Sau khi thấy với minh sát rằng “Bởi Kilesa Vaṭṭa gồm có Avijjā (Taṇhā, Upādāna) được tích tập 
trong kiếp Quá khứ, Kamma Vaṭṭa gồm có Saṅkhāra (Kamma) cũng được tích lũy trong kiếp Quá 
khứ được sanh lên”, kế đến cần phải quán Nhân và Quả như sau: 

‘Bởi sự sanh của Avijjā, Saṅkhāra sanh. 

Avijjā là Nhân, Saṅkhāra là Quả.’ 

Trong trường hợp này, Avijjā và Saṅkhāra đã sanh trong Quá khứ theo tiến trình Vīthi Citta như sau: 

ManodvāraVīthi 

 manodvārāvajjana javana 
7x 

tadārammaṇa 
2x 

avijjā 12 20 12\34 --- 

saṅkhārā 12 34 34\12 --- 

 

Lưu ý: Avijjā sanh lên hầu hết là nhóm 20 (Citta cetasika) Lobha – Diṭṭhi. Thỉnh thoảng nó có thể 
sanh lên là 19 (Citta cetasika) khởi lên cùng với Upekkhā Vedanā, không có Pīti. Thỉnh thoảng nó 
có thể sanh lên là 22 hay 21 cùng với Thina + Middha. Đây là 4 loại của Lobha Mūla 
Diṭṭhigatasampayutta Citta. Tadārammaṇa có thể sanh hoặc không sanh. Nếu Tadārammaṇa sanh 
và Pīti có mặt trong Javana thì pīti cũng có mặt trong Tadārammaṇa. Sahetuka Tadārammaṇa hay 
Ahetuka Tadārammaṇa tùy theo có thể sanh. Lưu ý rằng phương pháp này cũng giống cho 
Saṅkhāra. Đặc biệt là Saṅkhāra của con người được trình bày làm ví dụ ở trên. Trong Saṅkhāra đó, 
Ñāṇa và Pīti tùy theo có thể sanh. Như đã được trình bày trong bảng Nāmā Kammaṭṭhāna, nó có 
thể sanh lên là 34 hay 33 hay 33 hay 32 tùy theo. Tadārammaṇa có thể sanh hay không sanh. Khi 
thiền giả đạt đến giai đoạn quán Vipassanā, vị đó cần phải quán trên Ba tướng của Nhân và Quả, 
sau khi phân định sự sanh và diệt theo tiến trình tâm Vīthi đã được trình bày. Phá vỡ tính khối 
(ghana) bằng minh sát. Vì Pañcadvāra Vīthi không thể tạo nên Quả Paṭisandhi (nhưng có khả năng 
tạo nên Quả Pavatti), chỉ có loại Manodvāra Vīthi được trình bày. 

SAṄKHĀRAPACCAYĀ VINNANAṀ 
(Bởi sự sanh của Saṅkhāra, Vipāka Viññana sanh.) (Vism., XVII, 121) 
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Lưu ý: trong câu “Bởi Avijjā, Saṅkhāra sanh” và “Bởi Saṅkhāra, Viññāṇa sanh”, điều này liên hệ 
đến lực tự nhiên, Atthi Bhāva, của Avijjā và Saṅkhāra. Avijjā và Saṅkhāra hầu hết bị tách rời bởi 
nhiều sát-na tâm (Cittakkhaṇa) hay nhiều tiến trình Vīthi Citta. Thỉnh thoảng Avijjā và Akusala 
Saṅkhāra có thể sanh trong cùng một sát-na tâm hay trong một tiến trình tâm Vīthi với nhau. 
Nhưng nó (Avijjā) có thể bị tách rời bởi nhiều tiến trình Tâm Vīthi khỏi các Kusala Saṅkhāra là cái 
có khả năng tạo Kusala Vipāka Viññāṇa như là Paṭisandhi Vipāka Viññāṇa của kiếp sống con 
người hiện tại. Tương tự, trong câu “Bởi Saṅkhāra, Vipāka Viññāṇa sanh”, Saṅkhāra và Vipāka 
Viññāṇa bị ngăn cách bởi kiếp sống. Do vậy vào giai đoạn sanh –trụ - diệt của Quả, giai đoạn sanh 
– trụ - diệt của Nhân không còn xảy ra. Bởi vậy, chỉ duy nhất khi nào giai đoạn sanh – trụ - diệt của 
Avijjā và Saṅkhāra không còn xuất hiện thì chúng tạo Quả, khi đề cập rằng do Avijjā – Saṅkhāra, 
Quả tương ứng sanh lên thì có nghĩa là do sự hiện hữu là lực Satti tự nhiên (=Atthi Bhāva) của 
Avijjā và Saṅkhāra là cái có thể tạo nên Quả tương ứng. 

Lực Satti tự nhiên đó là lực Kamma Satti của nhóm Kusala Saṅkhāra dhamma ‘bị vây quanh’ bởi 
Avijjā – Taṇhā – Upādāna (ở đây liên hệ đến ước nguyện được trở thành người). Hành động/sự tích 
lũy của Kamma là điều thiết yếu của lực Satti tự nhiên này. Chỉ khi Saṅkhāra dhamma (=Kusala 
Saṅkhāra, Akusala Saṅkhāra) đã được làm/tích tập rồi thì mới có thể trở thành Nhân để cho Quả. 
Điều không phải cốt yếu là bất kể giai đoạn sanh-trụ-diệt của nó có đang xảy ra hay không. 

Kāmāvacarassa kusalassa kammassa katattā upacitattā vipākaṁ cakkhuviññāṇaṁ uppannaṁ hoti 
– bởi Kāmāvacara Kusala Kamma đã được làm và tích tập, Kusala Vipāka Cakkhu Viññāṇa đạt đến 
sanh khởi. (Abhidhamma-Bk.I-104) 

Viññāṇa 
Bởi sự hiện hữu của Saṅkhāra tích tập cho Saṁsāra Hiện tại, 6 Vipāka Viññāṇa, - Cakkhu Viññāṇa, 
Sota Viññāṇa, Ghāna Viññāṇa, Jivhā Viññāṇa, Kāya Viññāṇa, Mano Viññāṇa sanh khởi. 

Vipāka Viññāṇa = Vipāka Manoviññāṇa 

Xét hai loại: - PañcaViññāṇa và Vipāka Manoviññāṇa - là ‘Vipāka Viññāṇa’. Vipāka Manoviññāṇa 
bao gồm Vīthi Mutta Citta như là Paṭisandhi Viññāṇa, Bhavaṅga Viññāṇa, Cuti Viññāṇa. Và cũng 
bao gồm có Vīthi Citta là Sampaṭicchana, Santīraṇa và Tadārammaṇa Vipāka Viññāṇa. 
PañcaViññāṇa và Sampaṭicchana, Santīraṇa, Ahetuka Tadārammaṇa có thể là Kusala Vipāka hay 
Akusala Vipāka. Vì PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa, Tadārammaṇa sanh dựa trên quy 
luật tự nhiên cố định, Citta Niyama của tiến trình tâm gọi là Vīthi, hành giả cần phải quán Nhân và 
Quả theo tiến trình tâm Vīthi nơi mà chúng khởi sanh; và cũng vào khi thiền Vipassanā trên chúng. 
Trong việc quán theo tiến trình tâm Vīthi, Kiriyā Citta như là  Pañcadvārāvajjana - Votthapana-
Manodvārāvajjana và Kusala/Akusala Citta (gọi là Javana) cũng sanh khởi trong tiến trình tâm Vīthi 
với các Vipāka Viññāṇa (Votthapana cũng được đọc như Voṭṭhabbana). Do vậy, với mục tiêu rằng 
không để một Paramattha Dhātu nào sanh lên ở tiến trình tâm Vīthi lại bị bỏ sót, nên không có lỗi gì 
nếu hành giả cũng quán Vipassanā trên Kiriyā Citta và Kusala/Akusala Citta. Tuy nhiên, trong liên 
kết các mối quan hệ nhân quả, sau khi thấy bằng minh sát, chỉ quán các mối liên kết nhân quả 
giữa Saṅkhāra và Vipāka Viññāṇa như đã trình bày. Quán tất cả 6 dòng, từ Rūpārammaṇa đến 
dòng Dhammārammaṇa như đã trình bày trong bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Quán tất cả Vipāka 
Viññāṇa xuất hiện trong Kusala Javana Vīthi và Akusala Javana Vīthi của mỗi dòng. Sau đây là 
một vài ví dụ quán. 

Quán Vīthi Mutta Citta 

1) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Paṭisandhi Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Paṭisandhi Viññāṇa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Bhavaṅga Viññāna sanh. 

 Saṅkhāra (=34) là Nhân, Bhavaṅga Viññāṇa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Cuti Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Cuti Viññāṇa là Quả. 
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Cakkhudvāra Vīthi Vipāka Viññāṇa 

1) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Cakkhu Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Cakkhu Viññāṇa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Sampaṭicchana Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Sampaṭicchana Viññāṇa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Santīraṇa Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Santīraṇa Viññāṇa là Quả. 

4) Bởi sự sanh của Saṅkhāra (=34), Tadārammaṇa Viññāṇa sanh. 

Saṅkhāra (=34) là Nhân, Tadārammaṇa là Quả. 

(Lưu ý: trong việc quán 2 lần sanh lên của Tadārammaṇa trong Cakkhudvāra Vīthi và 2 lần sanh 
của Tadārammaṇa trong Manodvāra Vīthi mà lấy đối tượng là Rūpārammaṇa, quán cả hai lần. 
Quán tất cả Vipāka Viññāṇa trong suốt tiến trình của Cakkhudvāra Vīthi như đã trình bày trong 
bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Quán tất cả Kusala Javana Vīthi và Akusala Javana Vīthi. Dựa trên 
cách này, quán SotaViññāṇa-Sampaṭicchana-Santīraṇa- Tadārammaṇa Vipāka Viññāṇa thuộc 
dòng Saddārammaṇa; GhānaViññāṇa-Sampaṭicchana-Santīraṇa-Tadārammaṇa Vipāka Viññāṇa 
thuộc dòng Gandhārammaṇa; JivhāViññāṇa-Sampaṭicchana-Santīraṇa-Tadārammaṇa Vipāka 
Viññāṇa thuộc dòng Rasārammaṇa; KāyaViññāṇa-Sampaṭicchana-Santīraṇa-Tadārammaṇa 
Vipāka Viññāṇa thuộc dòng Phoṭṭhabbārammaṇa; và Tadārammaṇa Vipāka Viññāṇa thuộc dòng 
Dhammārammaṇa. Khi đến giai đoạn Vipassanā sau này, không có lỗi lầm gì khi hành giả quán 
Vipassanā trên Pañcadvārāvajjana [là (thức) bắt đầu của tiến trình tâm Vīthi là nơi mà Vipāka 
Viññāṇa được bao gồm] và trên Votthapana & Javana [thuộc khúc giữa] trong Pañcadvāra Vīthi; và 
trên Manodvārāvajjana của ManodvāraVīthi với mục tiêu là không để sót một Paramattha Dhātu 
nào.) 

 VIÑÑĀṆAPACCAYĀ NĀMARŪPAṀ 
(Bởi sự sanh của Viññāṇa, NāmaRūpa sanh) 

Yañhi nāmarūpassa hetu viññāṇaṁ, taṁ vipākāvipāka bhedato dvidhā mataṁ (Vism., XVII, 199) 

Cả (1) Vipāka Viññāṇa và (2) Avipāka Viññāṇa (= Abhisaṅkhāra Viññāṇa) có thể được xem là 
‘Viññāṇa’ mà là Nhân của NāmaRūpa. 

Vipāka Viññāṇa cũng được gọi là Sahajāta Viññāṇa. Nó có nghĩa là Viññāṇa đồng sanh với 
Cetasika đi cùng. Paṭisandhi, Bhavaṅga và Cuti là Vipāka Viññāṇa xuất hiện ngoài tiến trình Vīthi 
(Vīthi Mutta Citta); PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa, Tadārammaṇa là Vipāka Viññāṇa 
thuộc về tiến trình Vīthi Citta. Tuy nhiên, Pañcadvārāvajjana, Votthapana, Javana, 
Manodvārāvajjana Viññāṇa cũng là Sahajāta Viññāṇa; nghĩa là Viññāṇa đồng khởi sanh với 
Cetasika. Trong sự quán Vipāka Viññāṇa và Avipāka Viññāṇa – vì Avipāka Viññāṇa được liên kết 
với Saṅkhāra – việc quán Avipāka Viññāṇa sẽ được trình bày trước. Avipāka Viññāṇa được gọi là 
Abhisaṅkhāra Viññāṇa trong Chú giải (Vism., XVII, 199). Nó có nghĩa Viññāṇa được hình thành để 
tạo nên trạng thái hiện hữu (Bhava) mới. Trong phụ chú giải nó được gọi là Kamma Viññāṇa (Mahā 
Ṭika – Vol. II – 315, Burmese script) 

Kamma Viññāṇa = Abhisaṅkhāra Viññāṇa 
(Kusala\Akusala) Viññāṇa đồng hành với Saṅkhāra và Kamma đã làm và tích lũy trong kiếp Quá 
khứ là Kamma Viññāṇa; đó là, thức Viññāṇa, là thành phần của nhóm Nhân Saṅkhāra Nāma 
Dhamma (34) được đề cập ở trên là: “Saṅkhārapaccayā Viññāṇa” là Kamma Viññāṇa 
(=Abhisaṅkhāra Viññāṇa). Ở giai đoạn này cần tập trung quán Kamma Viññāṇa (=Abhisaṅkhāra 
Viññāṇa).  

(Kusala\Akusala) Viññāṇa đồng hành với Saṅkhāra và Kamma đang được làm và tích tập để đạt 
được một kiếp Tương lai cũng là Kamma Viññāṇa (= Abhisaṅkhāra Viññāṇa). 



- 13 - 

Hành giả có thể quán Nhân và Quả sau khi đã thấy bằng kinh nghiệm minh sát rằng sự sanh của 
Vipāka NāmaRūpa Hiện tại = Vipāka Citta + Cetasika + Kammaja Rūpa như là Paṭisandhi Vipāka 
NāmaRūpa là bởi Kamma Viññāṇa trong Quá khứ; và rằng sự sanh của Vipāka NāmaRūpa Tương 
lai = Vipāka Citta + Cetasika + Kammaja Rūpa như là Paṭisandhi NāmaRūpa trong tương lai là do 
Kamma Viññāṇa trong Hiện tại. Dù sao trong giai đoạn này, việc quán để thấy bằng kinh nghiệm 
minh sát (Paccakkha ñāṇa) rằng sự sanh của Vipāka NāmaRūpa là bởi Kamma Viññāṇa trong Quá 
khứ. 

Nāma Rūpa 
Như đã đề cập ở trên, chỉ Kamma Viññāṇa được xem như “Viññāṇa” ở về phía Nhân. Còn về phía 
NāmaRūpa Quả, không chỉ là nhóm Cetasika mà Viññāṇa đi cùng  cũng phải được xem như 
“Nāma”; và chỉ Kammaja Rūpa được trực tiếp xem như “Rūpa”. Dù vậy, không có lỗi gì khi trong 
giai đoạn Vipassanā, nếu hành giả quán Kammaja Rūpa, vị ấy cũng quán Vipassanā trên những 
Cittaja, Utuja, Āhāraja Rūpa là những sắc không thể tách rời và có thể thấy chúng trộn lẫn với 
nhau. Trong liên kết giữa Nhân và Quả, thì chỉ liên kết với Kammaja Rūpa. Sau đây là một vài sự 
quán. 

Một vài ví dụ của việc quán  
1) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Paṭisandhi NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Paṭisandhi NāmaRūpa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Bhavaṅga NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Bhavaṅga NāmaRūpa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Cuti NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Cuti NāmaRūpa là Quả 

CakkhuDvāra Vīthi – Vipāka NāmaRūpa 
1) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, CakkhuViññāṇa NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, CakkhuViññāṇa NāmaRūpa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Sampaṭicchana NāmaRūpa sanh. 

 Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Sampaṭicchana NāmaRūpa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Santīraṇa NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Santīraṇa NāmaRūpa là Quả. 

4) Bởi sự sanh của Kamma Viññāṇa Quá khứ, Tadārammaṇa NāmaRūpa sanh. 

Kamma Viññāṇa Quá khứ là Nhân, Tadārammaṇa NāmaRūpa là Quả. 

(Lưu ý: quán sự sanh của SotaViññāṇa, Sampaṭicchana, Satīraṇa, Tadārammaṇa Vipāka 
NāmaRūpa… dựa trên cùng phương pháp. Trong thiền Vipassanā không có lỗi gì khi quán Āvajjana, 
Votthapana, Javana kết hợp với nhau. Chỉ khi quán về Nhân và Quả thì hành giả mới liên kết 
Kamma Viññāṇa Quá khứ với Vipāka NāmaRūpa. Quán tất cả 6 dòng. Quán tất cả Vipāka 
NāmaRūpa trong suốt tiến trình của mỗi dòng.) 

Saṅkhāra và Kamma Bhava (=Kamma) 
Như đã giải thích trong Paṭicca Samuppāda phương pháp thứ 5 của quán Nhân và Quả,  việc quán 
Nhân và Quả sau khi đã thấy bằng minh sát rằng bởi Nānākkhaṇika Kamma Satti (chính là Nghiệp 
lực – Kamma Satti – của Saṅkhāra bị vây quanh bởi Avijjā, Taṇhā, Upādāna), Vipāka Nāma và 
Kammaja sanh. Tuy nhiên, vì Kamma Satti không phải là đối tượng của thiền Vipassanā trên Ba 
Tướng, hành giả cần phải hiểu chỉ riêng Saṅkhāra và Kamma Bhava  (=Kamma) mới chính là đối 
tượng của Vipassanā: 



- 14 - 

Āyūhanā Saṅkhārāti taṁ kammaṁ karoto purima cetanāyo, yathā dānaṁ dassāmīti cittaṁ 
uppādetvā māsampi saṁvaccharampi dānupakaraṇāni sajjentassa uppannā purimacetanāyo.  
Paṭiggāhakānaṁ pana hatthe dakkhinaṁ patiṭṭhāpayato cetanā bhavoti vuccati.  Ekāvajjanesu vā 
chasu javanesu cetanā āyūhanasaṅkhārā nāma, sattamā cetanā bhavo.  Yā kāci vā pana cetanā 
bhavo.  Taṁsampayuttā āyūhanasaṅkhārā nāma (Abhidhamma Commentary-Vol.II-182, 183   
Burmese script) 

1) Āyūhanā saṅkhāra là Cetanā sanh lên trước khi sự tích tập Kamma được hoàn thành = Purima 
Cetanā = Pubba Cetanā. Ví dụ: sau khi có ý định Dāna đây chính là Purima Cetanā = Pubba 
Cetanā sanh lên nơi người đang chuẩn bị trong thời gian một tháng hay một năm những thứ để 
cúng dường. Patiṭṭhāpaka Cetanā, làm cho vật thí được cúng đến người nhận, được gọi là Kamma 
Bhava. 

2) Theo cách khác: trong rất nhiều tiến trình tâm Vīthi sanh khởi trong khi đang làm hành động 
thiện hay bất thiện nghiệp, Cetanā nào đồng sanh với 6 Javana đầu trong số 7 Javana ở mỗi Vīthi 
được gọi là Saṅkhāra. Cetanā đồng sanh với Javana thứ 7 được gọi là Kamma Bhava 

3) Theo cách khác: tất cả Citta Cetasika đồng sanh Kusala\Akusala Cetanā trong mỗi sát-na tâm 
Javana thì được gọi là Saṅkhāra. Tất cả Kusala & Akusala Cetanā được gọi là Kamma Bhava. 

Theo như sự định nghĩa ở trên, nếu hành giả có khả năng quán Vipassanā trên tất cả Paramattha 
Dhātu trong mỗi sát-na tâm của nhóm ManodvāraVīthi Nāma dhamma là nơi mà Avijjā-Taṇhā-
Upādāna nổi trội, và của nhóm ManodvāraVīthi Nāma dhamma mà là Saṅkhāra-Kamma thì thiền 
Vipassanā trên Saṅkhāra và Kamma Bhava được hoàn tất. Bởi thế, trong giai đoạn Vipassanā, 
quán Vipassanā trên Ba Tướng của Saṅkhāra và Kamma Bhava theo định nghĩa ở trên. Lưu ý rằng 
lực của Kamma được đề cập trong phần Kammapaccaya là Nānākkhaṇika KammaSatti thì không 
phải là đối tượng của Vipassanā. Lưu ý rằng chỉ có Saṅkhāra và Kamma Bhava được đề cập ở 
trên, chính là nguồn gốc của Kamma Satti đó, là các đối tượng của Vipassanā. 

Bởi sự sanh của Sahajāta Viññāṇa, Sahajāta NāmaRūpa sanh. 
1) Bởi sự sanh của Paṭisandhi Viññāṇa, Paṭisandhi NāmaRūpa sanh. 

Paṭisandhi Viññāṇa là Nhân, Paṭisandhi NāmaRūpa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Bhavaṅga Viññāṇa, Bhavaṇga NāmaRūpa sanh. 

Bhavaṅga Viññāṇa là Nhân, Bhavaṅga NāmaRūpa là Quả. 

{Lưu ý: chỉ lấy Cetasika Nāma đồng sanh với Bhavaṅga Viññāṇa trong một sát-na tâm là “Nāma”. 
Lấy chủ yếu Cittaja Rūpa sanh bởi Bhavaṅga Viññāṇa là “Rūpa”. Dù vậy ở giai đoạn Vipassanā, 
không có lỗi gì nếu quán Vipassanā cả trên Kammaja Rūpa, Utuja Rūpa, Āhāraja Rūpa vốn sanh 
lẫn lộn cùng với Cittaja Rūpa đó. Đối với phép quán Nhân và Quả, sau khi thấy bằng minh sát mối 
quán hệ Nhân Quả giữa Viññāṇa và Cittaja Rūpa tương ứng, thì thấy rõ Nhân và Quả. Kỹ thuật này 
cũng tương tự cho Vīthi Citta. Trong Vīthi Citta, Vipāka Viññāṇa có nghĩa chỉ là những 
PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa và Tadārammaṇa Vipāka Viññāṇa mà thôi. Lưu ý rằng 
‘Sahajāta Viññāṇa’ không chỉ riêng Vipāka Viññāṇa mà cũng bao gồm Kiriyā Viññāṇa và Javana 
Viññāṇa chính là Pañcadvārāvajjana, Votthapana, Javana, Manodvārāvajjana, Javana. Theo 
phương pháp Suttanta Desana, những chi Paṭicca Samuppāda là Viññāṇa – NāmaRūpa – 
Saḷāyatana – Phassa – Vedanā chỉ là Vipāka Dhamma. Dù vậy trong những Vipāka dhamma: không 
có Pañcadvārāvajjana thì PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa không thể sanh; và không có 
Javana thì Tadārammaṇa không thể sanh (Mahā Ṭīka sub-Commentary-Vol. II-323, Burmese 
script). Bởi vậy với mục đích rằng không để Paramattha Dhātu nào bị bỏ sót, khi quán Nhân và 
Quả không có lỗi gì khi quán luôn cả Pañcadvārāvajjana – Votthapana – Javana – 
Manodvārāvajjana – Javana. Nếu hành giả hiểu được rằng chúng không được bao gồm trong 
Vipāka Vaṭṭa thì không có lỗi. [hai câu trước giải nghĩa cho dấu sao * bên dưới.] Ở đây có tranh cãi 
giữa các Sách như là Cuti có thể tạo Cittaja Rūpa hay không.} 

3) Bởi sự sanh của Cuti Viññāṇa, Cuti Nāma (+Rūpa) sanh. 

Cuti Viññāṇa là Nhân, Cuti Nāma (+Rūpa) là Quả. 

* Bởi sự sanh của Pañcadvārāvajjana Viññāṇa, Pañcadvārāvajjana Nāma + Rūpa sanh 
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Pañcadvārāvajjna Viññāṇa là Nhân, Pañcadvārāvajjana Nāma + Rūpa là quả 

4) Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa, CakkhuViññāṇa Nāma sanh. 

CakkhuViññāṇa là Nhân, CakkhuViññāṇa Nāma là Quả. 

 (Nāma = 7 Tâm sở Cetasika đồng sanh) 

Hay nói cách khác: 

Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa, CakkhuViññaṇa Nāma + Rūpa sanh. 

CakkhuViññāṇa là Nhân, CakkhuViññāṇa Nāma + Rūpa là Quả. 

{Lưu ý: quán SotaViññāṇa, Ghāna Viññāṇa, Jivhā Viññāṇa, Kāya Viññāṇa theo cùng cách. “Nāma” 
là 7 Cetasika đồng sanh. Do PañcaViññāṇa như Cakkhu Viññāṇa không thể tạo nên Cittaja Rūpa, 
lấy chủ yếu Kammaja Rūpa đang sanh lên trong lúc có mặt của PañcaViññāṇa như là 
CakkhuViññāṇa 1 cách gián tiếp. Quán, lấy KammajaRūpa là đối tượng. Ở giai đoạn Vipassanā, 
không có lỗi gì khi quán Vipassanā trên chúng bao gồm với Kammaja Rūpa, Utuja Rūpa, Ahāraja 
Rūpa tức những sắc ở vào giai đoạn sanh (uppāda) của sát-na cùng lúc đó và Cittaja Rūpa là sắc ở 
giai đoạn trụ (Ṭhīti) được sanh bởi tâm trước đó. Lưu ý rằng phương pháp này thì giống nhau cho 
các trường hợp khác.} 

5) Bởi sự sanh của Sampaṭicchana Viññāṇa, Sampaṭicchana Nāma + Rūpa sanh 

Sampaṭicchana Viññāṇa là Nhân, Sampaṭicchana Nāma + Rūpa là Quả. 

{Lưu ý: “Nāma” là 10 Cetasika đồng sanh trong Sampaṭicchana Citta. “Rūpa” là Cittaja Rūpa tạo 
nên bởi Sampaṭicchana Citta. Khi một người đạt đến giai đoạn Vipassanā thì không có lỗi gì khi 
cũng quán Vipassanā trên Kammaja, Utuja, Āhāraja Rūpa khởi sanh trong 3 sát-na (= Khaṇattaya) 
của Sampaṭicchana đó. Trong phần sau của Vīthi Citta như Santīraṇa, xem những Cetasika đồng 
sanh khi ấy là “Nāma”. Về phần “Rūpa”, tương tự như ở trên.} 

6) Bởi sự sanh của Santīraṇa Viññāṇa, Santīraṇa Nāma + Rūpa sanh. 

Santīraṇa Viññāṇa là Nhân, Santīraṇa Nāma + Rūpa là Quả. 

* {bởi sự sanh của Votthapana Viññāṇa, Votthapana Nāma + Rūpa sanh. 

Votthapana Viññāṇa là Nhân, Votthapana Nāma + Rūpa là Quả. } 

* {bởi sự sanh của Javana Viññāṇa, Javana Nāma + Rūpa sanh. 

Javana Viññāṇa là Nhân, Javana Nāma + Rūpa là Quả. } 

Bởi sự sanh của Tadārammaṇa Viññāṇa, Tadārammaṇa Nāma + Rūpa sanh. 

Tadārammaṇa Viññāṇa là Nhân, Tadārammaṇa Nāma + Rūpa là Quả. 

* {Bởi sự sanh của Manodvārāvajjana Viññāṇa, Manodvārāvajjana Nāma + Rūpa sanh. 

Manodvārāvajjana Viññāṇa là Nhân, Manodvārāvajjana Nāma + Rūpa là Quả.} 

Cần hiểu rằng phương pháp này tương tự cho Javana – Tadārammaṇa. Quán tất cả sát-na tâm 
(Cittakkhaṇa) như đã trình bày trong bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Liên hệ đến các phép quán này là 
các tham khảo từ Kinh điển như sau: 

NāmaRūpassa yaṁ hetu, viññāṇaṁ taṁ dvidhā mataṁ 

Vipākamavipākañca, yuttameva yato idaṁ.    (Abhidhamma Commentary-Vol.II-163, Burmese 
script) 

Sahajātaviññāṇa paccayā nāmarūpaṁ, kammaviññāṇa paccayā ca nāmarūpañca 
yathāsambhavam yojetabbaṁ.   (MūlaṬīka-Vol. II-115, Burmese script) 

Kammaviññāṇappaccayā vipākacittappavattikāle vipāka nāmassa, kammasamuṭṭhāna rūpassa ca 
vasena.  SahajātaViññāṇa paccayā pana itaracittappavatti kālepi vipāko vipāka nāmavasena, 
cittasamuṭṭhāna rūpavasena ca nāmarūpassa sambhavo dassetabboti āha 
"Sahajāta......yojetabba"nti. (Anuṭīka-Vol.II-128) 
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NĀMARŪPAPACCAYĀ SAḶĀYATANAṀ 
(Bởi sự sanh của  NāmaRūpa, Saḷāyatana sanh) 

Ở giai đoạn này, phép quán có 5 phần: 

A) Bởi sự sanh của Nāma, Manāyatana sanh. 

B) Bởi sự sanh của Nāma, Āyatana Rūpa sanh. 

C) Bởi sự sanh của Rūpa, Āyatana Rūpa sanh. 

D) Bởi sự sanh của Rūpa, Manāyatana sanh. 

E) Bởi sự sanh của Nāma + Rūpa, Manāyatana sanh. 

A) Nāma hỗ trợ Manāyatana 

(Bởi sự sanh của Nāma, Manāyatana sanh.) 

Trong giai đoạn này chỉ lấy Cetasika đồng sanh trong chính Manāyatana như “Nāma”. Manāyatana 
là thức Viññāṇa sanh cùng với chính các Cetasika đó. Đây là giai đoạn quán rằng Cetasika Nāma 
hỗ trợ Citta (=Manāyatana) mà đồng sanh với chúng. 

1)  Bởi sự sanh của Paṭisandhi Nāma dhamma (=33), Paṭisandhi Manāyatana sanh. 

Paṭisandhi Nāma dhamma (=33) là Nhân, Paṭisandhi Manāyatana là Quả. 

2)  Bởi sự sanh của Bhavaṅga Nāma dhamma (=33), Bhavaṅga Manāyatana sanh. 

Bhavaṅga Nāma dhamma (=33) là Nhân, Bhavaṅga Manāyatana  là Quả. 

3)  Bởi sự sanh của Cuti Nāma dhamma (=33), Cuti Manāyatana sanh. 

Cuti Nāma dhamma (=33) là Nhân, Cuti Manāyatana  là Quả. 

(Trong trường hợp này Tihetuka Somanassa Paṭisandhi – Bhavaṅga – Cuti được trình bày làm ví dụ) 

Bởi sự sanh của Pañcadvārāvajjana Nāma dhamma (=10), Pañcadvārāvajjana Manāyatana sanh. 

Pañcadvārāvajjana Nāma dhamma (=10) là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

4)  Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa Nāma dhamma (=7), CakkhuViññāṇa Manāyatana sanh. 

CakkhuViññāṇa Nāma dhamma (=7) là Nhân, CakkhuViññāṇa Manāyatana là Quả. 

5) Bởi sự sanh của Sampaṭicchana Nāma dhamma (=10), Sampaṭicchana Manāyatana sanh. 

Sampaṭicchana Nāma dhamma (=10) là Nhân, Sampaṭicchana Manāyatana là Quả. 

6) Bởi sự sanh của Santīraṇa Nāma dhamma (=11), Santīraṇa Manāyatana sanh. 

Santīraṇa Nāma dhamma (=11) là Nhân, Santīraṇa Manāyatana là Quả. 

* Bởi sự sanh của Votthapana Nāma dhamma (=11), Votthapana Manāyatana sanh. 

Votthapana Nāma dhamma (=11) là Nhân, Votthapana Manāyatana là Quả. 

* Bởi sự sanh của Javana Nāma dhamma (=), Javana Manāyatana sanh. 

Javana Nāma dhamma (=) là Nhân, Javana Manāyatana là Quả. 

7) Bởi sự sanh của Tadārammaṇa  Nāma dhamma (=), Tadārammaṇa Manāyatana sanh. 

Tadārammaṇa  Nāma dhamma (= ) là Nhân, Tadārammaṇa Manāyatana là Quả. 

* Bởi sự sanh của Manodvārāvajjana Nāma dhamma (=11), Manodvārāvajjana Manāyatana sanh. 

Manodvārāvajjana Nāma dhamma (=11) là Nhân, Manodvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

(Lưu ý: quán các Cetasika đồng sanh = “Nāma” trong Santīraṇa, Javana và Tadārammaṇa, như đã 
trình bày trong Bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Tuần tự quán nhóm Thiện và Bất Thiện của Kusala 
Javana và Akusala Javana tương ứng. Vì Pañcadvārāvajjana, Votthapana, Javana và 
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Manodvārāvajjana không thuộc về Vipāka Vaṭṭa, nên có thể để chúng sang một bên; nhưng với 
mục đích không bỏ qua bất cứ một Paramattha Dhātu nào, nên không có lỗi gì nếu cũng quán 
chúng (liên hệ đến * ở trên). Nếu hành giả hiểu được rằng chúng không thuộc Vipāka Vaṭṭa thì 
không sai. Quán Sotadvāra Vīthi,… dựa trên cùng phương pháp. Nāma = Cetasika trong cõi 
Pañcavokāra có thể hỗ trợ Manāyatana = Citta chỉ khi chúng có ‘đồng hành’, chính là sắc căn 
Vatthu Rūpa tương ứng như là Hadaya Vatthu.) 

B) Bởi sự sanh của Nāma, Āyatanarūpa sanh. 
Pacchājātā citta cetasikā dhammā purejātassa imassa kāyassa pacchājāta paccayena paccayo = 
ngoài trừ 4 Arūpa Vipāka, tất cả nhóm Citta Cetasika Nāma thuộc 85 Citta, 52 Cetasika sanh kế 
tiếp đó hỗ trợ cho CatuSamuṭṭhānika Rūpa Kāya đã sanh vào sát-na tâm trước đó. (Paṭṭhāna-Vol.I-
7). 

Theo Lời dạy trên, liên hệ đến CittaCetasika = Nāma dhamma hỗ trợ Āyatana Rūpa, cần hiểu rằng 
Quả Rūpa sanh trước và Nhân Nāma dhamma sanh sau đó. Quả Rūpa sanh cùng với sát-na tâm 
(Cittakkhaṇa) trước đó (hầu hết là như vậy, ngoại trừ vào lúc Paṭisandhi). Nhóm Nhân Nāma 
dhamma là nhóm Nāma dhamma  sanh ở sát-na tâm sau đó. Như vậy, trước tiên cần lưu ý một vài 
điểm tóm tắt: 

1) Ekaja Kāya tức là Kammaja (hay cách khác, DvijaKāya tức là Kammaja Rūpa & Utuja Rūpa) – 
sau khi đã sanh lên cùng với Paṭisandhi Nāmakkhandhā – lúc đã đạt đến giai đoạn Trụ (Ṭhīti) của 
Rūpa thì lại được hỗ trợ bởi Bhavaṅga Nāmakkhandhā Paccayadhamma thứ 1 bằng Pacchājāta 
Paccaya Satti. 

2) TijaKāya tức là Kammaja Rūpa, Cittaja Rūpa & Utuja Rūpa – sau khi đã sanh lên cùng với 
Bhavaṅga Nāmakkhandhā trước đó như là Bhavaṅga thứ 1 – lúc đạt đến giai đoạn trụ của Rūpa lại 
được hỗ trợ bởi Bhavaṅga Nāmakkhandhā Paccayadhamma  sanh sau đó bằng Pacchājāta 
Paccaya Satti. 

3) CatujaKāya tức là Kammaja Rūpa, Cittaja Rūpa, Utuja Rūpa & Āhāraja Rūpa – sau khi đã sanh 
lên cùng với tâm trước đó vào tiểu sát-na sanh Uppāda của Āhāraja Rūpa – cái đạt đến giai đoạn 
trụ của Rūpa lại được hỗ trợ bởi Citta Cetasika Nāmakkhandhā sau đó bằng Pacchājāta Paccaya 
Satti. 

4) CatujaKāya tức là Kammaja Rūpa, Cittaja Rūpa, Utuja Rūpa & Āhāraja Rūpa – đã sanh lên cùng 
với Bhavaṅga Citta  thứ 15 tính từ Paṭisandhi nơi chúng sanh thuộc Kāmāvacara – lúc đạt đến giai 
đoạn trụ của Rūpa lại được hỗ trợ bởi Avajjana Nāmakkhandhā Paccayadhamma sanh sau đó 
bằng Pacchājāta Paccaya Satti. (Đối với chúng sanh Rūpāvacara, Tijakāya tức Kammaja, Cittaja & 
Utuja Rūpa được hỗ trợ bởi Āvajjana Nāmakkhandhā sanh sau bằng Pacchājāta Paccaya Satti.) 

5) Catuja Kāya (TijaKāya), sau khi đã sanh lên cùng với Pañcadvārāvajjana, lúc đạt đến giai đoạn 
trụ của Rūpa lại được hỗ trợ bởi PañcaViññāṇa Nāmakkhandhā Paccayadhamma sau đó bằng 
Pacchājāta Paccaya Satti. 

6) TijaKāya tức là  Kammaja Rūpa, Utuja Rūpa & Āhāraja Rūpa trong cõi Kāmāvacara (hay 
DvijaKāya là Kammja Rūpa & Utuja Rūpa trong cõi Rūpavacara) – sanh lên cùng với 
PañcaViññāṇa – lúc đạt đến giai đoạn trụ của Rūpa thì lại được hỗ trợ bởi nhóm Sampaṭicchana 
Nāmakkhandhā Paccayadhamma sau bằng Pacchājāta Paccaya Satti. 

7) Catuja Kāya tức là Kammaja Rūpa, Cittaja Rūpa, Utuja Rūpa & Āhāraja Rūpa trong cõi 
Kāmāvacara (hay TijaKāya tức Kammaja Rūpa, Cittaja Rūpa, Utuja Rūpa trong cõi Rūpāvacara.) – 
đã sanh lên cùng với Sampaṭicchana Nāmakkhandā – lúc đạt đến giai đoạn trụ của Rūpa lại được 
hỗ trợ bởi nhóm Santīraṇa Nāmakkhandhā Paccayadhamma bằng Pacchājāta Paccaya Satti. 

(Dựa trên cùng phương pháp, nhận biết rằng Citta Cetasika sanh sau = nhóm Nāmakkhandhā 
dhamma hỗ trợ Catuja Rūpa là sắc sanh lên cùng với tâm trước đó.) 

Trong giai đoạn này nơi mà “Bởi sự sanh của Nāma, Āyatana Rūpa sanh” được trình bày, lấy hai 
Citta + Cetasika đồng sanh của sát-na tâm sau là Nhân. Xem Cakkhāyatana, Sotāyatana, 
Ghānāyatana, Jivhāyatana, Kāyāyatana là những cái đã đạt đến giai đoạn trụ sau khi sanh cùng 
lúc với sát-na tâm trước đó là “Āyatana Rūpa” về phần của Quả. Tất cả 5 loại Āyatana Rūpa đều có 
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năng lực sanh lên trong mỗi giai đoạn sanh – trụ – diệt của sát-na tâm cho đến khi Nghiệp lực 
Kamma chưa bị cạn kiệt. Tuy nhiên, vì không phức tạp nên nó có thể được quán tách biệt; hay có 
thể quán cùng với nhau. Phương pháp quán tách biệt được trình bày sau đây: 

1) Bởi sự sanh của Bhavaṅga Calana Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

Bhavaṅga Calana Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh lên cùng lúc với AtītaBhavaṅga) 

2) Bởi sự sanh của Bhavaṅgupaccheda Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh 

Bhavaṅgupaccheda Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

Đây là Cakkhāyatana sanh lên cùng lúc với Bhavaṅga Calana.) 

3) Bởi sự sanh của Pañcadvāvājjana Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

Pañcadvāvājjana Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh cùng lúc với Bhavaṅgupaccheda) 

4) Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

CakkhuViññāṇa Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh lên cùng lúc với Pañcadvārāvajjana. 

Quán SotaViññāṇa,… với cùng phương pháp) 

5) Bởi sự sanh của Sampaṭicchana Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

Sampaṭicchana Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh cùng lúc với CakkhuViññāṇa.) 

6) Bởi sự sanh của Santīraṇa Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

Santīraṇa Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh lên cùng lúc với Sampaṭicchana) 

7) Bởi sự sanh của Votthapana Nāma dhamma, Cakkhāyatana sanh. 

Votthapana Nāma dhamma là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkāyatana sanh cùng lúc với Santīraṇa) 

8) Bởi sự sanh của Javana Nāma dhamma thứ I, Cakkhāyatana sanh. 

Javana Nāma dhamma thứ I là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh cùng lúc với Votthapana) 

9) Bởi sự sanh của Javana Nāma dhamma thứ II, Cakkhāyatana sanh. 

Javana Nāma dhamma thứ II là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Đây là Cakkhāyatana sanh cùng lúc với Javana thứ I) 

Nhận biết rằng nhóm Citta Cetasika Nāma dhamma sau hỗ trợ cho Cakkhāyatana là cái sanh ở 
sát-na tâm trước đó. Dựa theo phương pháp này, quán theo Bảng Nāma Kammaṭṭhāna trong tất cả 
sát-na tâm của tất cả 6 loại Vīthi như là Cakkhudvāra Vīthi. Quán tương tự cho Sotāyatana… Nếu 
hành giả muốn quán chúng như một tổng thể thì quán tất cả 5 Āyatana Rūpa như là Cakkhāyatana 
như sau đây: 

Cách khác: Quán Là Một Tổng thể 

1) Bởi sự sanh của Bhavaṅga Calana Nāma dhamma, 5 Āyatana Rūpa sanh. 

Bhavaṅga Calana Nāma dhamma là Nhân, 5 Āyatana Rūpa là Quả. 

(Chúng là Cakkhāyatana, Sotāyatana, Ghānāyatana, Jivhāyatana, Kāyāyatana sanh lên cùng lúc 
với AtītaBhavaṅga) 
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2) Bởi sự sanh của Bhavaṅgupaccheda Nāma dhamma, 5 Āyatana Rūpa sanh. 

Bhavaṅgupaccheda Nāma dhamma là Nhân, 5 Āyatana Rūpa là Quả. 

(Chúng là 5 Āyatana Rūpa sanh cùng lúc với Bhavaṅga Calana.) 

3) Bởi sự sanh của Pañcadvārāvajjana Nāma dhamma, 5 Āyatana Rūpa sanh. 

Pañcadvārāvajjana Nāma dhamma là Nhân, 5 Āyatana Rūpa là Quả. 

(Chúng là 5 Āyatana Rūpa sanh lên cùng lúc với Bhavaṅgupaccheda.) 

4) Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa Nāma dhamma, 5 Āyatana Rūpa sanh. 

CakkhuViññāṇa Nāma dhamma là Nhân, 5 Āyatana Rūpa là Quả. 

(Chúng là 5 Āyatana Rūpa sanh cùng lúc với Pañcadvārāvajjana.) 

Biết rằng trong cách này Citta Cetasika sanh sau = Nāma dhamma hỗ trợ cho 5 Āyatana Rūpa 
sanh ở sát-na tâm trước đó bằng Pacchājāta Paccaya Satti. Quán tất cả 6 dvāra. 

C) Bởi sự sanh của Rūpa, Āyatana Rūpa sanh. 
(Đây là Rūpa trong “NāmaRūpa Paccaya” hỗ trợ Āyatana Rūpa trong “Saḷāyatana”.) 

Hiện hữu trong Cakkhu Dasaka Kalāpa: 

1) Bởi sự sanh của Sắc Tứ Đại trong cùng Kalāpa (với Cakkhāyatana), Cakkhāyatana sanh. 

Sắc Tứ Đại trong cùng Kalāpa là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Jīvita trong cùng Kalāpa, Cakkhāyatana sanh. 

Jīvita trong cùng Kalāpa là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Ojā trong cùng Kalāpa, Cakkhāyatana sanh. 

Ojā trong cùng Kalāpa là Nhân, Cakkhāyatana là Quả. 

(Lưu ý: tương tự, quán xa hơn rằng có sự tương ứng (1) Tứ Đại trong cùng Kalāpa, (2) Jīvita trong 
cùng Kalāpa và (3) Ojā trong cùng Kalāpa hỗ trợ cho Sotāyatana, Ghānāyatana, Jivhāyatana, 
Kāyāyatana tương ứng. Tứ Đại  hỗ trợ Āyatana Rūpa trong cùng Kalāpa bằng Upatthambhaka 
Satti; Jīvita của cùng Kalāpa chăm sóc\bảo vệ bằng Anupālaka Satti; Ojā trong cùng Kalāpa hỗ trợ 
bằng Upatthambhaka Satti. Trong sự hỗ trợ các Āyatana Rūpa bởi Ojā của cùng Kalāpa, nên hiểu 
rằng Ojā chỉ có thể hỗ trợ khi nó (Ojā) được hỗ trợ từ Āhāraja Ojā. 

Vật thực vừa mới ăn vẫn còn trong bao tử trước khi bị tiêu hóa là UtujaOjaṭṭhamaka Rūpa. Khi nó 
được sự trợ giúp của Lửa Tiêu hóa tạo nên bởi Kamma gọi là Pācaka Tejo Dhātu, Ojā trong 
UtujaOjaṭṭhamaka Rūpa tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa Kalāpa mới. Bởi những Rūpa này được tạo 
nên bởi Ojā, chúng được gọi là Āhāraja Rūpa. Khi Āhāraja Ojā trong các Āhāraja Rūpa hỗ trợ 
KammajaOjā, CittajaOjā, UtujaOjā, và các ĀhārajaOjā trước thì kế đến mỗi và tất cả KammajaOjā, 
CittaOjā, UtujaOjā và ĀhārajaOjā trước tạo nên Rūpa Kalāpa mới một lần nữa. Bằng cách tạo nên 
và hỗ trợ như vậy, các Āyatana Rūpa, như là Cakkhāyatana, trở nên mạnh mẽ. Trong số Ojā được 
hỗ trợ, Kammaja Ojā là cái hiện hữu trong Kammaja Kalāpa như Cakkhu Dasaka Kalāpa cũng bao 
gồm. Sau khi thấy bằng minh sát bản chất này, quán phần trên. Quán tương tự cho từ Sotāyatana 
đến Kāyāyatana.) 

D) Bởi sự sanh của Rūpa, Manāyatana sanh. 
Trong cõi PañcaVokāra nơi tồn tại 5 Khandhā (bao gồm nhân loại) Nāma chỉ có thể sanh lên nếu 
có Vatthu Rūpa tương ứng; nếu không có Vatthu Rūpa tương ứng thì chúng không thể sanh lên 
được. Cần quán điều kiện này sau khi thấy được bản chất tự nhiên này bằng tuệ quán. Một điểm 
khác nữa là trong sự sanh của thức Viññāṇa gọi là Manāyatana, các Cetasika đồng sanh và không 
thể tách rời thì được gộp chung. Những Cetasika  này cùng với Manāyatana chỉ có thể sanh dựa 
trên các Căn Vatthu Rūpa tương ứng. Bởi thế không có lỗi gì trong việc thêm vào các Cetasika 
đồng sanh khi quán Manāyatana là chính. Trong số chúng, PañcaViññāṇa là Manāyatana sanh lên 
dựa trên các Căn Vatthu Rūpa tương ứng ví dụ như Cakkhu Vatthu đồng sanh với Atīta Bhavaṅga. 
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Paṭisandhi Citta = Manāyatana thì dựa trên Hadaya Vatthu Rūpa là cái sanh lên cùng lúc với nó 
(Paṭisandhi). Cuti Citta Manāyatana dựa trên Hadaya Vatthu Rūpa là cái đồng sanh với tâm thứ 17 
từ nó (Cuti) trở về trước. Hầu hết, Bhavaṅga Citta dựa trên Hadaya Vatthu Rūpa là cái đồng sanh 
với tâm ở sát-na trước. Tương tự, ngoại trừ PañcaViññāṇa, Manāyatana được gọi là Manodhātu và 
ManoViññāṇaDhātu đều dựa trên Hadaya Vatthu Rūpa đồng sanh với tâm ở sát-na trước đó. Tuy 
nhiên, theo cách Avinābhāva (không thể tách rời), ở giai đoạn Vipassanā, không có lỗi gì khi quán 
kết hợp với các Rūpa như là Catuja Rūpa (54 Rūpa hay 44 Rūpa,…) là cái đồng sanh với các Căn 
Vatthu Rūpa như là Cakkhu Vatthu, Hadaya Vatthu… 

Vài Ví Dụ Quán: 

1) Bởi sự sanh của Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Paṭisandhi, Paṭisandhi Manāyatana sanh. 

Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Paṭisandhi là Nhân,  

Paṭisandhi Manāyatana là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Bhavaṅga là Nhân, Bhavaṅga Manāyatana 
sanh. 

Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Bhavaṅga là Nhân, 

Bhavaṅga Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu đã đồng sanh với tâm ở sát-na trước tâm Bhavaṅga mà hành giả đang 
quán.) 

3) Bởi sự sanh của Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Cuti, Cuti Manāyatana sanh. 

Căn Hadaya Vatthu Rūpa của Cuti là Nhân, Cuti Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa đồng sanh với tâm thứ 17 từ Cuti trở về trước.) 

4) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Pañcadvārāvajjana Manāyatana sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa là sắc sanh lên cùng lúc với Bhavaṅgupaccheda) 

5) Bởi sự sanh của Cakkhu Vatthu Rūpa, Cakkhu Viññāṇa Manāyatana sanh. 

Cakkhu Vatthu Rūpa là Nhân, CakkhuViññāṇa Manāyatana là Quả. 

(Đây là Majjhimāyuka Cakkhuvatthu Rūpa là cái đồng sanh với Atīta Bhavaṅga) 

6) Bởi sự sanh lên của Hadaya Vatthu Rūpa, Sampaṭicchana Manāyatana sanh. 

Hadaya Vatthu là Nhân, Sampaṭicchana Manāyatana là Quả. 

(Đây Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng với CakkhuViññāṇa hay PañcaViññāṇa) 

7) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Santīraṇa Manāyatana sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Santīraṇa Manāyatana là Quả. 

(Đây Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng với Sampaṭicchana) 

8) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Votthapana Manāyatana sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Votthapana Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa đã sanh lên cùng với Santīraṇa) 

9) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Javana Manāyatana thứ I sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Javana Manāyatana thứ I là Quả. 

(Đây là Haydaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng với Votthapana) 

10) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Javana Manāyatana thứ II sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Javana Manāyatana thứ II là Quả. 
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(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng Javana thứ I)… 

11) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Tadārammaṇa Manāyatana thứ I sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Tadārammaṇa Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng Javana thứ 7 – lưu ý hầu hết đều tương tự) 

12) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Tadārammaṇa Manāyatana thứ II sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Tadārammaṇa Manāyatana thứ II là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng Tadārammaṇa thứ I) 

13) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu Rūpa, Manodvāravajjana Manāyatana sanh. 

Hadaya Vatthu Rūpa là Nhân, Manodvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

(Đây là Hadaya Vatthu Rūpa sanh lên cùng với Bhavaṅga trước [=Bhavaṅgupaccheda].) 

Dựa trên phương pháp này, quán từng sát-na tâm Vīthi như đã trình bày trong Bảng Nāma 
Kammaṭṭhāna. Quán tất cả 6 dvāra. Quán tất cả Kusala Javana Vīthi, Akusala Vīthi trong mỗi 
dvāra. 

E) Bởi sự sanh của NāmaRūpa, Manāyatana sanh 
Trong trường hợp này, chỉ lấy Cetasika sanh cùng với Citta tương ứng làm  “Nāma”. Lấy chủ yếu 
Căn Vatthu Rūpa tương thích, là nơi mà nhóm Nāma dhamma hiện diện trong sát-na tâm phụ 
thuộc vào; và các Rūpa không tách ly như 54 Rūpa, hay 44 Rūpa là “Rūpa”. Sau khi thấy bằng 
minh sát rằng NāmaRūpa tương thích hỗ trợ thức Manāyatana, quán các phần quán sau. Nhân 
Nāma = Cetasika và Quả Manāyatana là nhóm Sampayutta dhamma đồng sanh trong cùng một 
sát-na tâm. Như đã đề cập ở trên, Căn Vatthu Rūpa chủ yếu là Purejāta dhamma sanh lên trước 
Quả Manāyatana. Tuy nhiên, vào sát-na Paṭisandhi, nó là Sahajāta dhamma. 

Các tiến trình quán: 

1) Bởi sự sanh của Paṭisandhi NāmaRūpa, Paṭisandhi Manāyatana sanh. 

Paṭisandhi NāmaRūpa là Nhân, Paṭisandhi Manāyatana là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Bhavaṅga NāmaRūpa, Bhavaṅga Manāyatana sanh. 

Bhavaṅga NāmaRūpa là Nhân, Bhavaṅga Manāyatana là Quả 

(Quán tương tự cho Cuti) 

3) Bởi sự sanh của Pañcadvārāvajjana NāmaRūpa, Pañcadvārāvajjana Manāyatana sanh. 

Pañcadvārāvajjana NāmaRūpa là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

4) Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa NāmaRūpa, CakkhuViññāṇa Manāyatana sanh. 

CakkhuViññāṇa NāmaRūpa là Nhân, CakkhuViññāṇa Manāyatana là Quả. 

5) Bởi sự sanh của Sampaṭicchana Manāyatana NāmaRūpa, Sampaṭicchana Manāyatana sanh. 

Sampaṭicchana Manāyatana NāmaRūpa là Nhân, Sampaṭicchana Manāyatana là Quả. 

6) Bởi sự sanh của Santīraṇa NāmaRūpa, Santīraṇa Manāyatana sanh. 

Santīraṇa NāmaRūpa là Nhân, Santīraṇa Manāyatana là Quả. 

7) Bởi sự sanh của Votthapana NāmaRūpa, Votthapana Manāyatana sanh. 

Votthapana NāmaRūpa là Nhân, Votthapana Manāyatana là Quả. 

8) Bởi sự sanh của Javana NāmaRūpa thứ I, Javana Manāyatana thứ I sanh. 

Javana NāmaRūpa thứ I là Nhân, Javana Manāyatana thứ I là Quả. 

(Quán Javana thứ II,… theo cùng phương pháp.) 

9) Bởi sự sanh của Tadārammaṇa NāmaRūpa thứ I, Tadārammaṇa Manāyatana thứ I sanh. 
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Tadārammaṇa NāmaRūpa thứ I là Nhân, Tadārammaṇa Manāyatana thứ I là Quả. 

 (Quán Tadarammaṇa thứ II dựa trên cùng phương pháp.) 

10) Bởi sự sanh của Manodvārāvajjana NāmaRūpa, Manodvārāvajjana Manāyatana sanh. 

Manodvārāvajjana NāmaRūpa là Nhân, Manodvārāvajjana Manāyatana là Quả. 

Quán Dựa Trên Những Phương Pháp Trên  

Quán từng sát-na tâm trong Cakkhudvāra Vīthi & Manodvāra Vīthi là các tiến trình lấy đối tượng 
Rūpārammaṇa theo bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Quán tương tự trong các Vīthi như Sotadvāra Vīthi 
là tiến trình lấy Saddārammaṇa là đối tượng… Quán tất cả Kusala Javana Vīthi và Akusala Javana 
Vīthi trong tất cả 6 loại Vīthi. Pañcadvārāvajjana, Votthapana, Javana, Manodvārāvajjana cũng 
được quán chung để không bỏ sót Paramattha Dhātu nào cả. 

SAḶĀYATANAPACCAYĀ PHASSO 
(Bởi sự sanh của Saḷāyatana, Phassa sanh.) 

Phassa: - Tóm tắt có 6 loại Phassa là Cakkhusamphassa, Sotasamphassa, Ghānasamphassa, 
Jivhāsamphassa, Kāyasamphassa và Manosamphassa. Tất cả Phassa sanh cùng với Paṭisandhi, 
Bhavaṅga, Cuti; và với Pañcadvārāvajjana, Sampaṭicchana, Santīraṇa, Votthapana, Javana, 
Tadārammaṇa, Manodvārāvajjana được gọi là Manosamphassa. 

Salāyatana: - trong trường hợp này, lấy tất cả 12 Āyatana gồm có 6 nội Āyatana = Ajjhattikāyatana 
tức là Cakkhāyatana, Sotāyatana, Ghānayatana, Jivhāyatana, Kāyāyatana, Manāyatana và 6 
ngoại Āyatana = Bāhirāyatana tức là Rūpāyatana, Saddāyatana, Gandhāyatana, Rasāyatana, 
Phoṭṭhabbāyatana, Dhammāyatana là "Saḷāyatana”. Những nội và ngoại Āyatana này là ‘phương 
tiện’/ ‘trung gian’ có thể làm cho Citta – Cetasika phát triển và tăng cường. (Ví dụ) Khi Nhãn Tịnh 
Sắc tức là Cakkhāyatana bị Rūpārammaṇa tức là Rūpāyatana đập vào, lúc đó nếu Rūpārammaṇa 
đó là Iṭṭhārammaṇa (cảnh khả lạc) thì nụ cười được nảy ra; nếu Rūpārammaṇa là aniṭṭha (không 
lạc) thì cau mày nổi lên. Bởi thế Cakkhāyatana và Rūpāyatana đó là ‘phương tiện’ hay ‘trung gian’ 
làm nổi lên Citta – Cetasika tức là Cakkhudvāra Vīthi & Manodvāra Vīthi có đối tượng là 
Rūpārammaṇa. Nên hiểu theo cách như vậy. 

Trong 12 Āyatana, (i) 52 Cetasika và (ii) 16 Sukhuma Rūpa (Sắc tế) cũng được bao gồm. Tất cả 
Cetasika đồng sanh với các Citta tương ứng được gọi là Dhammāyatana. Vì Hadaya Vatthu Rūpa 
được gộp trong Sukhuma Rūpa nên Hadaya Vatthu cũng được gọi là Dhammāyatana . Các 
Cetasika đồng sanh với các Citta tương ứng, đặc biệt là những Cetasika đồng sanh với các Phassa 
tương ứng được gọi là Sampayutta Dhammāyatana. Tất cả thức = Viññāṇa được gọi là 
Manāyatana. 

Vài Tiến Trình Quán: 
Paṭisandhi Manosamphassa = Paṭisandhi Citta & Phassa đồng sanh 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu = Dhammāyatana, Paṭisandhi Manosamphassa sanh. 

Hadaya Vatthu Dhammāyatana là Nhân, Paṭisandhi Manosamphassa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Bāhirāyatana (ở đây có thể là một trong ba: Kamma, Kamma Nimitta hay Gati 
Nimitta), Paṭisandhi Manosamphassa sanh. 

Bāhirāyatana là Nhân, Paṭisandhi Manosamphassa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Paṭisandhi Viññāṇa = Manāyatana, Paṭisandhi Manosamphassa sanh. 

Paṭisandhi Viññāṇa = Manāyatana là Nhân, Paṭisandhi Manosamphassa là Quả. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana  (=32), Paṭisandhi Manosamphassa sanh. 

Sampayutta Dhammāyatana (=32) là Nhân, Paṭisandhi Manosamphassa là Quả. 
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Paṭisandhi Manosamphassa cũng là Nāma dhamma. Theo bản chất của Nāma dhamma (trong cõi 
PañcaVokāra), chúng chỉ có thể khởi lên nếu có Căn Vatthu Rūpa. Hơn nữa, vì Phassa có đặc tính 
của ‘chạm’  (tức là xúc), ‘xúc’ Phassa chỉ có thể sanh khi có đối tượng để ‘chạm’ (xúc). Nếu không 
có đối tượng để ‘chạm’ thì ‘xúc’ Phassa không thể sanh. Vì đối tượng của những nhóm Paṭisandhi 
Nāma dhamma có thể là Kamma, Kamma Nimitta hay Gati Nimitta, đối tượng đó có thể là bất kỳ 1 
trong 6 đối tượng. Nếu nó là đối tượng Kamma thì, — vì nó là Kusala Cetanā đối với con người — đối 
tượng Kamma đó là Dhammāyatana của Kusala Cetanā đó. Nếu hành giả muốn quán riêng 
Dhammāyatana đó thì vị ấy có thể quán Số 2) ở trên được đổi thành như sau: 

2) Bởi sự sanh của đối tượng (cảnh) Kamma = Dhammāyatana, Paṭisandhi Manosamphassa sanh. 

Cảnh Kamma = Dhammāyatana là Nhân, Paṭisandhi Manosamphassa là Quả. 

Sampayutta Dhammāyatana 

Nếu đó là Somanassa Tihetuka Paṭisandhi thì có 33 Cetasika đồng sanh với Paṭisandhi Viññāṇa. 
Trong số này, Phassa là một; đây là Paṭisandhi Manosamphassa. Paṭisandhi Viññāṇa Citta là 
Manāyatana. Nếu trừ Phassa Quả khỏi 33 Cetasika như vậy còn 32 Cetasika. Những Cetasika này 
là nhóm Dhammāyatana dhamma; chúng là Sampayutta Dhammāyatana. Lưu ý rằng phương pháp 
này là tương tự trong các trường hợp khác. Quán Bhavaṅga Manosamphassa và Cuti 
Manosamphassa dựa trên cùng phương pháp với Paṭisandhi Manosamphassa. 

Pañcadvārāvajjana Manosamphassaa (dòng Rūpārammaṇa) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu = Dhammāyatana, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

Hadaya Vatthu = Dhammāyatana là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana = Rūpārammaṇa, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

Rūpāyatana = Rūpārammaṇa là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Pañcadvārāvajjana Manāyatana, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

Pañcadvārāvajjana Manāyatana là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa là Quả. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=9), Pañcadvārāvajjna Manosamphassa sanh. 

Sampayutta Dhammāyatana  (= 9) là Nhân, Pañcadvārāvajjana Manosamphassa là Quả. 

(LƯU Ý: mặc dù các đoạn sau đây được viết ngắn hơn, tất cả các phép quán thì tương tự như ở 
trên). 

Cakkhusamphassa = Phassa đồng sanh với CakkhuViññāṇa 

1) Bởi sự sanh của Cakkhāyatana (=CakkhuVatthu), Cakkhusamphassa sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana (=Rūpārammaṇa), Cakkhusamphassa sanh. 

3) Bởi sự sanh của CakkhuViññāṇa Manāyatana, Cakkhusamphassa sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=6), Cakkhusamphassa sanh. 

Sampaṭicchana Manosamphassa (dòng Rūpārammaṇa) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu (Dhammāyatana), Sampaṭicchana Manosamphassa sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Sampaṭicchana Manosamphassa sanh. 

3) Bởi sự sanh của Sampaṭicchana Manāyatana, Sampaṭicchana Manosamphassa sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (= 9), Sampaṭicchana Manosamphassa sanh. 

Satīraṇa Manosamphassa (dòng Rūpārammaṇa) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu (=Dhammāyatana), Santīraṇa Manosamphassa sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Santīraṇa Manosamphassa sanh. 

3) Bởi sự sanh của Santīraṇa Manāyatana, Santīraṇa Manosamphassa sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=9 hay 10), Santīranṇa Manosamphassa sanh. 



- 24 - 

Votthapana Manosamphassa (dòng Rūpāramma) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu (=Dhammāyatana), Votthapana Manosamphassa sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Votthapana Manosamphassa sanh. 

3) Bởi sự sanh của Votthapana Manāyatana, Votthapana Manosamphassa sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=10), Votthapana Manosamphassa sanh. 

Javana Manosamphassa thứ I (dòng Rūpārammaṇa – Kusala Javana) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu (=Dhammāyatana), Javana Manosamphassa thứ I sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Javana Manosamphassa thứ I sanh. 

3) Bởi sự sanh của Javana Manāyatana thứ I,  Javana Manosamphassa thứ I sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=32), Javana Manosamphassa thứ I sanh. 

(Quán tất cả Javana còn lại như Javana thứ 2 và các Kusala Javana Vīthi & Akusala Javana Vīthi 
dựa trên cùng phương pháp. Quán tất cả 7 lần của Javana.) 

Tadārammaṇa Manosamphassa thứ I (dòng Rūpārammaṇa) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu = Dhammāyatana, Tadārammaṇa Manosamphassa thứ I sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Tadārammaṇa Manosamphassa thứ I sanh 

3) Bởi sự sanh của Tadārammaṇa Manāyatana thứ I, Tadārammaṇa Manosamphassa thứ I sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=32), Tadārammaṇa Manosamphassa thứ I sanh. 

(Quán tất cả MahāVipāka Tadārammaṇa hay AhetukaKusalaVipāka Tadārammaṇa hay Akusala 
Vipāka Tadārammaṇa còn lại khi chúng sanh lên, dựa theo phương pháp trên. Có thể có các thay 
đổi chỉ ở số lượng các Cetasika trong Sampayutta Dhammāyatana.) 

Manodvārāvajjana Manosamphassa (cảnh là Rūpārammaṇa) 

1) Bởi sự sanh của Hadaya Vatthu (=Dhammāyatana), Manodvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

2) Bởi sự sanh của Rūpāyatana, Manodvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

3) Bởi sự sanh của Manodvārāvajjana Manāyatana sanh, Manodvārāvajjana Manosamphassa 
sanh. 

4) Bởi sự sanh của Sampayutta Dhammāyatana (=10), Manodvārāvajjana Manosamphassa sanh. 

(Lưu ý: quán tất cả Kusala Javana Vīthi & Akusala Javana Vīthi trong dòng Rūpārammaṇa như đã 
trình bày trong bảng Nāma Kammaṭṭhāna. Như đã trình bày trong bảng rằng số lượng Cetasika 
trong Santīraṇa, Javana, Tadārammaṇa có thể thay đổi, lấy chúng — loại trừ Phassa — là 
“Sampayutta Dhammāyatana”.  Sự khác biệt duy nhất trong Sotadvāra Vīthi…. chính là thay thế 
“Rūpāyatana” bằng “Saddāyatana = Saddārammaṇa…”. Quán dựa trên cùng phương pháp. Mặc dù 
Votthapana, Javana và Āvajana như Pañcadvārāvajjana & Manodvārāvajjana không thuộc về 
Vipāka Vaṭṭa, chúng được quán chung với nhau để không có Paramattha dhamma nào bị sót. 
PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa và Tadārammaṇa Nāmakkhandhā trong Pañcadvara 
Vīthi không thể tự mình sanh lên mà không có Pañcadvārāvajjana trước đó. Nếu đó là 
Tadārammaṇa trong Manodvāra Vīthi thì nó không thể sanh mà không có Manodvārāvajjana. Điều 
tự nhiên rằng Tadārammaṇa chỉ sanh sau Javana, nó (Tadārammaṇa) không bao giờ sanh mà 
không có Javana. Đối với Javana, nó không bao giờ sanh lên mà không có Votthapana trong 
Pañcadvārika Javana và không bao giờ sanh lên mà không có Manodvārāvajjana trong 
Manodvārika Javana. Bởi thế nếu Vipāka Nāma tức PañcaViññāṇa, Sampaṭicchana, Santīraṇa, 
Tadārammaṇa sanh thì luật tự nhiên Āvajjana, Votthapana, Javana cũng phải sanh. Bởi vậy khi 
hành giả quán Vipāka Nāma, không có sai lầm gì nếu vị ấy quán Āvajjana, Votthapana, Javana 
chung với nhau với mục đích là không để sót một Paramattha dhamma nào.) 

{Lưu ý từ việc trình Pháp: có 6 loại Dhammāyatana:- 

1) 5 Pasāda Rūpa (Tịnh sắc) 
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2) 16 Sukhuma Rūpa (sắc Tế) 

3) Tất cả các Citta 

4) Tất cả 52 Cetasika 

5) Nibbāna 

6) Paññatti (Chế định) như Kasina Trắng, Anāpānā Nimitta,vv… 

Ngoại trừ 5 Pasāda Rūpa và 7 Gocara Rūpa thì có 16 Sukhuma Rūpa (28 – 12 = 16 Sukhuma 
Rūpa). Hadaya Vatthu là một trong con số 16 này. HadayaVatthu là Dhammāyatana.} 

PHASSAPACCAYĀ VEDANĀ 
(Bởi sự sanh của Phassa, Vedanā sanh) 

Bởi sự sanh của 6 loại Phassa, 6 loại Vedanā sanh: 

1) Cakkhusamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Cakkhusamphassa 

2) Sotasamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Sotasamphassa 

3) Ghānasamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Ghānasamphassa 

4) Jivhāsamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Jivhāsamphassa 

5) Kāyasamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Kāyasamphassa 

6) Manosamphassajā Vedanā = Vedanā tạo nên bởi Manosamphassa 

Ở đây, hành giả nên biết về Cakkhusamphassajā Vedanā, Cakkhusamphassapaccayā Vedanā... 

CAKKHUSAMPHASSAJĀ VEDANĀ + CAKKHUSAMPHASSAPACCAYĀ 
VEDANĀ 
Cakkhusamphassajā Vedanā.....atthi kusalā, atthi akusalā, atthi abyākatā (Abhidhamma-Bk. II-16, 
Burmese script). 

Cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi abyākato 
(Abhidhamma-Bk.II-25, Burmese script). 

Cakkhusamphassajā Vedanā.....Manosamphassajā Vedanāti etaṁ-"cakkhusamphassajā vedanā 
atthi kusalā, atthi akusalā, atthi abyākatā"ti evaṁ vibhaṅge agatatta cakkhudvārādīsu pavattānaṁ 
kusalākusalabyākatavedanā "Sāriputto, Mantāṇiputto"ti evamādīsu mātito nāmaṁ viya 
mātisadisavatthuto nāmaṁ. Vacannttho panettha cakkhusamphassahetu jātā vedanā 
cakkhusamphassajā vedanāti. Esa nayo sabbattha (Majjhima Commentary-Vol.I-225; Saṁyutta 
Commentary- Vol.II-15 Burmese script) 

Cakkhusamphassapaccayā vedanākkhandhā atthikusaloti kāmāvacara aṭṭhakusalacittavasena 
veditabbo. Atthi akusaloti dvādasa akusalacittavasena veditabbo. Atthi abyākatoti tisso 
manodhātuyo tisso ahetuka manoviññāṇadhātuyo, aṭṭha mahāvipākāni, dasa kāmāvacarakiriyāti 
catuvīsatiyā cittāni vasena veditabbo. 

Tattha aṭṭha kusalāni dvādasa akusalāni ca javanavasena labbhanti, kiriyamanodhātu 
āvajjanavasena labbhati. Dve vipākamanodhātuyo sampaṭicchanavasena, tisso 
vipākamanoviññāṇadhātuyo santīraṇatadārammaṇnvasena, kiriyāhetukamanoviññāṇadhātu 
voṭṭhabbanavasena, aṭṭhamahāvipākacittāni tadārammaṇavasena, nava kiriyacittāni javanavasena 
labbhanti. Sotaghāna jivhākāyadvāresupi eseva nayo (Abhidhamma Commentary-Vol.II-36 
Burmese script). 

Cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitanti cakkhusamphassaṁ mūlapaccayaṁ katvā 
uppannā sampaṭicchanasantīraṇa voṭṭhabbanajavanavedanā. Cakkhuviññāṇasampayuttāya pana 
vattabbameva natthi. Sotadvārādivedanāpaccayādīsupi esevanayo (Saṁyutta Commentary - 
Vol.III - 5, Burmese script). 



- 26 - 

Theo như đoạn Pāli và Chú giải, tất cả Vedana - Nhân nền tảng của chúng là Cakkhusamphassa 
đồng sanh với CakkhuViññnāṇa - đồng sanh với Kusala, Akusala & Abyākata (=Vipāka Kiriyā) như 
là: 

1) Pañcadvārāvajjana, 

2) CakkhuViññāṇa, 

3) Sampaṭicchana, 

4) Santīraṇa, 

5) Votthapana, 

6) (i) Kāmāvacara Kusala Javana 

 (ii) Akusala Javana 

 (iii) Kāmāvacara kiriyā Javana 

7) Tadārammaṇa 

được gọi là CakkhusamphassajāVedanā + CakkhusamphassapaccayāVedanā. 

Lưu ý rằng điều này là tương tự cho cho Sotasamphassajā Vedanā Sotasamphassapaccayā 
Vedanā… 

Kiriyamanodhātu āvajjanavasena labbhati (Abhidhamma Commentary-Vol.II-36). 

Vedanā đồng sanh với Pañcadvārāvajjana cũng được đề cập là được tạo bởi Cakkhusamphassa. 
Lưu ý đây là một loại ẩn dụ (pariyāya). Vedanā đồng sanh với Pañcadvārāvajjana sanh lên trước và 
chỉ sau khi Vedanā cùng với nhóm Pañcadvārāvajjana dhamma đó diệt đi rồi thì 
Cakkhusamphassa đồng sanh với CakkhuViññāṇa mới có thể sanh. Quả sanh trước và Nhân sanh 
sau đó. Vedanā đồng sanh với Pañcadvārāvajjana sanh lên trước được hỗ trợ bởi 
Cakkhusamphassa đồng sanh với CakkhuViññāṇa sanh sau đó. Nhìn thì có vẻ giống như 
Pacchājātapaccaya. Như đã giải thích trong giai đoạn của NāmaRūpapaccayā Saḷāyatanaṁ, trong 
Pacchājātapaccaya, Nhân paccaya dhamma là Nāma dhamma và Quả Paccayuppanna dhamma 
là Rūpa dhamma; nhưng trong trường hợp này cả Nhân và Quả đều là Nāma. Vì vậy nó không 
được nằm trong Pacchājātapaccaya. 

Tuy nhiên, Pañcadvārāvajjana, cái phản chiếu Rūpārammaṇa, chỉ có thể sanh nơi một người có 
được Nhãn Tịnh Sắc Cakkhu Pasāda,  có điều kiện cho Cakkhusamphassa sanh. 
Pañcadvārāvajjana, cái phản chiếu Rūpārammaṇa, không thể sanh nơi một người thiếu Nhãn Tịnh 
Sắc Cakkhu Pasāda, vì không có điều kiện để cho Cakkhusamphassa sanh. Đây là vì tất cả 
Cakkhudvāra Vīthi không thể sanh nơi một người không có Nhãn Tịnh Sắc. Như vậy, theo nghĩa ẩn 
dụ, điều này nên được xem là Vedanā đồng sanh trong Pañcadvārāvajjana được tạo nên bởi 
Cakkhusamphassa. Lưu ý rằng điều này cũng tương tự như cách Sotasamphassa hỗ trợ cho 
Vedanā đồng sanh với Pañcadvārāvajjana… 

Theo những giải thích này, lưu ý rằng Vedanā tạo nên bởi Cakkhusamphassa là tất cả Vedanā có 
mặt trong toàn bộ cả Cakkhudvāra Vīthi và toàn bộ Manodvāra Vīthi là tiến trình tiếp tục lấy 
Rūpārammaṇa đó làm đối tượng. Tất cả những Vedanā này là Cakkhusamphassa Vedanā. Sau khi 
thấy bằng minh sát rằng ‘bởi Cakkhusamphassa, Cakkhusamphassajā Vedanā sanh’, quán toàn 
bộ dòng (theo như bảng Nāma Kammaṭṭhāna) từng dòng một. Quán tương tự với ‘bởi 
Sotasamphassa, Sotasamphassajā Vedanā sanh’… 

1) Bởi sự sanh của Cakkhusamphassa, Cakkhusamphassajā Vedanā sanh. 

Cakkhusamphassa là Nhân, Cakkhusamphassajā Vedanā là Quản. 

2) Bởi sự sanh của Sotasamphassa, Sotasamphassajā Vedanā sanh. 

Sotasamphassa là Nhân, Sotasamphassajā Vedanā là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Ghānasamphassa, Ghānasamphassajā Vedanā sanh. 

Ghānasamphassa là Nhân, Ghānasamphassajā Vedanā là Quả. 
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4) Bởi sự sanh của Jivhāsamphassa, Jivhāsamphassajā Vedanā sanh. 

Jivhāsamphassa là Nhân, Jivhāsamphassajā Vedanā là Quả. 

5) Bởi sự sanh của Kāyasamphassa,  Kāyasamphassajā Vedanā sanh. 

Kāyasamphassa là Nhân, Kāyasamphassajā Vedanā là Quả. 

6) Bởi sự sanh của Manosamphassa, Manosamphassajā Vedanā sanh. 

Manosamphassa là Nhân, Manosamphassajā Vedanā là Quả. 

 Manosamphassa 

Manosamphassoti bhavaṅgasahajāto samphasso. Vedayitanti sahāvajjanavedanāya 
javanavedanā. Bhavaṅgasampayuttāya pana vattabbameva natthi (Saṁyutta Commentary-Vol. III-
5, Burmese script). 

Theo đoạn Chú Giải ở trên, Phassa đồng sanh với Bhavaṅga trước ManodvāraVīthi là 
Manosamphassa. Vedanā đồng sanh với Manodvārāvajjana, Javana, (, Tadārammaṇa) có mặt 
trong Manodvāra Vīthi là Manosamphassajā Vedanā. Bởi Bhavaṅga Manosamphassa sanh trước, 
Bhavaṅga Manosamphassajā Vedanā sanh sau có thể sanh. Lưu ý rằng bởi Sahājata Bhavaṅga 
Manosamphassa, Sahajāta Manosamphassajā Vedanā cũng có thể sanh. Vì ManodvāraVīthi có 
thể lấy đối tượng là bất kỳ 1 trong 6 loại đối tượng, quán theo 6 loại đối tượng. Phassa đồng sanh 
với Bhavaṅga cùng với Manodvārāvajjana cũng được đề cập theo một cách khác là 
Manosamphassa. Bởi Manosamphassa đó, Manosamphassajā Vedanā đồng sanh với Javana (, 
Tadārammaṇa) sanh. (Saṁyutta Commentay-Vol.III-5, Burmeses script). Quán minh sát để thấy rõ 
điều này. 

VEDANĀPACCAYĀ TĀṆHĀ 
(Bởi sự sanh của Vedanā, Taṇhā sanh) 

6 loại Taṇhā được tạo nên bởi 6 loại Vedanā là Rūpataṇhā, Saddhataṇhā, Gandhataṇhā, 
Rasataṇhā, Phoṭṭhabbataṇhā và Dhammataṇhā (Abhidhamma-Bk.II-143). 

Mỗi Taṅha này lại chia thành 3 loại khác nhau như là Kāmataṇhā, Bhavataṇhā và Vibhavataṇhā. 
Rūpataṇhā sanh, do bị dính mắc nhiều đến Rūpārammaṇa theo cách Kāmassāda = nhiều ưa thích 
trên đối tượng (cảnh) dục (Vatthu Kāma). Lúc đó, nó được gọi là Kāmataṇhā. 

Khi nó sanh cùng với kiến Sassata diṭṭhi rằng “Rūpārammaṇa là thường, nó tồn tại vĩnh viễn” thì lúc 
đó nó là Bhavataṇhā. Đúng là Rāga sanh lên cùng với Sassata diṭṭhi thì nên được gọi là 
Bhavataṇhā. 

Kế đến, khi nó sanh cùng với kiến Uccheda diṭṭhi rằng “nếu một người chết, Rūpārammaṇa cũng bị 
chấm dứt và bị hủy diệt”, lúc đó nó là Vibhavataṇhā. Đúng là Rāga sanh lên cùng với Uccheda 
diṭṭhi thì nên được gọi là Vibhavataṇhā. Lưu ý rằng phương pháp này cũng tương tự cho 
Saddataṇhā… (Abhidhamma Commentary-Vol.II-170,171 Burmese scrip) (Vism.,XVII, 235) 

Bhavataṇhā:- (Bhavatīti bhavo. Bhavoti pavattā diṭṭhi bhavadiṭṭhi. Bhavena sahagatā taṇhā 
bhavataṇhā.) Nắm giữ kiến rằng bất kỳ đối tượng nào như Rūpārammaṇa, Saddārammaṇa,… là 
Atta thì kiến đó = kiến Sassata diṭṭhi cho rằng “Atta đó là thường” thì được gọi là Bhava. Taṇhā 
sanh chung với Bhava đó được gọi là Bhavataṇhā. 

Vibhavataṇhā:- (Na bhavatīti vibhavo, vibhavoti pavattā diṭṭhi vibhavadiṭṭhi, vibhavena sahagatā 
taṇhā vibhavataṇhā) Nắm lấy bất kỳ đối tượng nào của 6 cảnh là “Atta” thì kiến đó = kiến Uccheda 
diṭṭhi cho rằng “Atta đó không thường hằng; nếu chết thì nó bị chấm dứt” thì được gọi là Vibhava. 
Taṇhā sanh lên cùng với Vibhava được gọi là Vibhavataṇhā. 

Yasmā vātiādinā na kevalaṁ vipākasukhavedanā eva. tissopi pana vedanā vipākā visesena 
taṇhāya upanissayapaccayo, avisesena itarā cāti dasseti (MūlaṬīka-Vol.II-120 Burmese script). 
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Kammaphalābhipatthanāvasena sattā kammānipi āyūhantīti sātisayaṁ taṇhāya vipākavedanā 
upanissayo, na tatthā itarāti āha "vipākā visesena.....avisesena itarā cā"ti. Itarāti avipākāti attho 
(Anuṭīka-Vol.II-132). 

Các chúng sanh làm & tích tập Kamma với ước nguyện to lớn về Quả của Kamma. Vì vậy Chú Giải 
và Phụ Chú Giải ở trên đề cập rằng chỉ Vipāka Vedanā đồng sanh với PañcaViññāṇa, 
Sampaṭicchana, Santīraṇa, Tadārammaṇa trong các Vīthi như là CakkhudvāraVīthi  hỗ trợ riêng 
(visesa) cho Taṇhā = Lobha có trong Lobha Mūla Cittuppāda bằng năng lực của Upanissaya 
Paccaya Satti; và với Āvajjjana, Votthapana và Javana Vedanā thì là hỗ trợ chung (avisesa) chỉ 
bằng cách UpanissayaPaccayaSatti. 

Như được đề cập ở trên, lưu ý rằng Nhân Vedanā và Quả Taṇhā có thể sanh trong một lộ Vīthi Citta 
hay tách rời bởi các tiến trình Vīthi Citta. Vì vậy lấy các Vedanā đồng sanh với mỗi sát-na tâm của 
Cakkhudvāra Vīthi và các Vedanā đồng sanh trong mỗi sát-na hiện diện trong Manodvāra Vīthi (là 
tiến trình tiếp tục lấy cảnh là Rūpārammaṇa đó) là “Cakkhusamphassajā Vedanā” là Nhân, tức là 
Nhân của tham ái Rūpārammaṇa – Rūpataṇhā. Cần hiểu rằng phương pháp này cũng tương tự như 
cách quán Sotasamphassajā Vedanā là Nhân của Saddataṇhā… 

Lưu ý rằng, vì Vipāka Vedanā được chủ yếu lấy làm Nhân, Nhân Vedanā và Quả Taṇhā hầu như 
không sanh lên trong cùng một sát-na tâm nhưng bị tách biệt bởi một hay nhiều sát-na tâm, hay bởi 
nhiều Vīthi. 

Anāgāta Vaṭṭa Kathā 
Vì giai đoạn này đề cập về VaṭṭaKathā = luân chuyển trong Saṁsarā, nó chỉ liên quan đến những 
hoạt động đang được làm và tích tập với nguyện ước về kiếp sống Vị lai của thiền giả. Vì vậy, quán 
chủ yếu rằng bởi sự sanh của Vedanā là cảm thọ cho kiếp sống Vị lai, Taṇhā là sự dính mắc vào 
kiếp Vị lai sanh. Taṇhā này cùng với Upādāna và Kamma Bhava (sẽ được giải thích sau) là Nhân 
Hiện tại tức là Avijjā – Taṇhā – Upādāna – Saṅkhāra- Kamma đang được làm và tích tập với ước 
nguyện về một kiếp Vị lai có thể có được trước khi giác ngộ Nibbāna. Vì vậy hành giả quán chủ yếu 
(Avijjā)-Taṇhā-Upādāna-(Saṅkhāra)-Kamma đang được làm và tích lũy chỉ cho kiếp sống Vị lai của 
chính vị ấy. 

Một Vài Phép Quán. 
1) Bởi sự sanh của Cakkhusamphassajā Vedanā, Rūpa Taṇhā sanh. 

Cakkhusamphassajā Vedanā là Nhân, Rūpa Taṇhā là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Sotasamphassajā Vedanā, Sadda Taṇhā sanh. 

Sotasamphassajā Vedanā là Nhân, Sadda Taṇhā là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Ghānasamphassajā Vedanā, Gandha Taṇhā sanh. 

Ghānasamphassajā Vedanā là Nhân, Gandha Taṇhā là Quả. 

4) Bởi sự sanh của Jivhāsamphassajā Vedanā, Rasa Taṇhā sanh. 

Jivhāsamphassajā Vedanā là Nhân, Rasa Taṇhā là Quả. 

5) Bởi sự sanh của Kāyasamphassajā Vedanā, Phoṭṭhabba Taṇhā sanh 

Kāyasamphassajā Vedanā là Nhân, Phoṭṭhabba Taṇhā là Quả. 

6) Bởi sự sanh của Manosamphassajā Vedanā, Dhamma Taṇhā sanh. 

Manosamphassajā Vedanā là Nhân, Dhamma Taṇhā là Quả. 

Dhammataṇhā: - Dhammataṇhā là Taṇhā tham ái đối với Citta, Cetasika, Rūpa dhamma (ngoại trừ 
5 cảnh như là Màu, Âm thanh, Mùi, Vị, Xúc) và các loại cảnh Paññatti khác nhau. 

TAṆHĀPACCAYĀ UPĀDĀNAṀ 
 (Bởi sự sanh của Taṇhā, Upādāna sanh.) 
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Có 4 loại Upādāna như sau: (1) Kāmupādāna, (2) Diṭṭhupādāna, (3) Sīlabbatupādāna và (4) 
AttaVādupādāna. 

(1) Kāmupādāna:- Taṇha tham ái đối với 5 loại đối tượng Kāma thì gọi là Kāma Taṇhā. Kāma 
Taṇhā sanh sau mà vững chắc và mạnh mẽ vì nó được hỗ trợ bởi sự sung mãn của Kāma Taṇhā 
trước đó bằng Upanissaya Paccaya Satti thì được gọi là Kāmupādāna. 

(2) Diṭṭhupādāna:- Diṭṭhi sanh sau mà chấp thủ vững chắc và mạnh mẽ đối với tà kiến Miccha Diṭṭhi 
như là Natthika Diṭṭhi, Ahetuka Diṭṭhi, Akiriya Diṭṭhi (ngoại trừ Sīlabbatupādāna và 
AttaVādupādāna) tức là các kiến bác bỏ Nghiệp và Quả, tin rằng không có kết quả của Kamma là 
Diṭṭhupādāna. 

(3) Sīlabbatupādāna:- tà kiến Miccha Diṭṭhi chấp chặt kiến rằng bằng cách tu tập như Hạnh con 
Chó, Hạnh con Bò... mà một người có thể được thanh tịnh khỏi các Kilesa và có thể thoát khỏi 
Saṁsāra thì gọi là Sīlabbatupādāna. 

(4) AttaVādupādāna: - tà kiến chấp chặt rằng có Atta (= linh hồn) là AttaVādupādāna. Kiến chấp 
rằng có Đấng tạo hóa, Đại Ngã (Parama Atta) và Tạo vật,  Jīva Atta (mạng ngã); kiến này chấp 
rằng một hay tất cả 5 Khandha là Atta. Nó còn được gọi là Sakkāya Diṭṭhi và Atta Diṭṭhi. 

Trong giai đoạn này hành giả phải tách bạch để thấy rõ bằng minh sát rằng bởi Taṇhā, là một phần 
của Kilesa Vaṭṭa, đang được tích tập đặc biệt với ước nguyện cho kiếp sống Vị lai, Upādāna sanh. 
Có thể nói, nếu một hành giả đang tích tập Kilesa Vaṭṭa và Kamma Vaṭṭa với ước nguyện để đạt 
đến kiếp sống là Chư Thiên Giảng Pháp (Dhamma Kathika Deva), kế đến sau khi thấy bằng minh 
sát rằng ‘với Kāma Taṇhā, tham ái đối với cảnh dục linh động hay không linh động (Kāma Vatthu) 
sẽ đạt được trong kiếp sống Chư Thiên Giảng Pháp là Nhân Chủ yếu, Kāmupādāna sanh’ (= có 
Kāma Taṇhā – tham ái với kiếp sống Chư Thiên Giảng Pháp – là nhân căn bản, Kāmupādāna – 
chấp thủ vào kiếp sống Chư Thiên Giảng Pháp – sanh), quán như sau đây: 

1) Bởi sự sanh của Kāma Taṇhā, Kāmupādāna sanh. 

Kāma Taṇhā là Nhân, Kāmupādāna là Quả. 

Cách quán khác:- Chấp giữ kiến rằng Chư Thiên Giảng Pháp thực sự hiện hữu là Sakkāya diṭṭhi. 
Trong 1 số trường hợp, nó còn được gọi là kiến Loka Samaññā Atta = kiến Atta dùng ngôn ngữ thế 
gian. Nếu Bhava Taṇhā dính mắc vào kiếp sống Chư Thiên Giảng Pháp đi kèm với Sakkāya Diṭṭhi 
= Atta Diṭṭhi chấp giữ kiến rằng (có) “Chư Thiên Giảng Pháp”, rồi kế đến sau khi thấy bằng minh sát 
rằng do bởi Bhava Taṇhā đó, AttaVādupādāna hay Diṭṭhupādāna sanh. Quán như sau: 

2) Bởi sự sanh của Bhava Taṇhā, AttaVādupādāna sanh. 

Bhava Taṇhā là Nhân, AttaVādupādāna là Quả. 

hay 

Bởi sự sanh của Bhava Taṇhā, Diṭṭhupādāna sanh. 

Bhava Taṇhā là Nhân, Diṭṭhupādāna là Quả. 

Cách Quán Khác 
A) RūpaTaṇhā vô cùng thích thú đối với Rūpārammaṇa sẽ đạt được trong kiếp sống Chư Thiên 
Giảng Pháp gọi là Kāma Taṇhā. 

B) Rūpa Taṇhā sanh cùng với Sassata Diṭṭhi chấp chặt rằng Rūpārammaṇa là ‘thường, vĩnh cửu’ là 
Bhava Taṇhā. 

C) Rūpa Taṇhā sanh cùng với Uccheda Diṭṭhi chấp chặt kiến rằng Rūpārammaṇa bị chấm dứt và bị 
tiêu diệt khi một người chết chính là Vibhava Taṇhā. 

Theo cách này, Rūpa Taṇhā gồm ba loại Kāma Taṇhā, Bhava Taṇhā và Vibhava Taṇhā. Tương tự 
cho Sadda Taṇhā… Dhamma Taṇhā cũng bao gồm ba loại này. Quán: 

1) Bởi sự sanh của Rūpa-(Kāma) Taṇhā, Kāmupādāna sanh. 

Rūpa-(Kāma) Taṇhā là Nhân, Kāmupādāna là Quả. 
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2) Bởi sự sanh của Rūpa-(Bhava) Taṇhā, Diṭṭhupādāna sanh. (Sassata diṭṭhi) 

Rūpa-(Bhava) Taṇhā là Nhân, Diṭṭhupādāna là Quả. 

3) Bởi sự sanh của Rūpa-(Vibhava) Taṇhā, Diṭṭhupādāna sanh. (Uccheda diṭṭhi) 

Rūpa-(Vibhava) Taṇhā là Nhân, Diṭṭhupādāna là Quả. 

Cách khác:- Vì cả Bhava Taṇhā, đi cùng với Sassata Vāda, và Vibhava Taṇhā, đi cùng với 
Uccheda Vāda, đều dựa trên Atta Vāda = Taṇhā sanh lên sau khi chấp rằng Rūpārammaṇa là 
‘Atta’, nó có thể được quán như sau: 

1) Bởi sự sanh của Rūpa-(Bhava) Taṇhā, AttaVādupādāna sanh. 

Rūpa-(Bhava) Taṇhā là Nhân, AttaVādupādāna là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Rūpa-(Vibhava) Taṇhā, AttaVādupādāna sanh. 

Rūpa-(Vibhava) Taṇhā là Nhân, AttaVādupādāna là Quả. 

Quán từ Sadda Taṇhā đến Dhamma Taṇhā dựa trên cùng phương pháp. Có thể nói, nếu hành giả 
tích tập hạt giống Pāramī với ước nguyện đạt đến cuộc sống của một nhà sư trong kiếp sống Vị lai 
là người có thể truyền bá Sāsanā thì quán dựa trên cùng phương pháp như đối với việc quán Chư 
Thiên Giảng Pháp như đã đề cập ở trên. Sīlabbatupādāna rất hiếm sanh khởi ở nơi các đệ tử của 
Đức Phật (tức là Phật tử). 

Vīthi của Taṇhā và Upādāna ManodvāraVīthi 
 

 manodvārāvajjana javana 
7x 

tadārammaṇa 
2x 

Rūpa-
(Kāma) 
Taṇhā 

12 20 12\11\34\33 

Upādāna 12 20 12\11\34\33 

 

Javana và Tadārammaṇa không có Pīti đi kèm thỉnh thoảng có thể sanh. Quán kỹ trong nhóm 
Kilesa Vaṭṭa đang được tích lũy cho Vị lai. 

Lưu Ý 
Diṭṭhupādāna, Sīlabbatupādāna và Attavādupādāna rất khó có thể sanh lên ở nơi một hành giả có 
tuệ minh sát đạt đến giai đoạn NāmaRūpaParicchedañāṇa và Paccayapariggahañāṇa. Hầu hết, 
chỉ có Kāmupādāna sanh. Bởi vậy, chỉ cần quán ‘Bởi Taṇhā, Kāmupādāna sanh’ là đủ. 

Tuy nhiên, không có Kilesa nào hay Upādāna nào chưa từng sanh trước đó trong dòng tiến trình 
NāmaRūpa của một chúng sanh ở trong vòng Saṁsarā không có điểm khởi đầu. Bởi vậy, khi quán 
rằng ‘bởi sự sanh của Nhân Quá khứ, Quả Quá khứ sanh’, hành giả cũng cần quán sự sanh của 
nhiều loại Diṭṭhi và nhiều loại Upādāna được tạo nên bởi Taṇhā khi chúng sanh lên trong những  
kiếp sống đó. 

UPĀDĀNAPACCAYĀ BHAVO 
(Bởi sự sanh của Upādāna, Bhava sanh) 

Bhava:- Có 2 loại Bhava — (1) Kamma Bhava và (2) Upapatti Bhava. Kamma Bhava là nhân của sự 
sanh khởi; Upapatti Bhava là sự sanh khởi (hữu). 

Kusala Kamma hay Akusala Kamma được tích tập trong kiếp hiện tại với ước nguyện cho kiếp 
Tương lai được gọi là Kamma Bhava. Đây là Nhân của sự sanh khởi Bhava; đây là Nhân của sự 
sanh lên. 4 Vipāka Nāmakkhandā và Kammaja Rūpa sẽ sanh lên trong Tương lai được tạo bởi 
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Kusala Kamma hay Akusala Kamma đó được gọi là Upapatti Bhava. Đây là sự sanh khởi (hữu) 
Bhava; đây là sự khởi lên (hữu). 

Saṅkhāra = Kamma – là Puññābhisaṅkhāra hay Apuññābhisaṅkhāra hay Āneñjābhisaṅkhāra đang 
được tích tập trong kiếp Hiện tại để đạt đến Upapatti Bhava, tức là Vipāka Nāmakkhandhā và 
Kammaja Rūpa sẽ sanh lên trong Vị lai – được gọi là Kamma Bhava. Hành giả phải quán để thấy rõ 
bằng minh sát rằng bởi có (Avijjā, Taṇhā) Upādāna làm Nhân căn bản của những Kamma Bhava & 
Upapatti Bhava đó, chúng (Kamma Bhava & Upapatti Bhava) sanh. Trong “Kamma Bhava”, quán 
chủ yếu nhóm Kusala Nāma nơi Kusala Cetanā nổi trội và đang được tích lũy cho kiếp Vị lai của 
hành giả. 

Hành giả cũng có thể quán nhóm Akusala Cetanā đã sanh. Vị ấy có thể quán nó với Taṇhā dính 
mắc vào các cấm (khổ) hạnh Ducarita làm nhân căn bản, Upādāna chấp thủ vào cấm hạnh 
Ducarita sanh; với  Upādāna chấp thủ đó làm nhân căn bản, sự thực hành các cấm hạnh Ducarita 
Kamma = Akusala Saṅkhāra sanh; bởi vì Akusala Kamma (Kamma Bhava) đó, 5 Khandha được 
gọi là Upapatti Bhava sẽ sanh lên ở nơi Apāya trong Vị lai. 

AttaVādupādāna, Diṭṭhupādāna và Sīlabbupādāna rất hiếm sanh lên nơi hành giả đã đạt đến giai 
đoạn này. Hầu hết, chỉ có Kāmupādāna có thể sanh. Ở đây là Kāmupādāna tham ái đối với 5 
Khandha hay 6 cảnh dục của kiếp sống Vị lai như là kiếp sống của nhà sư hay Chư Thiên Giảng 
Pháp. Quán để thấy rõ bằng minh sát rằng bởi Kāmupādāna, Kamma Bhava\Upapatti Bhava sanh. 

Những Điểm Quan Trọng 
Vì đây là giai đoạn quán Avijjā, Taṇhā, Upādāna, Saṅkhāra, Kamma đang được tích lũy với nguyện 
ước về kiếp sống Vị lai, điều này là vừa đủ để lấy bất kỳ nhóm (Avijjā), Taṇhā, Upādāna, 
(Saṅkhāra) Kamma nào mà đang được tích tập cho kiếp sống Vị lai làm đối tượng. Nó có nghĩa là 
bất cứ một Kamma nào từ nhiều Kamma đang được tích tập với nguyện ước về kiếp sống Tương lai 
mà hành giả nhớ và ưa thích. Bởi vậy: 

1) Hiểu sai về một “kiếp sống nhà sư” hay “Chư Thiên Giảng Pháp” Vị lai là Avijjā, 

2) Tham ái với kiếp sống đó là Taṇhā, 

3) Chấp thủ vào kiếp sống được tạo nên bởi Taṇhā là Upādāna = Kāmupādāna, 

4) Với Kāmupādāna đó làm nhân cơ bản, Dāna hay Sīla hay Bhāvanā đang được tích tập là 
Saṅkhāra và 

5) Kamma = Kamma Bhava (ở đây là lực của Kamma Satti). 

Năm Khandha của kiếp sống nhà sư hay Chư Thiên Giảng Pháp sẽ thành tựu được tạo nên bởi 
Kamma Bhava đó là Upapatti Bhava. Đây là Jāti của Vị lai. 

Nếu hành giả là người thuộc Samatha Yānika, tức là người có Jhāna, thì sau khi thực hiện nguyện 
ước hay nghiêng tâm hướng đến địa vị Brahmā của sự hiện hữu (Bhava)\Brahmā Khandhā tương 
xứng hay thích hợp với Jhāna mà vị ấy ưa thích – có thể là Jhāna thấp hơn hay Jhāna trung hay 
Jhāna thượng – quán theo cùng cách để thấy rõ rằng bởi Avijjā – Taṇhā – Upādāna – (Jhāna) 
Saṅkhāra – Kamma, Brahmā Bhava\Brahmā Khandhā sẽ được thành tựu. Đối với hành giả vẫn còn 
có kiếp sống Vị lai trong Saṁsāra, Upapatti Bhava tức Brahmā Bhava\Brahmā Khandhā sẽ được 
tìm thấy. 

Avijjā, Taṇhā, Upādāna, Saṅkhāra và Kamma thì không giống nhau giữa các hành giả. Hành giả 
cần quán tùy theo nguyện ước của vị ấy hay khuynh hướng tâm của mình, dựa theo cùng phương 
pháp quán kiếp sống nhà sư hay Chư Thiên Giảng Pháp đã được đề cập ở trên. 

Tiến Trình Quán 
1) Bởi sự sanh của Kāmupādāna, Kamma Bhava sanh. 

Kāmupādāna là Nhân, Kamma Bhava là Quả. 

2) Bởi sự sanh của Kamma Bhava, Upapatti Bhava sanh. 

Kamma Bhava là Nhân, Upapatti Bhava là Quả. 
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Lộ Manodvārika Javana Vīthi Citta 

 manodvārāvajjana javana 7x tadārammaṇa 
2x 

1)Kāmupādāna 12 20 12\34 

2)KammaBhava 
(Kusala) 

12 34 34\12 

3) Upapatti 
Bhava 

Khandhā Vị lai được tạo bởi KammaBhava đó. 

 

Đối với “Kamma Bhava” ở Bảng trên, chỉ có Kusala Kamma Bhava được trình bày làm ví dụ. Tuy 
nhiên, hành giả còn phải quán Kusala Kamma Bhava hay Akusala Kamma đã sanh, đang sanh và 
sẽ sanh lên theo tiến trình NāmaRūpa của chính mình, trong 3 thời. Nếu đó là Jhāna Kamma 
Bhava thì nên hiểu rằng trong đó 

 1) Sơ thiền Jhāna Kamma Bhava = 34 

 2) Nhị thiền Jhāna Kamma Bhava = 32 

 3) Tam thiền Jhāna Kamma Bhava = 31 

 4) Tứ thiền Jhāna Kamma Bhava = 31 

 5) Arūpa Jhāna Kamma Bhava = 31. 

BHAVAPACCAYĀ JĀTI 
(Bởi sự sanh của Bhava, Jāti sanh) 

Bhavoti panettha kammabhavova adhippeto. so hi jātiyā paccayo na upapatti bhavo (Vism, XVII, 
270) – trong “Bhavapaccayā Jāti”, “Bhava” là Kamma Bhava mà có thể tạo Jāti. Kamma Bhava là 
căn nguyên thực sự của Jāti. Upapatti không phải là nhân thật tạo nên Jāti. 

Upapattibhavupapattiyeva jātīti āha “na upapatti bhavo” (Mahā Ṭīka-Vol.II-334, Burmese script) – 
bởi sự sanh của Upapatti Bhava là Jāti, Chú Giải đề cập rằng “Upapatti không phải là Nhân thật 
của Jāti”. 

Bởi vậy, đối với Jāti, xem sự khởi lên ban đầu của 5 Khandha Vị lai được gọi là Upapatti Bhava là 
“Jāti”. Nghĩa là phần bắt đầu khởi sanh 5 Khandha Paṭisandhi . 

Có thể nói, nếu hành giả quán bằng minh sát rằng bởi Kamma Bhava Tứ thiền Kasiṇa Trắng vị ấy 
sẽ đạt được Brahmā Bhava Jāti Tương lai. Kế đến, vì không có Tỷ Tịnh Sắc, Thiệt Tịnh Sắc, Thân 
Tịnh Sắc và Bhāva Rūpa (Sắc giới tính) trong 5 Khandha của Brahmā Bhava Jāti đó, vị ấy nên 
quán bằng minh sát sự vắng mặt của Ghāna Dasaka Kalāpa, Jivhā Dasaka Kalāpa, Kāya Dasaka 
Kalāpa và Bhāva Dasaka Kalāpa. Quán thật cẩn thận. 

1) Bởi sự sanh của Kamma Bhava, Jāti sanh. 

Kamma Bhava là Nhân, Jāti là Quả. 

JĀTIPACCAYĀ JARĀMARAṆAṀ 
(Bởi Jāti, Jarā-Maraṇa sanh) 

Phép quán: 

1) Bởi sự sanh của Jāti, Jarā-Maraṇa sanh. 

Jāti là Nhân, Jarā-Maraṇa là Quả. 
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Việc quán này có thể được thực hiện thành hai cách: Sammuti Sacca hay cách Paramattha Sacca. 
Theo cách Sammuti Sacca, phép quán rằng ‘bởi Jāti tức là Paṭisandhi sanh lên một lần trong 1 
kiếp sống, tuổi già–Jarā và chết–Maraṇa xuất hiện có thể được thấy rõ bằng minh sát theo cách 
quán Jāti-Jarā-Maraṇa trong Tương lai. 

Theo cách Paramattha, trong: 

1) Rūpa dhamma sắp sửa sanh trong suốt kiếp sống Tương lai, 

2) a) Nāma dhamma sắp sửa sanh lên tùy theo Āyatana Dvāra trong suốt kiếp sống (Tương lai) và 

b) Paṭisandhi – Bhavaṅga – Cuti Nāma dhamma tức là Vīthi Mutta sanh lên trong kiếp sống (Tương 
lai), 

A) sát-na sanh Uppāda của chúng là Jāti; 

B) sát-na trụ Ṭhīti của chúng là Jarā; 

C) sát-na diệt Bhaṅga của chúng là Maraṇa. 

Sau khi thấy bằng minh sát sự sanh – trụ – diệt của những NāmaRūpa sẽ xuất hiện trong suốt kiếp 
sống Vị lai thì có thể quán là: 

1) Bởi sự sanh của Jāti, Jarā – Maraṇa sanh. 

Jāti là Nhân, Jarā – Maraṇa là Quả. 

Soka-Parideva-Dukkha-Domanassa-Upāyāsa 
Soka-Parideva-Dukkha-Domanassa-Upāyāsa có thể sanh lên nơi người có Jāti. Tuy nhiên, không 
có tuyên bố rằng chắc chắn chúng sẽ sanh lên ở những ai có Jāti. Mặc dù có Jāti trong tiến trình 
NāmaRūpa của Thánh Nhân Ariyā đã đoạn tuyệt phiền não Kilesa nhưng Soka – Parideva… không 
thể sanh lên nơi các vị ấy. (Chỉ có Kāyika Dukkha có thể sanh lên).  Bởi thế Soka… không phải dứt 
khoát là quả của Jāti. Cần quán bằng minh sát sự sanh lên của Soka,… trong Tương lai ở người mà 
chúng có thể khởi lên. Tiến trình quán: 

1) Bởi sự sanh của Jāti, Soka sanh. 

Jāti là Nhân, Soka là Quả… 

2) Bởi sự sanh của Jāti, Upāyāsa sanh. 

Jāti là Nhân, Upāyāsa là Quả. 

(Cần hiểu rằng phép quán Parideva, Dukkha, Domanassa đều dựa trên cùng phương pháp). 

Tiến Trình Soka-Parideva-Domanassa-Upāyāsa Vīthi  
 

 manodvārāvajjana javana 7x tadārammaṇa 
2x 

Soka....Upāyāsa 12 18(domanassa 
gr.)  

11\33\32 

 

Soka-Parideva-Domanassa-Upāyāsa thuộc về nhóm Dosa. Chỉ Manodvāra Vīthi được trình bày ở 
đây làm ví dụ. Pañcadvārāvajjana Vīthi cũng có thể sanh; nhưng Soka,… dữ dội chỉ có thể sanh 
trong Manodvāra. Tadārammaṇa có thể sanh hoặc không sanh. Nếu Tadārammaṇa sanh do kế 
liền Dosa Javana, chỉ có Upekkha Tadārammaṇa có thể sanh; hoặc Āgantuka Bhavaṅga có thể 
sanh. Nếu kiếp Tương lai là Brahmā, Soka… không thể sanh khởi. Cõi này tự nó thoát khỏi nhóm 
Dosa. 

Sự quán Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ I được trình bày đến đây là phương pháp đặt 
giai đoạn Hiện tại vào trung tâm (của vòng Paṭicca Samuppāda). Dựa trên phương pháp này hành 
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giả có thể quán các kiếp Quá khứ kế trước bằng cách đặt một kiếp Quá khứ vào trung tâm. Hành 
giả cũng có thể quán các kiếp tương lai kế tiếp bằng cách đặt một kiếp tương lai vào trung tâm. 

BỐN PHƯƠNG PHÁP DẠY PAṬICCA SAMUPPADA 
Cũng giống như người thu gom dây leo đang thâu hoạch dây leo, Đức Phật dạy Paṭicca 
Samuppāda theo 4 phương pháp: 

1) từ bắt đầu cho đến cuối; 

2) từ giữa cho đến cuối; 

3) từ cuối cho đến bắt đầu; 

4) từ giữa cho đến bắt đầu. 

(1) Từ đầu cho đến cuối = Anuloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ I 

Trong 4 người thâu hoạch dây leo, một người tìm thấy gốc của dây leo trước tiên. Người này cắt nó 
ở gốc và kéo tất cả phần còn lại cho đến ngọn (đoạn cuối của nó); kế đến vị ấy mang nó đi và tùy 
nghi sử dụng nó. Tương tự như vậy, Đức Phật dạy Paṭicca Samuppāda từ Āvijja tức là từ khởi đầu 
cho đến Jarā-Maraṇa tức là khúc cuối rằng: 

Iti kho Bhikkhave Avijjāpaccayā Saṅkhārā........Jātipaccayā JarāMaraṇaṁ – Như vậy, này các Tỳ 
Khưu, bởi sự sanh của Āvijjā, Saṅkhāra sanh; … bởi sự sanh của Jāti, Jarā-Maraṇa sanh (Mahā 
Taṇhāsankhaya Sutta, Majjhima Nikāya; Vism XVII-29). 

(2) Từ khúc giữa cho đến cuối = Anuloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 2 

Một người khác trong 4 người tìm thấy khúc giữa của dây leo trước. Vị ấy cắt dây leo ấy ở giữa và 
chỉ kéo cho đến ngọn, rồi vị ấy mang nó đi và tùy nghi sử dụng nó. Tương tự, Đức Phật dạy:  

Tassa taṁ vedanaṁ abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati nandī. Yā vedanāsu nandī 
tadupādānaṁ. Tassupādāna paccayā bhavo. Bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarā-maraṇaṁ - vị ấy 
là người có nhiều sự ưa thích nơi Thọ Vedanā, chào đón nó và nồng nhiệt nói rằng “đây là tốt, đây 
là tốt…”, lúc ấy còn dính mắc vào nó, khao khát Nandi khởi sanh nơi vị ấy. Sự thích thú Nandi với 
Vedanā là Upādāna. Bởi sự sanh của Upādāna nơi người đó, Bhava sanh. Bởi sự sanh của Bhava, 
Jāti sanh. Bởi sự sanh của Jāti, Jarā – Maraṇa sanh. 

Theo cách này, Đức Phật giảng Paṭicca Samuppāda bắt đầu với Vedanā ở khúc giữa cho đến Jarā 
Maraṇa ở khúc cuối (Vism XVII-30) 

(3) Từ cuối cho đến bắt đầu = Paṭiloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 1. 

Một người khác nữa trong 4 người tìm thấy ngọn của dây leo trước. Kéo từ ngọn, vị ấy lần dần đến 
gốc, rồi lấy toàn bộ dây leo và tùy nghi sử dụng nó. Tương tự Đức Phật đã hỏi: 

Jātipaccayā jarāmaraṇanti iti kho panetaṁ vuttaṁ. Jātipaccayā nu kho bhikkhave jarāmaraṇaṁ no 
vā. kathaṁ vā ettha hotīti.  

Jātipaccayā bhante jarāmaranaṁ, evaṁ no ettha hoti 'jātipaccayā jarāmaraṇa'nti. 

Bhavapaccaya jāti.....Avijjāpaccayā saṅkhārāti it kho panetaṁ vuttaṁ. Avijjāpaccayā nu kho 
bhikkhave saṅkharā no vā, kathaṁ vā ettha hotīti. 

Avijjāpaccayā bhante saṅkhārā, evaṁ no ettha hoti 'avijjāpaccayā saṅkharā'ti -  

"Với Jāti là Nhân, Jarā Maraṇa sanh”, điều ấy đã được nói lên. Này các Tỳ-khưu, phải chăng 
JarāMaraṇa có Jāti là Nhân hay không, các ông có nhận ra điều này? 

Với Jāti là Nhân, JarāMaraṇa sanh, bạch Thế Tôn. Như vậy con nhận biết “Với Jāti là Nhân, 
JarāMaraṇa sanh”. 

"Với Bhava là Nhân, Jāti sanh"... 

"Với Avijjā là Nhân, Saṅkhāra sanh", điều ấy đã được nói lên. Này các Tỳ-khưu, phải chăng 
Saṅkhāra có Avijjā là Nhân hay không, các ông có nhận ra điều này? 
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Với Āvijjā là Nhân, Saṅkhāra sanh. Như vậy, chúng con nhận biết “Với Avijjā là Nhân, Saṅkhāra 
sanh”. 

Theo cách như vậy, Đức Phật dạy Paṭiccha Samuppāda bắt đầu từ JarāMaraṇa là khúc cuối cho 
đến Āvijja là khúc đầu (Vism. XVII, 31). 

(4) Từ giữa cho đến bắt đầu = Paṭiloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 2 

Một người khác nữa trong 4 người thu hoạch dây leo tìm thấy khúc giữa dây leo trước. Sau khi cắt 
nó ở khúc giữa vị ấy lần xuống đến gốc, rồi mang nó đi và tùy nghi sử dụng nó. Tương tự Đức Phật 
dạy: 

Ime kho bhikkhave cattaro āhārā kim nidānā kiṁ samudayā kiṁ jātikā kiṁ pabhavā. ime cattāro 
āhārā taṇhā nidānā taṇhā samudayā taṇhā jātikā taṇhā pabhavā. Taṇhā cāyaṁ bhikkhave kiṁ 
nidānā..... Vedanā... Phasso... Saḷāyatanaṁ... NāmaRūpam... Viññāṇaṁ... Saṅkhārā kiṁ 
nidānā....Saṅkhārā Avijjā nidānā Avijjā samudayā Avijjā jātikā Avijjā pabhavā – Này các Tỳ-khưu, 
cái gì là Căn Nguyên Nidāna cho 4 loại Ahāra?; tập khởi Samudayā của chúng khi đi cùng với 
những Nhân khác (là Gati – Upadhi – Kāla – Payoga)? Sự hình thành, Jāti, của chúng?; nguồn gốc, 
Pabhava của chúng? 

Bốn loại Ahāra này lấy Taṇhā làm Căn nguyên Nidāna; Taṇhā là tập khởi Samudayā khi đi cùng 
với các Nhân khác (là Gati – Upadhi – Kāla – Payoga); Taṇhā là sự hình thành, Jāti, của chúng; 
Taṇhā là nguồn gốc, Pabhava, của chúng. 

Taṇhā...Vedanā...Phassa...Saḷāyatana...NāmaRūpa...Viññāṇa... 

Cái gì là Căn Nguyên Nidāna của Saṅkhāra?; sự tập khởi Samudayā của chúng khi đi cùng với 
những Nhân khác (là Gati – Upadhi – Kāla – Payoga)? Sự hình thành, Jāti, của chúng?; nguồn gốc, 
Pabhava, của chúng? 

Saṅkhāra có Avijjā là Căn nguyên Nidāna; Avijjā là tập khởi Samudayā của nó khi đi cùng với các 
Nhân khác (là Gati – Upadhi – Kāla – Payoga); Avijjā là sự hình thành, Jāti, của nó; Avijjā là nguồn 
gốc, Pabhava, của nó (Saṁyutta-Vol.I-253, Burmese script; và Majjhima Nikāya) 

Như vậy Đức Phật dạy Paṭicca Samuppāda từ 4 Āhāra hay từ Kamma Bhava hay từ Taṇhā là khúc 
giữa cho đến Avijjā là khúc đầu (Vism., XVII, 32). 

Trong 4 loại phương pháp dạy Paṭicca Samuppāda, phương pháp đầu tiên là Anuloma Paṭicca 
Samuppāda phương pháp thứ I dạy với sự khởi đầu là Āvijjā cho đến cuối JarāMaraṇa đã được 
trình bày trong sách này. Bây giờ, Anuloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ II dạy bắt 
đầu từ đoạn giữa cho đến cuối sẽ được trình bày ở đây. 

2) Anuloma Paṭicca Samuppāda Theo Phương Pháp thứ 2 
Sa kho so bhikkhave kumāro vu ḍ ḍhimanvāya indriyānaṁ paripākamanvāya pañcahi kāmaguṇehi 
samappito samaṅgībhūto paricārati. Cakkhuviññeyyehi rūpehi iṭṭhehi kantehi manāpehi piyarūpehi 
kāmūpasaṁhitehi rajanīyehi. Sotaviññeyyehi saddehi...Ghānaviññeyyehi 
gandhehi...Jivhāviññeyyehi rasehi...Kāyaviññeyyehi phoṭṭhabbehi iṭṭhehi kantehi manāpehi 
piyarūpehi kāmūpasaṁhitehi rajanīyehi. 

So cakkhunā rūpaṁ disvā piyarūpe rūpe sārajjati, appiyarūpe rūpe byāpajjati anupaṭṭhitakāyasati 
ca viharati parittacetaso, tañca cetovimuttiṁ paññāvimuttiṁ yathābhutaṁ nappajānāti, yatthassa te 
pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti. So evaṁ anurodhavirodhaṁ samāpanno yaṁ kiñci 
vedanaṁ vedeti sukhaṁ vā dukkham vā adukkhamasukhaṁ vā, so taṁ vedanaṁ abhinandati 
abhivadati, ajjhosāya tiṭṭhati. Tassa taṁ vedanaṁ abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato 
uppajjati nandī. Yā vedanāsu nandī tadupādānaṁ. Tassupādāna paccayā bhavo. Bhavapaccayā 
jāti, jātipaccayā jarā-maraṇaṁ sokaparideva dukkha domanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti  

– Này các Tỳ kheo, một đứa con trai nọ lớn lên và với các căn trưởng thành, ưa thích, đầy đủ với 5 
dục lạc như màu được biết bằng CakkhuViññāṇa, âm thanh được biết bằng SotaViññāṇa, mùi được 
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biết bằng GhānaViññāṇa, vị được biết bằng JivhāViññāṇa, xúc được biết bằng KāyaViññāṇa khả 
lạc, khả ái, khả hỷ, đáng yêu, liên hệ đến KāmaRāga. 

Đứa trai ấy, khi thấy Sắc khả ái, thì tham đắm vào nó; nếu không khả ái thì Dosa Citta sanh lên đối 
với cảnh sắc Rūpārammaṇa; nó sống không có Kāyagatāsati, với tâm hạn hẹp. Nó không nhận biết 
như thật các pháp như chúng là, Arahatta Phala Citta,  nơi mà mọi Akusala hạ liệt bị diệt tận hoàn 
toàn không còn dư sót, và Arahatta Phala Paññā được tự do. Kẻ đó, ưa thích Rāga và chống đối 
Dosa, trải nghiệm các cảm giác lạc hay khổ hay không lạc không khổ. Kẻ đó ưa thích thọ Vedanā, 
chào đón nó và nồng nhiệt nói “thật là tốt, thật là tốt”, bị trói mắc vào nó. Ưa thích Vedanā, nhiệt 
tình chào đón, tiếp tục bị trói vào nó rồi NandīRāga sự hoan hỉ sanh lên nơi kẻ ấy. NandīRāga hoan 
hỉ trong Vedanā là Upādāna. Rồi nơi kẻ ấy xuất hiện: với Upādāna là Nhân, Bhava sanh; với Bhava 
là Nhân, Jāti sanh; với Jāti là Nhân, JarāMaraṇa, Soka, Parideva, Dukkha, Domanassa, Upāyāsa 
sanh. Như vậy là sự sanh lên của khổ uẩn (trọn vẹn không có an lạc). (tương tự như vậy đối với 
Sotadvāraa…). (Mahā Taṇhāsankhaya Sutta) 

Theo sự hướng dẫn ở trên, Paṭicca Samuppāda có thể được quán như sau: 

1) Bắt đầu với Salāyatana 

2) hay bắt đầu với Vedanā 

Pháp quán này tương tự với pháp quán từ Saḷāyatana cho đến JarāMaraṇa trong Anuloma Paṭicca 
Samuppāda theo phương pháp thứ 1. 

Cần hiểu rằng trong việc quán các kiếp Tương lai cho đến tận cùng của vòng Saṁsāra: 

1) Saḷāyatana – Phassa – Vedanā – (Avijjā) – Taṇhā – Upādāna – Bhava (=Kamma Bhava – 
Saṅkhāra) là Hiện tại, 

2) Jāti – JarāMaraṇa là kiếp Tương lai thứ 1. 

Kế đến nếu vẫn còn có sự luân chuyển trong Saṁsāra ở Tương lai: 

1) Saḷāyatana – Phassa – Vedanā – (Avijjā) – Taṇhā – Upādāna – Bhava (=Kamma Bhava – 
Saṅkhāra) là Tương lai thứ 1, 

2) Jāti – JarāMaraṇa là Tương lai thứ 2;… 

Hành giả cũng có thể thay đổi để quán hướng về vòng Saṁsāra ở Quá khứ. Trong việc quán 
hướng về các kiếp Quá khứ trong vòng Saṁsāra bằng minh sát: 

1) Saḷāyatana – Phassa – Vedanā – (Avijjā) – Taṇhā – Upādāna – Bhava (=Kamma Bhava – 
Saṅkhāra) là Quá khứ thứ 1, 

2) Jāti – JarāMaraṇa là Hiện tại; kế đến 

1) Saḷāyatana – Phassa – Vedanā –(Avijjā) – Taṇhā – Upādāna – Bhava (=Kamma Bhava – Saṅkhāra) 
là Quá khứ thứ 2, 

2) Jāti – JarāMaraṇa là Quá khứ thứ 1; rồi 

1) Saḷāyatana – Phassa – Vedanā –(Avijjā) – Taṇhā – Upādāna – Bhava (=Kamma Bhava – Saṅkhāra) 
là Quá khứ thứ 3, 

2) Jāti – JarāMaraṇa là Quá khứ thứ 2;… 

Đây là phép quán về mối quan hệ giữa 2 kiếp sống. Nếu có thể quán như vậy = nếu có khả năng 
quán từ các kiếp Quá khứ kế trước cho đến kiếp Tương lai cuối cùng thì hành giả  có thể hiểu sự 
tương đồng với Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 1. Lý do là: - Jāti là Viññāṇa-
NāmaRūpa-Saḷāyatana-Phassa-Vedanā; và bởi Avijjā được bao gồm trong Taṇhā-Upādāna; và 
Saṅkhāra được bao gồm trong Kamma Bhava. Hay nói theo cách khác, Taṇhā – Upādāna – Bhava 
là Avijjā-Taṇhā-Upādāna-Saṅkhāra-Kamma. Vì vậy, đối với hành giả là người thuần thục trong cả 
Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 5 (được dạy ở giai đoạn đầu của Paṭicca Samūppada) 
và Anuloma Paṭicca Samuppāda theo phương pháp thứ 1, thì sự quán Anuloma Paṭicca 
Samuppāda theo phương pháp thứ 2 sẽ được dễ dàng. 
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3) Từ cuối cho đến đầu = Paṭiloma Paṭicca Samuppāda theo 
phương pháp thứ 1 
Ở đây, Paṭicca Samuppāda được dạy theo chiều ngược từ JarāMaraṇa khúc cuối cho đến Avijjā 
khúc đầu. Thứ tự Paṭiloma như sau: 

1) JarāMaraṇa 

2) Jāti 

(2 chi trên thuộc về Tương lai) 

3) Bhava 

4) Upādāna 

5) Taṇhā 

6) Vedanā 

7) Phassa 

8) Saḷāyatana 

9) NāmaRūpa 

10) Viññāṇa 

(nhóm trên, từ 3 đến 10, là thuộc về giai đoạn Hiện tại) 

11) Saṅkhāra 

12) Avijjā 

(2 chi 11&12 ở trên thuộc về giai đoạn Quá khứ) 

 Hơn nữa, nếu hành giả muốn quán xa hơn về Tương lai thì vị ấy có thể quán như sau: 

JarāMaraṇa-Jāti là của nhóm giai đoạn Tương lai thứ 2,  

Bhava-Upādāna-Taṇhā-Vedanā-Phassa-Saḷāyatana-NāmaRūpa-Viññāṇa là của nhóm giai đoạn 
Tương lai thứ 1,  

Saṅkhāra-Avijjā là thuộc nhóm giai đoạn Hiện tại.  

Theo cách này, sau khi nối kết các mối Quan Hệ Nhân Quả, quán Nhân và Quả cho đến kiếp Vị lai 
cuối cùng. 

Và nữa, hành giả có thể quán hướng đến vòng Saṁsāra ở Quá khứ bằng cách hướng minh sát đến: 

JarāMaraṇa-Jāti là thuộc nhóm giai đoạn Hiện tại, 

Bhava-Upādāna-Taṇhā-Vedanā-Phassa-Saḷāyatana-NāmaRūpa-Viññāṇa là của nhóm giai đoạn 
Quá khứ thứ 1,  

Saṅkhāra-Avijjā là thuộc giai đoạn nhóm Quá khứ thứ 2. 

Theo cách này, hành giả có thể quán Nhân & Quả xa như vị ấy có thể, hướng minh sát đến những 
kiếp Quá khứ. Đây là sự quán Nhân và Quả, sau khi nối kết mối Quan hệ Nhân Quả giữa 3 kiếp 
sống. Việc quán này cũng không khó cho những ai đã thuần thục Anuloma Paṭicca Samuppāda 
theo phương pháp thứ 1. Đây chỉ là việc quán với trình tự ngược lại. 

 Vài Ví Dụ Quán 
Sau khi thấy bằng minh sát rằng JarāMaraṇa được tạo nên bởi Jāti, quán Nhân và Quả như sau: 

Bởi sự sanh của Jāti, JarāMaraṇa sanh. 

Jāti là Nhân, JarāMaraṇa là Quả. 

Cũng vậy, sau khi thấy bằng minh sát rằng bởi sự sanh của Kamma Bhava, Jāti sanh, quán Nhân 
và Quả như sau: 
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Bởi sự sanh của Kamma Bhava, Jāti sanh. 

Kamma Bhava là Nhân, Jāti là Quả…  

Quán như vậy ngược lại cho đến Avijjā, là sự khởi đầu. 

4) Từ giữa cho đến bắt đầu = Paṭiloma Paṭicca Samuppāda 
(phương pháp thứ 2) 
4 Ahāra. 

Trong phép quán này, Chú giải giải thích các trích dẫn từ Āhāra Sutta của Nidāna Vagga Saṁyutta 
Pāḷi. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy Paṭicca Samuppāda theo trình tự ngược từ giữa, bắt đầu với 
4 Āhāra cho đến Avijjā là khởi đầu. Do vậy, 4 Āhāra sẽ được giải thích trước. 

Sau đây là 4 loại Āhāra: 

1) Kabaḷīkāra Ahāra = Āhāra, bất kể nó là thô hay tế, được làm thành miếng, dù không được nuốt 
cũng như được nuốt (để giải thích, xem Kabaḷīkāra Āhāra ở dưới) 

2) Phassāhāra (xúc thực) = Āhāra xúc chạm với cảnh (ārammaṇa). 

3) Manosañcetanāhāra(tư thực) = Āhāra thúc đẩy\thôi thúc tâm. 

4) Viññāṇa(thức thực) = Āhāra biết\nhận thức. 

VipākaVaṭṭa bhute paṭisandhipavattiphassādike kammasamuṭṭhānañca ojaṁ sandhāya "cattāro 
āhārā taṇhānidānā"ti ādi vuttaṁ. 

Vaṭṭupathambhakā pana itarepi Āhārā taṇhāpabhave tasmiṁ avijjamāne na vijjanti "taṇhānidānā"ti 
vattuṁ vaṭṭanti (Mūla Ṭīka-Vol. II-85; Mahā Ṭīka-Vol II-243, Burmese script) 

Liên hệ đến 4 loại Āhāra: 

1) Phassāhāra = Phassa đồng sanh với Vipāka Viññāṇa, 

2) Manosañcetanāhāra = Cetanā đồng sanh Vipāka Viññāṇa, 

3) Viññāṇāhāra = Vipāka Viññāṇa, 

4) Kabaḷīkārāhāra = Kammaja Ojā có trong Kamma Samuṭṭhāna Rūpa Kalāpa, 

là Vipāka Vaṭṭa (Quả luân) sanh lên lúc Paṭisandhi (tục sanh) và Pavatti (thường nhật), Đức Phật 
dạy, Cattāra āhāra taṇhā nidānā = 4 loại Āhāra này có Taṇhā là Căn nguyên, Nidāna. Mặc dầu nó 
được dạy liên hệ đến 4 Āhāra là Vipāka Vaṭṭa bằng lối Nītattha (tức có nghĩa ngụ ý), vì Akammaja 
Āhāra khác (có thể hỗ trợ sự tăng lên không ngừng của Saṁsarā Vaṭṭa Dukkha, tức là sự không 
ngừng ‘xoay’ Kilesa Vaṭṭa, Kamma Vaṭṭa, Vipāka Vaṭṭa bằng Upanissaya Satti) không thể sanh nếu 
Taṇhā không có mặt làm nguồn gốc, lưu ý rằng điều này cũng thích hợp với việc nói rằng Taṇhā là 
Căn Nguyên, Nidāna (Mūla Ṭīka-Vol. II-85; Mahā Ṭīka-Vol II-243, Burmese script). 

Akammaja Āhāra= Anupādiṇṇaka Āhāra  

Imesam sattānaṁ khādantānampi akhādantānampi bhuñjantānampi abhuñjantānampi 
paṭisandhicitteneva sahajātā kammajā ojā nāma atthi.  Sa yāvapi sattamā divasā pāleti.  Ayameva 
upādiṇṇaka kabaḷīkārāhāroti veditabbo.  Tebhūmakakusalākusalakiriyavasena anupādiṇṇakā.  
Lokuttarā pana ruḷhīvasena kathitāti (Saṁyutta Commentary-Vol. II-23, 24  Burmese script) 

Paṭisandhicitteneva sahajātāti lakkhaṇavacanametaṁ.  Sabbāyapi kammajarūpapariyāpannāya 
ojāya atthibhavassa avicchedappavatti sambhavadassanattho.  Sattamāti uppannadivasato 
paṭṭhāya yāva sattamadivasāpi.  Rūpasantatiṁ paveṇighaṭanavasena.  Ayamevāti KammajaOjā.  
KammajaOjaṁ pana paṭicca uppannaojā akammajattā anupādiṇṇa āhārotveva veditabbo 
(Saṁyutta Ṭīka-Vol. II-27  Burmese script) 

Theo Chú giải và Phụ Chú giải ở trên, 4 loại Āhāra trình bày ở trên là thành phần của Vipāka Vaṭṭa 
là 4 loại Upādiṇṇaka Ahāra. Đối với 4 Akammaja Āhāra hay Anupādiṇṇaka Āhāra, chúng là: 
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1) Phassāhāra là Phassa đồng sanh với Kusala Citta, Akusala Citta và Kiriya Citta, 

2) Manosañcetanāhāra là Kusala Cetanā, Akusala Cetanā và Kiriya Cetanā, 

3) Viññāṇāhāra chính là Kusala Viññāṇa, Akusala Viññāṇa và Kiriya Viññāṇa, 

4) Kabaḷīkāra Āhāra chính là Cittaja Ojā, Utuja Ojā và Āhāraja Ojā. 

Bốn loại Akammaja Ahāra = Anupādiṇṇaka Āhāra hỗ trợ Saṁsarā Vaṭṭa Dukkha, vòng luân hồi khổ 
đau. Vì những Āhāra này không thể sanh lên nếu Taṇhā không hiện diện làm nguồn gốc nên thích 
hợp để nói rằng Taṇhā chính là Căn Nguyên, Nidāna theo ý nghĩa ẩn dụ Neyyattha. 

Kabaḷīkāra Āhāra 
Ahāraja Ojā được bao gồm trong Anupādiṇṇaka Ojā đã được đề cập ở trên. Đối với Ahāraja Ojā, 
bốn loại Āhāraja Ojā sau đây được bao gồm trong nó: 

1) Āhāra Ojā sanh ra từ Kammaja Ojā, 

2) Āhāra Ojā sanh ra từ Cittaja Ojā, 

3) Āhāra Ojā sanh ra từ Utuja Ojā, 

4) Āhāra Ojā sanh ra từ Āhāra Ojā trước đó, 

Điều này sẽ được giải thích thêm một chút. Từ Kabaḷīkāra Āhāra được dịch bởi các Bậc Pháp sư cổ 
xưa là “mặc dù không làm thành miếng nhưng giống như đã làm thành miếng”. Câu dịch này có ý 
nghĩa rất sâu sắc. 

Rūpa dhamma hay Paramattha dhamma không có bản tính dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. 
Ngay khi chúng vừa sanh lên, chúng liền diệt đi ở ngay nơi mà chúng sanh lên. Āhāra, như là cơm 
được chúng sanh ăn, trong khi còn trên đĩa; trong miệng, trong cuống họng; trong bao tử như thức 
ăn mới ăn,… chỉ là các nhóm UtujaOjaṭṭhamaka Rūpa. Chúng chỉ là các Rūpa dhamma được sanh 
liên tiếp nối tiếp nhau bởi Tejo dhātū gọi là Utu hiện diện trong một Rūpa Kalāpa. Theo bản chất 
của Paramattha dhamma, những Rūpa dhamma đó liền diệt ngay khi chúng vừa sanh. Rūpa 
dhamma đang sanh lên trong khi nhai là một; Rūpa dhamma đang sanh lên trong lúc đang nuốt là 
cái khác; Rūpa dhamma hiện hữu như thức ăn vừa ăn ở trong bao tử là khác. Chúng không phải là 
Paramattha dhamma mà có thể tồn tại trong thời gian từ cái đĩa cho đến miệng; từ miệng cho đến 
họng; từ họng cho đến bao tử. Chúng không phải là Paramattha dhamma mà có thể tồn tại đủ lâu 
để được làm thành miếng để rồi được ăn. Tuy nhiên, chừng nào mà năng lực hỗ trợ của Tejo dhātu 
trong Utuja Kalāpa được gọi là “vật thực” còn chưa bị cạn kiệt, Utuja Kalāpa mới sẽ sanh lên liên 
tiếp không ngừng, hết lần này đến lần khác. Bởi vậy, nó được dịch là Āhāra “dù chưa được làm 
thành miếng ăn nhưng giống như đã làm thành miếng ăn”. 

Utuja Ojā trong Utuja Kalāpa được gọi là Kabaḷīkāra Āhāra – là thức ăn vừa được ăn – tạo nên 
Ojaṭṭhamaka Rūpa Kalāpa khi chúng có được sự hỗ trợ từ Tejo dhātu trong Jīvita Navaka Rūpa 
Kalāpa được gọi là Lửa Tiêu Hóa Pācaka Tejo dhātu có thể tiêu hóa vật thực trong cơ thể. Chúng 
(Ojaṭṭhamaka Rūpa Kalāpa mới) là Āhāraja Rūpa được tạo bởi Utuja Ojā. Khi mỗi và tất cả 
Kammaja Ojā, Cittaja Ojā, Utuja Ojā và Āhāra Ojā sớm hơn trước đó được sự hỗ trợ của Āhāraja 
Ojā đó, mỗi Ojā của chúng đó cũng tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa Kalāpa. Chúng (những 
Ojaṭṭhamaka Rūpa mới này) là Āhāraja Rūpa được tạo nên bởi các Ojā đó. Rồi cũng vậy, Ojā trong 
mỗi Ahāraja Rūpa này là Ahāraja Ojā. Đây là cách làm sao Ahāraja Ojā hỗ trợ có tên Āhāraja Ojā. 

Năng lực của 4 Āhāra 
1) Kabaḷīkārāhāra mang đến = tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa, 

2) Phassāhāra mang đến = tạo nên 3 loại Vedanā, 

3) Manosañcetanāhāra mang đến = tạo nên 3 loại hữu (Bhava), 

4) Viññāṇāhāra mang đến = tạo nên Paṭisandhi NāmaRūpa. 

1) Kabaḷīkārāhāra:- như đã trình bày ở trên Kabaḷīkārāhāra mang đến Ojaṭṭhamaka Rūpa bằng 
cách tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa mà Ojā là thứ 8. 
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2) Phassāhāra: - chỉ khi Phassa, có năng lực tạo nên Sukha Vedanā, sanh thì Phassāhāra mang 
đến Sukha Vedanā. Chỉ khi Phassa, có năng lực tạo nên Dukkha Vedanā, sanh thì Phassāhāra 
mang đến Dukkha Vedanā. Chỉ khỉ Phassa, có năng lực tạo nên Upekkhā Vedanā, sanh thì 
Phassāhāra mang đến Upekkhā Vedanā. Đây là ý nghĩa của tạo nên. 

3) Manosañcetanāhāra:- Kamma mà làm cho đạt đến trạng thái của hữu KāmaBhava, mang đến = 
tạo nên trạng thái của hữu KāmaBhava. Kamma mà làm cho đạt đến Rūpa Bhava hay Arūpa 
Bhava của hữu, mang đến = tạo nên trạng thái thích hợp của hữu Bhava tương ứng với Kamma. 
Như vậy, Manosañcetanā mang đến = tạo nên 3 loại hữu, Bhava. 

4) Viññāṇāhāra:- Viññāṇāhāra mang đến = tạo nên Sampayutta Nāma Khandhā đồng sanh với nó 
và Kammaja Rūpa vào lúc Paṭisandhi bằng Paccaya Satti như là Sahajāta… (Saṁyutta 
Commentary- Vol.II-25, Burmese script). 

Ettha ca "Manosañcetanā tayo bhave āharatī"ti sāsavakusalākusala cetanāva vuttā. "Viññāṇaṁ 
paṭisandhi nāmarūpam āharatī"ti paṭisandhiviññāṇameva vuttaṁ. Avisesena pana taṁ 
samupayuttataṁ samuṭṭhānadhammānaṁ āharaṇatopete "āhārā"ti veditabbā (Saṁyutta 
Commentary-Vol. II-25). 

Sāsavakusalākusala cetanāva vuttā visesapaccayabhāvadassanaṁ hotanti.  Tenāha 

"avisesena panā"ti ādi.  Paṭisandhiviññāṇameva vuttanti esevanayo.  Yathā tassa tassa phalassa 
visesato paccayatāya etesam āhārattho.  Evaṁ avisesatopīti dassetuṁ  "avisesenā"ti ādi vuttaṁ 
(Saṁyutta Ṭīka-Vol. II-28,29  Burmese script). 

- Lưu ý đối với câu “Manosañcetanā mang đến = tạo nên 3 loại hữu, Bhava” liên hệ đến Kusala 
Cetanā và Akusala Cetanā là đối tượng của Āsava có năng lực ‘luân chuyển’ vòng luân chuyển của 
khổ Saṁsarā Vatta. Việc đề cập như vậy là bởi chúng là Nhân đặc biệt trong việc xoay chuyển Khổ 
luân Saṁsara vatta. Nên hiểu rằng thông thường thì tất cả Cetanā của hiệp thế Lokiya (Kusala, 
Akusala, Abyākata) là Nhân tạo nên cả nhóm Nāma dhamma đồng sanh với nó và Cittaja Rūpa. 

Trong câu, “Viññāṇaṁ paṭisandhi nāmarūpam āharati” – “Viññāṇa mang đến = tạo nên Paṭisandhi 
NāmaRūpa”, nó chỉ liên hệ đến Paṭisandhi Viññāṇa. Thông thường, Viññāṇa được gọi là “Ahāra” 
bởi nó mang đến các Sampayutta dhamma đồng sanh và Cittaja Rūpa. 

 (1) Trong 4 loại Āhāra, Kabaḷīkāra Āhāra (=Catusamuṭṭhānika Ojā) hoàn tất chức năng của Āhāra 
Kicca = chức năng mang đến bằng cách tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa Kalāpa mới, như đã giải thích 
ở trên, và hỗ trợ cho Catusamutṭhānika Rūpa. 

(2) Phassāhāra hoàn tất chức năng của Āhāra = chức năng chỉ mang đến Vedanā khi có sự tiếp 
xúc\chạm với cảnh. 

(3) Manosañcetanā có thể thực hiện Āhāra Kicca, tức là có thể mang đến = tạo nên  3 loại trạng 
thái của hữu sau khi thúc\hối tâm hay khi nó có thể nỗ lực để cho Nhân và Quả sanh lên và được 
liên kết. 

(4) Viññāṇa = Paṭisandhi Viññāṇa có thể hoàn tất chức năng Āhāra Kicca trong việc tạo nên 
Sampayutta dhamma và Kammaja Rūpa hay Cittaja Rūpa chỉ khi nó biết cảnh riêng biệt qua việc 
nhận ra sự sanh của Khandhā, Upapatti (Saṁyutta Commentary-Vol.II-25, Burmese script) 

(1) Kabaḷīkārāhāra là Nhân của sự liên tục của chúng sanh bằng việc tạo nên Ojaṭṭhamaka Rūpa 
và bằng việc hỗ trợ Catusamuṭṭhānika Rūpa; duy trì Rūpa Kāya để sự diễn tiến liên tục Rūpa Satati 
không bị đổ vỡ. Mặc dù đúng là Rūpa Kāya được tạo nên bởi Kamma, khi Kabaḷīkārāhāra hỗ trợ nó 
để trở nên mạnh mẽ, nó có thể được duy trì cho suốt cả 10 năm hay suốt 100 năm, tức là cho đến 
lúc kết thúc thọ mạng. Làm thế nào mà mặc dù đứa bé được sanh từ mẹ, được nuôi lớn, có thể 
sống sót lâu dài chỉ khi vú nuôi cho nó bú sữa…? Cũng giống như một ngôi nhà được đỡ bằng các 
cột gỗ thì không bị sập, tương tự như Rūpa Kāya, được duy trì nhờ Āhāra, có thể đứng vững mà 
không bị đổ sập xuống là do bởi Āhāra. 

Mặc dù Kabaḷīkārāhāra đã hoàn tất chức năng Āhāra Kicca trong sự hỗ trợ  Catusamuṭṭhānika 
Rūpa, nó là Nhân của 2 loại diễn tiến liên tục Rūpa Santati là các ĀhāraSamuṭṭhāna Rūpa và 
Upādiṇṇaka Rūpa = Kammaja Rūpa. Nó hỗ trợ Kammaja Rūpa bằng Anupālaka Satti = bảo 
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vệ\chăm sóc và hỗ trợ, ĀhāraSamuṭṭhāna Rūpa = Ahāraja Rūpa bằng Janaka Satti = tạo nên trực 
tiếp. 

(2) Phassāhāra, là Nhân của sự liên tục của chúng sanh tạo bằng cách tạo nên Vedanā như là 
Sukha Vedanā sau khi tiếp xúc (chạm) với cảnh, chính là “chỗ đứng” của Vedanā như là Sukha 
Vedanā. 

(3) Manosañcetanā là Nhân của sự liên tục của chúng sanh bởi nó là căn nguyên nền tảng của các 
trạng thái của hữu (Bhava) bằng việc làm & tích tập Kamma, tức Kusala Kamma và Akusala 
Kamma. 

(4) Viññāṇāhāra là Nhân của sự liên tục của chúng sanh bằng cách tạo nên NāmaRūpa, sau khi 
biết được cảnh riêng biệt. 

Upādiṇṇarūpasantatiya upatthambhaneneva utucittajarūpasantatīnampi upatthambhanasiddhi 
hotīti "Dvinnam rūpasantatīna"nti vuttam. Upatthambhanameva sandhāya "anupālako hutvā"ti ca 
vuttaṁ. Rūpakāyassa thītihetutā hi yāpana anupālanā (Saṁyutta Ṭīka-Vol. II-25). 

Chú giải ở trên giải thích rằng Kabaḷīkārāhāra hỗ trợ Kammaja Rūpa = Upādiṇṇa Rūpa bằng 
Anupālaka Satti và hỗ trợ Āhāra Samuṭṭhāna Rūpa bằng Janaka Satti. Bằng hỗ trợ Upādiṇṇa Rūpa 
= quá trình liên tục Kammaja Rūpa Santati, chức năng của việc hỗ trợ UtujaRūpa và Cittaja Rūpa 
Santati cũng được hoàn thành. Bởi thế sự hỗ trợ cả hai Upādiṇṇa Rūpa = các tiến trình liên tục 
Kammaja Rūpa và Āhāraja Rūpa Santati bằng ĀhāraPaccaya Satti được nêu lên. Chú giải đề cập 
rằng Anupālaka Satti liên hệ đến bản chất của hỗ trợ, Upattambhana. Là Nhân của sự liên tục của 
một toàn thể RūpaKāya được gọi là Anupālanā, bảo vệ\chăm sóc. 

Những điểm quan trọng – cho phép quán 
Có hai cách liên hệ đến “Āhāra”: 

1) là 4 Āhāra của Vipāka Vaṭṭa và 

2) là 4 Āhāra của Kamma Vaṭṭa. 

Lấy 4 loại Āhāra của Vipāka Vaṭṭa làm “Āhāra” được đề cập trong Chú giải Āhāra Sutta (Saṁyutta 
Commentary-Vol.II-27, Burmese Script); và lấy 4 loại Āhāra của Kamma Vaṭṭa làm “Āhāra” được 
đề cập trong Saṁyutta Commentary-Vol.II-25, Mūla Ṭika Subcommentary-Vol.II-86 và MahāṬika 
Subcommentary-Vol.II-245 (Burmese Script). Nếu hành giả muốn quán bắt đầu từ 4 loại Āhāra của 
Vipāka Vaṭṭa thì vị ấy cần quán như sau, bắt đầu từ 4 Vipāka Vaṭṭa dhamma ở sát-na Paṭisandhi. 
Hành giả cũng có thể quán bắt đầu từ trạng thái Vipāka Vaṭṭa mà đang sanh lên trong suốt cuộc 
sống theo cùng cách. 

Quán bắt đầu từ 4 loại Āhāra của Vipāka Vaṭṭa. 
Nếu Paṭisandhi của quý vị là Tihetuka Somanassa Paṭisandhi thì vào sát-na Paṭisandhi có 34 
Nāma dhamma và 30 Kammaja Rūpa. Vào sát-na Paṭisandhi có 4 Āhāra như sau: 

1) Kabaḷīkārāhāra = Kammaja Ojā là một một phần của 30 Kammaja Rūpa, 

2) Phassāhāra = Phassa đồng sanh với Paṭisandhi Viññāṇa, 

3) Manosañcetanāhāra = Cetanā đồng sanh với Paṭisandhi Viññāṇa. 

4) Viññāṇāhāra = Paṭisandhi Viññāṇa. 

Quán bắt đầu với 4 loại Āhāra này. Khi quán như vậy, nếu chia thành các giai đoạn thì quán như 
sau: 

1) 4 loại Āhāra (=4 loại Āhāra của Vipāka Vaṭṭa) là của Hiện tại, 

2) Bhava-Upādāna-Taṇhā-Vedanā-Phassa-Saḷāyatana-NāmaRūpa-Viññāṇa là của kiếp Quá khứ 
thứ 1, 

3) Saṅkhāra-Avijjā là của kiếp quá khứ thứ 2. 
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Quán theo cách này hướng đến những kiếp Quá khứ và Tương lai kế tiếp xa hơn, liên kết Quan hệ 
Nhân Quả giữa 3 kiếp sống. Hành giả cũng có thể quán theo cùng cách, bắt đầu với 4 loại Āhāra 
của Vipāka Vaṭṭa còn lại. 

Quán bắt đầu từ Kamma Vaṭṭa 4 Āhāra. 
Nếu hành giả muốn quán bắt đầu từ 4 Āhāra là thành phần của Kamma Vaṭṭa  thì quán bắt đầu với 
Kamma Vaṭṭa dhamma đang được làm và tích tập bởi bản thân hành giả cho vòng Saṁsarā Tương 
lai. Có thể nói nếu hành giả đang tích tập nhiều Kamma với ước nguyện trở thành một tu sĩ trong 
kiếp Tương lai mà là người có thể chứng đắc thánh quả Arahant, thì chọn một trong những Kamma 
mà hành giả nhớ. 4 Āhāra sanh lên trong khi làm Kamma đó là như sau: 

1) Mỗi và tất cả CatuSamuṭṭhānika Ojā là thành phần của 54 loại CatuSamuṭṭhānika Rūpa hiện 
diện trong trái tim (nói cách khác, mỗi và tất cả CatuSamuṭṭhānika Ojā có mặt trong thân) trong khi 
làm Kamma là Kabaḷīkārāhāra, 

2) Phassa trong nhóm Kusala Nāma dhamma là Phassāhāra, 

3) Cetanā lúc đó là Manosañcetanāhāra, 

4) thức = Kusala Viññāṇa lúc đó là Viññāṇāhāra (=Kamma Viññāṇa). 

Bắt đầu với việc quán 4 Āhāra này. Phassa, Cetanā và Viññāṇa, là nhóm Kusala Saṅkhāra 
dhamma được gọi là Kamma Bhava, là một phần của Kamma Vaṭṭa. 

1) Kamma Bhava = 4 Āhāra-Upādāna-Taṇhā-(Avijjā)-Vedanā-Phassa-Saḷāyatana-NāmaRūpa-
Viññāṇa (=Vipāka Viññāṇa) là nhóm dhamma Hiện tại, 

2) Saṅkhāra-Avijjā là nhóm dhamma Quá khứ thứ 1. 

Cần hiểu rằng dựa trên ví dụ này để thực hiện phép quán các kiếp Quá khứ và Tương lai kế tiếp 
khác. 

Cách quán khác được đề cập 
Āhāra vā taṇhāya pabhāvetabbā anāgato addhā, taṇhādayo paccuppannā, saṅkhārāvijjā atītoti 
(Mūla Ṭīka-Vol. II-86; Mahā Ṭīka-Vol.II-244, 245 Burmese script). 

Lấy 4 Āhāra mà sanh lên ở sát-na Paṭisandhi Tương lai được tạo nên bởi Taṇhā (=Kamma bị vây 
quanh bởi Avijjā-Taṇhā-Upādāna) được tích tập trong kiếp sống Hiện tại này là “Cattāro Āhāra” 
(“4Āhāra”) được đề cập trong kinh Āhāra. Nếu Paṭisandhi Tương lai là Tihetuka Somanassa 
Paṭisandhi thì sẽ có 34 Nāma dhamma trong Paṭisandhi. Lấy đối tượng là Paṭisandhi Tương lai của 
kiếp sống tu sĩ, là người có thể chứng Thánh quả Arahat, mà hành giả đã ước nguyện. Trong nhóm 
Paṭisandhi dhamma Tương lai đó: 

1) Kammaja Ojā, là thành phần của Kammaja Rūpa, là Kabaḷīkārāhāra, 

2) Phassa đồng sanh với Paṭisandhi Viññāṇa là Phassāhāra, 

3) Cetanā đồng sanh với Paṭisandhi Viññāṇa là Manosañcetanāhāra, 

4) Paṭisandhi Viññāṇa là Viññāṇāhāra. 

1) 4 Āhāra này là nhóm dhamma thuộc thời Tương lai, 

2) Taṇhā… (=KammaBhava-Upādāna-Taṇhā-Vedanā-Phassa-Saḷāyatana-NāmaRūpa-Viññāṇa), là 
Căn Nguyên của 4 Āhāra Tương lai đó, là nhóm dhamma thuộc thời Hiện tại 

3) Saṅkhāra & Avijjā là nhóm dhamma thuộc thời Quá khứ. 

Theo cách này, tất cả 3 thời Tương lai-Hiện tại-Quá khứ được bao gồm. Trong phép quán, lần lượt 
quán mối quan hệ giữa Nhân và Quả, theo chiều ngược, bắt đầu từ 4 Āhāra là Paṭisandhi Tương lai 
cho đến Avijjā là dhamma thuộc thời Quá khứ. 
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