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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

UDAYABBAYA-ÑĀ	A 
STAGE  

GIAI ĐOẠN 
UDAYABBAYA-ÑĀ	A 

RŪPA AND NĀMA METHOD + 5 
KHANDHA METHOD 

PHƯƠNG PHÁP RŪPA VÀ NĀMA + 
PHƯƠNG PHÁP 5 KHANDHA  

The objects of udayabbaya-ñāṇa are khandhā, 
āyatana, dhātu, saccā, paṭiccasamuppāda 
factors. As for the paṭiccasamuppāda factors, 
only the factors from avijjā to bhava are 
included in the list of the objects of 
udayabbyānupassanā-ñāṇa.(paṭisaṁ. 52) 

Các đối tượng của udayabbaya-ñāṇa là 
khandhā, āyatana, dhātu, saccā, các chi của 
paṭiccasamuppāda. Đối với các chi của 
paṭiccasamuppāda, chỉ có các chi từ avijjā đến 
bhava là được bao gồm trong danh sách các 
đối tượng của udayabbyānupassanā-
ñāṇa.(paṭisaṁ. 52) 

Those who want to try to attain 
udayabbayānupassanāñāṇa firstly meditate 
vipassanā thoroughly sometimes on anicca 
lakkhaṇa, sometimes on dukkha lakkhaṇa, 
sometimes on anatta lakkhaṇa of the present 
(paccuppanna). 

Những ai muốn cố gắng chứng đắc 
udayabbayānupassanāñāṇa thì trước tiên phải 
quán vipassanā kỹ lưỡng, một lúc trên đặc tính 
anicca, một lúc trên đặc tính dukkha, một lúc 
trên đặc tính anatta ở hiện tại (paccuppanna). 

1. of just rūpa only (internally and externally 
alternately) 

1. của chỉ rūpa (luân phiên nhau giữa ngoại 
thân và nội thân). 

2. then of just nāma only (internally and 
externally alternately) 

2. rồi của chỉ nāma (luân phiên nhau giữa 
ngoại thân và nội thân). 

3. then of just nāma and rūpa together 
(internally and externally alternately) 

3. rồi của chỉ nāma và rūpa cùng nhau (luân 
phiên nhau giữa ngoại thân và nội thân). 

In meditating on just rūpa only or on just nāma 
only in every line of all the 6 types of vīthi such 
as cakkhudvāra vīthi, meditate until attaining 
khaṇapaccuppanna. Similarly meditate 
vipassanā thoroughly by means of the 5 
khandha method, sometime on anicca 
characteristics, sometimes on dukkha 
characteristic, sometimes on anatta 
characteristic until attaining khaṇapaccuppana 
of: 

Trong việc quán trên chỉ rūpa hay chỉ nāma, 
trong mỗi dòng của tất cả 6 loại vīthi như 
cakkhudvāra vīthi, quán cho đến khi đạt được 
khaṇapaccuppanna. Tương tự quán vipassanā 
kỹ lưỡng theo phương pháp 5 khandha, 1 lúc 
trên đặc tính anicca, 1 lúc trên đặc tính dukkha, 
1 lúc trên đặc tính anatta cho đến khi đạt được 
khaṇapaccuppanna của: 

1. just rūpa only  1. chỉ rūpa 
2. then just vedanā only  2. rồi chỉ vedana 
3. then just saññā only  3. rồi chỉ saññā 
4. then just saṅkhāra 4. rồi chỉ saṅkhāra 
5. then just viññānṇa only. 5. rồi chỉ viññāṇa 
Meditate one round on internal, then one round 
on external. 

Quán 1 vòng trên nội thân, rồi 1 vòng trên 
ngoại thân. 

Similarly meditate vipassanā on three 
characteristics alternately of the 
paṭiccasamuppāda factors namely avijjā-
saṅkhāra-viññāna-nāmarūpa-salāyatana-
phassa-vedanā-taṇhā-upādāna-bhava (= 
kammabhava + upapattibhava), having taken 
as object only the arising and perishing of these 
factors, without linking the causes and effects. 

Tương tự, quán vipassanā luân phiên nhau 
trên 3 đặc tính của các chi của 
paṭiccasamuppāda tức là avijjā-saṅkhāra-
viññāna-nāmarūpa-salāyatana-phassa-vedanā-
taṇhā-upādāna-bhava (= kammabhava + 
upapattibhava), sau khi lấy đối tượng chỉ là sự 
sanh lên và diệt đi của các chi này mà không 
nối kết các nhân và các quả. 
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PAST, FUTURE, PRESENT, INTERNAL, 
EXTERNAL 

QUÁ KHỨ, VỊ LAI, HIỆN TẠI, NỘI, 
NGOẠI 

If the meditator is able to meditate vipassanā 
thoroughly until attaining khaṇapaccuppanna 
on the saṅkhāra dhamma of the present and if 
the insight is also clear then meditate 
vipassanā thoroughly  

Nếu hành giả có thể quán vipassanā kỹ lưỡng 
cho đến khi đạt được khaṇapaccuppanna trên 
saṅkhāra dhamma của hiện tại và nếu minh sát 
vẫn còn rõ ràng thì quán vipassanā kỹ lưỡng 

1. sometimes on anicca characteristics 1. Một lúc trên đặc tính anicca, 
2. sometimes on dukkha characteristics 2. Một lúc trên đặc tính dukkha, 
3. sometimes on anatta characteristics,  3. Một lúc trên đặc tính anatta. 
From the successive past till the present, from 
the present till the last future by the nāma rūpa 
method and 5 khandha method, one round 
internally, one round externally of: 

Từ kiếp quá khứ kế trước cho đến hiện tại, từ 
hiện tại cho đến kiếp vị lai cuối cùng theo 
phương pháp nāmā-rūpa và phương pháp 5 
khandha, 1 vòng nội thân, 1 vòng ngoại thân 
của: 

1. just rūpa only  1. chỉ rūpa 
2. just nāma only  2. chỉ nāma 
3. nāma and rūpa together and then  3. nāma và rūpa cùng với nhau và rồi 

1. of just rūpa only  1. của chỉ rūpa 
2. of just vedanā only  2. của chỉ vedanā 
3. of just saññā only  3. của chỉ saññā 
4. of just saṅkhāra only  4. của chỉ saṅkhāra 
5. of just viññāna only. 5. của chỉ viññāna. 
It is necessary to meditate for many times on 
anicca, then for many times on dukkha, then for 
many times on anatta. After meditated for many 
times like that the meditator can meditate for a 
rather long time, mainly on one of the 
characteristics which is best for him, If the 
meditator is satisfied and if the arising and 
perishing appear very clearly and quickly to the 
insight, attaining khaṇapaccuppanna then he 
can switch to meditate by the udayabbaya-
ñāṇa detailed method. 

Cần thiết phải quán nhiều lần trên anicca, rồi 
nhiều lần trên dukkha, rồi nhiều lần trên anatta. 
Sau khi quán nhiều lần như thế, hành giả có 
thể quán trong 1 thời gian tương đối dài, chủ 
yếu trên 1 trong các đặc tính mà hành giả thấy 
tốt nhất. Nếu hành giả thỏa mãn và nếu sự 
sanh lên và diệt đi xuất hiện rất rõ ràng và 
nhanh chóng đối với minh sát, chứng đạt 
khaṇapaccuppanna rồi thì hành giả có thể 
chuyển sang quán bằng phương pháp chi tiết 
của udayabbayañāṇa. 

UDAYABBAYA-ÑĀ	A 
DETAILED METHOD OF 
MEDITATION  

PHƯƠNG PHÁP THIỀN 
CHI TIẾT CỦA 
UDAYABBAYA-ÑĀ	A 

1. SAMUDAYA-DHAMMĀNUPASSĪ = 
UDAYADASSANA = MEDITATION ON 
JUST ARISING ONLY  

1. SAMUDAYA-DHAMMĀNUPASSĪ = 
UDAYADASSANA = QUÁN CHỈ TRÊN 
SỰ SANH 

In Mahāsatipaṭṭhāna-sutta taught to meditate in 
3 ways at every satipaṭṭhāna as: 

Mahāsatipaṭṭhāna-sutta dạy quán theo 3 cách 
trong mỗi satipaṭṭhāna là: 

1.samudayadhammānupassī 1.samudayadhammānupassī 
2.vayadhammānupassī 2.vayadhammānupassī 
3.samudayavayadhammānupassī. 3.samudayavayadhammānupassī. 
Venerable Sāriputta, the general of the 
dhamma taught the meaning of that teaching in 
Paṭisambhidāmagga as ‘avijjā samudayā, rūpa 

Tôn Giả Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp 
dhamma giảng ý nghĩa của pháp trên trong 
Paṭisambhidāmagga là ‘avijjā samudayā, rūpa 
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samudayo’ etc. The meditator must practise the 
udayabbaya detailed method in accordance 
with those instructions. As an example, the 
rūpa khandhā and 4 nāma khandhā such as 
vedanā khandhā (in paṭisandhi) are show here. 
The meditator who has already completed the 
discernment of causal relationships = paṭicca 
samuppāda 5th method, will be able to 
meditate on the 5 khandhā in each mind 
moment (= in each mind shown in the tables of 
nāma kammaṭṭhāna). As in the discernment of 
causal relationship paṭiccasamuppāda 5th 
method, here it is to meditate to realize the 
causal relationships by insight. 

samudayo’… Hành giả phải thực hành phương 
pháp chi tiết của udayabbaya theo các chỉ dẫn 
đó. Lấy 1 ví dụ, rūpakkhandha và 4 nāma 
khandha như là vedana khandha (ở paṭisandhi) 
được trình bày ở đây. Hành giả là người đã 
hoàn tất pháp quán duyên sanh = 
paṭiccasamuppāda theo phương pháp thứ 5, 
sẽ có thể quán 5 khandha trong mỗi sát-na tâm 
(= trong mỗi sát-na tâm được trình bày trong 
các bảng của nāma kammaṭṭhāna). Trong pháp 
quán duyên sanh paṭiccasamuppāda theo 
phương pháp thứ 5, ở đây, cần phải quán để 
thấy rõ quan hệ nhân quả bằng minh sát. 

RŪPAKKHANDHĀ RŪPAKKHANDHĀ 
1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi (kammaja) rūpa arises. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi 
(kammaja) rūpa sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi (kammaja) rūpa arises. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi 
(kammaja) rūpa sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi (kammaja) rūpa arises. 

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
(kammaja) rūpa sanh. 

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi (kammaja) rūpa arises. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
(kammaja) rūpa sanh. 

5. Because of the arising of kamma 
(kammasatti force of 34), paṭisandhi (kammaja) 
rūpa arises. 

5. Do sự sanh của kamma (lực kammasatti của 
34), paṭisandhi (kammaja) rūpa sanh. 

 * the arising of kammaja-rūpa  * sự sanh của kammaja-rūpa 
6. Because of the arising of citta, cittaja-rūpa 
arise. 

6. Do sự sanh của citta, cittaja-rūpa sanh. 

 * the arising of cittaja-rūpa  * sự sanh của cittaja-rūpa 
7. Because of the arising of utu, utuja-rūpa 
arise. 

7. Do sự sanh của utu, utuja-rūpa sanh. 

 * the arising of utuja-rūpa  * sự sanh của utuja-rūpa 
8. Because of the arising of āhāra, āhāraja-
rūpa arise. 

8. Do sự sanh của āhāra, āhāraja-rūpa sanh. 

 * the arising of āhāraja-rūpa  * sự sanh của āhāraja-rūpa 
NOTE: There is only kammaja-rūpa at the time 
of paṭisandhi, especially at the time of the 
arising upāda of paṭisandhi. There are no 
cittaja-rūpa, utuja-rūpa, āhāraja-rūpa yet; they 
are shown only for the rūpakkhandhā existing 
in the subsequent mind moment. 

Lưu ý: Chỉ có kammaja-rūpa ở thời điểm 
paṭisandhi, đặc biệt là vào giai đoạn sanh lên 
upāda của paṭisandhi. Chưa có cittaja-rūpa, 
utuja-rūpa, āhāraja-rūpa; chúng được trình bày 
chỉ dành cho rūpakkhandha hiện hữu ở các 
sát-na tâm sau đó. 

PA#ISANDHI VEDANĀKKHANDHĀ PA#ISANDHI VEDANĀKKHANDHĀ 
1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi vedanā arise. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi 
vedanā sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi vedanā arise. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi 
vedanā sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi vedanā arise.  

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
vedanā sanh.  

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi vedanā arise. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
vedanā arise. 

5. Because of the arising of kamma 5. Do sự sanh của kamma (lực kammasatti của 
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(kammasatti force of 34), paṭisandhi vedanā 
arise. 

34), paṭisandhi vedanā sanh. 

6. Because of the arising of vatthu (= 
hadayavatthu), paṭisandhi vedanā arise. 

6. Do sự sanh của vatthu (= hadayavatthu), 
paṭisandhi vedanā sanh. 

7. Because of the arising of object (= object of 
paṭisandhi mind), paṭisandhi vedanā arise. 

7. Do sự sanh của đối tượng (= đối tượng của 
tâm paṭisandhi), paṭisandhi vedanā sanh. 

8. Because of the arising of phassa (= 34-
vedanā = 33), paṭisandhi vedanā arise. 

8. Do sự sanh của phassa (= 34-vedanā = 33), 
paṭisandhi vedanā sanh. 

 * The arising of paṭisandhi vedanā.  * Sự sanh của paṭisandhi vedanā. 

PA#ISANDHI SAÑÑĀKKHANDHĀ PA#ISANDHI SAÑÑĀKKHANDHĀ 
1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi saññā arise. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi saññā 
sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi saññā arise. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi saññā 
sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi saññā arise. 

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
saññā sanh. 

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi saññā arise. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
saññā sanh. 

5. Because of the arising of kamma 
(kammasatti force of 34), paṭisandhi saññā 
arise. 

5. Do sự sanh của kamma (lực kammasatti của 
34), paṭisandhi saññā sanh. 

6. Because of the arising of vatthu (= 
hadayavatthu), paṭisandhi saññā arise. 

6. Do sự sanh của vatthu (= hadayavatthu), 
paṭisandhi saññā sanh. 

7. Because of the arising of object (= object of 
paṭisandhi mind), paṭisandhi saññā arise. 

7. Do sự sanh của đối tượng (=đối tượng của 
tâm paṭisandhi), paṭisandhi saññā sanh. 

8. Because of the arising of phassa (= 34-
saññā = 33), paṭisandhi saññā arise. 

8. Do sự sanh của phassa (= 34-saññā = 33), 
paṭisandhi saññā sanh. 

 * The arising of paṭisandhi saññā.  * Sự sanh của paṭisandhi saññā. 

PA#ISANDHI SA%KHĀRAKKHANDHĀ 
(Cetanā) 

PA#ISANDHI SA%KHĀRAKKHANDHĀ 
(Cetanā) 

1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

5. Because of the arising of kamma 
(kammasatti force of 34), paṭisandhi saṅkhāra 
arise. 

5. Do sự sanh của kamma (lực kammasatti của 
34), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

6. Because of the arising of vatthu (= 
hadayavatthu), paṭisandhi saṅkhāra arise. 

6. Do sự sanh của vatthu (= hadayavatthu), 
paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

7. Because of the arising of object (= object of 
paṭisandhi mind), paṭisandhi saṅkhāra arise. 

7. Do sự sanh của đối tượng (= đối tượng của 
tâm paṭisandhi), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

8. Because of the arising of phassa (= 34-
cetanā = 33), paṭisandhi saṅkhāra arise. 

8. Do sự sanh của phassa (= 34-cetanā = 33), 
paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

 * The arising of paṭisandhi saṅkhāra.  * Sự sanh của paṭisandhi saṅkhāra. 
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PA#ISANDHI SA%KHĀRAKKHANDHĀ (= 
34-vedanā-saññā-viññā5a = 31) 

PA#ISANDHI SA%KHĀRAKKHANDHĀ (= 
34-vedanā-saññā-viññā5a = 31) 

1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi saṅkhāra arise. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
saṅkhāra sanh. 

5. Because of the arising of kamma 
(kammasatti force of 34), paṭisandhi saṅkhāra 
arise. 

5. Do sự sanh của kamma (lực kammasatti của 
34), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

6. Because of the arising of vatthu (= 
hadayavatthu), paṭisandhi saṅkhāra arise. 

6. Do sự sanh của vatthu (= hadayavatthu), 
paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

7. Because of the arising of object (= object of 
paṭisandhi mind), paṭisandhi saṅkhāra arise. 

7. Do sự sanh của đối tượng (= đối tượng của 
tâm paṭisandhi), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

8. Because of the arising of the remaining 3 
nāma  khandhā, paṭisandhi saṅkhāra arise. 

8. Do sự sanh của 3 nāma  khandhā còn lại, 
paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

 * The arising of paṭisandhi saṅkhāra.  * Sự sanh của paṭisandhi saṅkhāra. 
(The remaining 3 nāma khandhā means 
vedanākkhandhā-saññākkhandhā-viññāṇa 
kkhandhā. In nāma 34 , leaving out these 3 
khandhā, the 31 cetasika are the effects. 
Therefore the remaining 3 vedanā, saññā, 
viññāṇa are the cause.) 

(Ba nāma khandha còn lại có nghĩa là 
vedanākkhandhā-saññākkhandhā-viññāṇa 
kkhandhā. Trong 34, loại trừ 3 khandha này, có 
31 cetasika là các quả. Vì vậy, 3 khandha còn 
lại là vedana, saññā, viññāṇa là nhân.) 

PA#ISANDHI VIÑÑĀ	AKKHANDHĀ PA#ISANDHI VIÑÑĀ	AKKHANDHĀ 
1. Because of the arising of avijjā (20), 
paṭisandhi viññāṇa arise. 

1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi 
viññāṇa sanh. 

2. Because of the arising of taṇhā (20), 
paṭisandhi viññāṇa arise. 

2. Do sự sanh của taṇhā (20), paṭisandhi 
viññāṇa sanh. 

3. Because of the arising of upādāna (20), 
paṭisandhi viññāṇa arise. 

3. Do sự sanh của upādāna (20), paṭisandhi 
viññāṇa sanh. 

4. Because of the arising of saṅkhāra (34), 
paṭisandhi viññāṇa arise. 

4. Do sự sanh của saṅkhāra (34), paṭisandhi 
viññāṇa sanh. 

5. Because of the arising of kamma 
(kammasatti force of 34), paṭisandhi viññāṇa 
arise. 

5. Do sự sanh của kamma (lực của kammasatti 
34), paṭisandhi viññāṇa sanh. 

6. Because of the arising nāma rūpa, 
paṭisandhi viññāṇa arise. 

6. Do sự sanh của nāma rūpa, paṭisandhi 
viññāṇa sanh. 

 * The arising of paṭisandhi viññāṇa.   * Sự sanh của paṭisandhi viññāṇa.  
 nāma = accompanied cetasika (33) Nāma = cetasika đồng sanh (33) 
 rūpa = hadayavatthu( = rūpa 30) + (object 
rūpa)  

Rūpa = hadayavatthu (= 30 rūpa) + (đối tượng 
rūpa) 

Base on this method, meditate on the 5 
khandhā of every mind moment shown in the 
nāma kammaṭṭhāna tables such as bhavaṅga 5  
khandhā, cuti 5  khandhā, pañcadvārāvajjana 5  
khandhā, cakkhuviññāṇa 5  khandhā etc. For 
those who are already skillful in discerning the 
cause and effects by the paṭiccasamuppāda 
5th method, the discernment here are usually 

Dựa theo phương pháp này, quán 5 khandha ở 
mỗi sát-na tâm như đã được trình bày trong 
các bảng nāma kammaṭṭhāna như là bhavaṅga 
5  khandhā, cuti 5  khandhā, 
pañcadvārāvajjana 5  khandhā, cakkhuviññāṇa 
5  khandhā… đối với những ai là người đã 
thuần thục trong sự thấy rõ các nhân và quả 
paṭiccasamuppāda theo phương pháp thứ 5, 
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not difficult. phép quán ở đây thường không gặp khó khăn. 
NOTE: Here, avijjā-taṇhā-upādāna is shown as 
(20) and saṅkhāra as (34) are taken as an 
example only. Discern and meditate according 
to that which had arise, is arising, will arise in 
the nāma-rūpa process of one self. The 
quantity of citta cetasika may vary; it may be 
kusala saṅkhāra or akusala saṅkhāra. Discern 
as much as one can, from the successive pasts 
till the last future. 

Lưu ý: Ở đây, avijjā-taṇhā-upādāna được trình 
bày là (20) và saṅkhāra là (34) được lấy làm ví 
dụ mà thôi. Thấy rõ và quán tùy theo cái đã 
sanh, đang sanh và sẽ sanh trong tiến trình 
nāmā-rūpa của chính người đó. Số lượng của 
citta cetasika có thể biến đổi; nó có thể là 
kusala saṅkhāra hay akusala saṅkhāra. Thấy 
rõ nhiều đến mức hành giả có thể quán được, 
từ các kiếp quá khứ kế trước cho đến kiếp vị lai 
cuối cùng. 

2. VAYADHAMMĀNUPASSĪ = 
VAYADASSANA = MEDITATION ON 
JUST PERISHING ONLY  

2. VAYADHAMMĀNUPASSĪ = 
VAYADASSANA = QUÁN CHỈ TRÊN SỰ 
DIỆT  

 Avijjānirodhā rūpanirodhoti 
paccayanirodhaṭṭhena rūpakkhandhassa 
vayaṁ passati. (paṭisam. 54)  

 Avijjānirodhā rūpanirodhoti 
paccayanirodhaṭṭhena rūpakkhandhassa 
vayaṁ passati. (paṭisam. 54)  

 Avijjānirodhā rūpanirodhoti 
aggamaggañāṇena avijjāya anuppādanirodhato 
anāgatassa rūpassa anuppādanirodho hoti 
paccayābhāve abhāvato. (Vism, 
mahāṭīkā.II.421) 

 Avijjānirodhā rūpanirodhoti 
aggamaggañāṇena avijjāya anuppādanirodhato 
anāgatassa rūpassa anuppādanirodho hoti 
paccayābhāve abhāvato. (Vism, 
mahāṭīkā.II.421) 

The meditator who realizes clearly that the 
arising of the effects such as rūpa is produced 
by the causes such as avijjā by vipassanā 
insight ‘eye’ can easily discern that “because of 
the cessation of the cause such as avijjā in 
which there is no more arising due to 
arahattamagga = anuppādanirodha cessation, 
then the effects such as rūpa ceased in which 
there is no more arising = anuppādanirodha 
cessation’’, if he discerns with vipassanā insight 
the period when attaining arahattamagga in 
future and the period after parinibbānacuti. In 
this case the meditator should know about 
uppādanirodha and anuppādanirodha. 

Hành giả, là người thấy biết rõ ràng rằng sự 
sanh của các quả, như là rūpa được tạo nên 
bởi các nhân như là avijjā bằng “con mắt” minh 
sát vipassanā, có thể dễ dàng thấy rõ rằng “bởi 
sự diệt của các nhân như là avijjā, trong đó, 
không còn sự sanh lên nào nữa do bởi 
arahattamagga = sự diệt anuppādanirodha, thì 
các quả như là rūpa diệt mà trong đó không 
còn sự sanh nào nữa = sự diệt 
anuppādanirodha”, nếu hành giả thấy rõ bằng 
minh sát vipassanā thời gian sau khi chứng 
đắc arahattamagga trong tương lai và thời gian 
sau khi parinibbānacuti. Trong trường hợp này, 
hành giả nên biết về uppādanirodha và 
anuppādanirodha. 

Uppādanirodha - The cause saṅkhāra 
dhamma as well as the effect saṅkhāra 
dhamma are just saṅkhāra dhamma which 
perish away after arising. The successive 
perishing after arising (arising & perishing), 
being the states of anicca is called 
uppādanirodha. As long as the cause are 
supporting successively, the effect will exist in 
this way successively arising & perishing away 
= uppādanirodha. (Note that the cause is also 
effect saṅkhāra dhamma which arise because 
of its respective cause). After perishing away, 
as the cause is not yet ended or exhausted, it 
arises and perishes again is called 
uppādanirodha. It is the cessation which still 
has arising. It is also called khaṇikanirodha. 

Uppādanirodha – Nhân saṅkhāra dhamma 
cũng như quả saṅkhāra dhamma chỉ là các 
saṅkhāra dhamma bị diệt đi ngay khi vừa sanh 
lên. Sự liên tục diệt đi ngay sau khi sanh (sanh 
& diệt), là pháp anicca được gọi là 
uppādanirodha. Trong điều kiện các nhân còn 
được hỗ trợ liên tục, quả sẽ hiện hữu liên tục 
theo cách này, sanh & diệt = uppādanirodha. 
(Lưu ý rằng các nhân cũng là quả của 
saṅkhāra dhamma mà được sanh lên bởi các 
nhân tương ứng của chúng). Sau khi diệt, vì 
nhân chưa bị chấm dứt hay bị cạn kiệt, nó lại 
sanh và diệt được gọi là uppādanirodha. Đó là 
sự diệt mà vẫn còn sự sanh lên. Nó cũng được 
gọi là khaṇikanirodha 
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Anuppādanirodha - Each sotāpattimagga, 
sakadāgāmimagga, anāgāmimagga totally 
eradicate the kilesa concerned. Arahattamagga 
called aggamaggañāṇas = the noblest magga 
totally eradicate the remaining kilesa such as 
avijjā. When the ariyamaggañāṇa up till 
arahattamagga totally eradicate the kilesa 
concerned then these kilesa do not arise again 
in the nāma-rūpa khandhā process at all. They 
totally ceased without arising again, such 
cessation is called anuppādanirodha. 

Anuppādanirodha – Mỗi sotāpattimagga, 
sakadāgāmimagga, anāgāmimagga hoàn toàn 
nhổ tận gốc rễ các kilesa có liên hệ. 
Arahattamagga được gọi là aggamaggañāṇa = 
magga cao thượng nhất hoàn toàn nhổ tận gốc 
rễ các kilesa còn lại như là avijjā. Khi 
ariyamaggañāṇa lên cho đến arahattamagga 
hoàn toàn nhổ tận gốc rễ các kilesa có liên hệ 
thì các kilesa này không còn sanh lên nữa 
trong tiến trình nāmā-rūpa khandha. Chúng 
hoàn toàn bị diệt mà không có sự sanh lên lại, 
sự diệt này được gọi là anuppādanirodha. 

When causes such as avijjā totally ceased 
without arising again, i.e. anuppādanirodha 
then the group of effects such as rūpa which 
could further arise if causes are not exhausted 
yet also ceased without arising again, having 
no condition to further arise in the future after 
parinibbānacuti. It is also called 
anuppādanirodha. They ceased because when 
there are no cause then effects also cannot 
arise. 

Khi các nhân như là avijjā hoàn toàn bị diệt mà 
không còn sanh lên lại nữa, tức là 
anuppādanirodha, thì nhóm các quả như là 
rūpa, mà có thể lại sanh lên nữa nếu các nhân 
chưa bị cạn kiệt, cũng bị diệt mà không còn 
sanh lên lại nữa, không còn điều kiện nào để 
sanh thêm trong tương lai nữa sau khi 
parinibbānacuti. Nó còn được gọi là 
anuppādanirodha. Chúng diệt bởi khi không 
còn nhân nữa thì các quả không thể sanh lên. 

The meditator must meditate to discern the 
nature of that of that anuppādanirodha, having 
sent the vipassanā insight = by vipassanā 
insight towards the future till attaining arahatta-
magga and towards the future till 
parinibhānacuti. Only when realized by 
vipassnā insight “eye” precisely that “because 
of the cessation of the causes as 
anuppādanirodha, the effects also ceased as 
anuppādanirodha”, then further meditate on the 
followings. 

Hành giả phải quán để thấy rõ bản chất của 
anuppādanirodha, sau khi đưa minh sát 
vipassanā = bằng cách hướng minh sát 
vipassanā đến tương lai cho đến khi chứng đắc 
arahatta magga và đến tương lai cho đến 
parinibhānacuti. Chỉ khi thấy rõ bằng “con mắt” 
minh sát vipassanā chính xác rằng “bởi sự diệt 
của các nhân là anuppādanirodha, các quả 
cũng bị diệt là anuppādanirodha”, rồi thì quán 
như sau. 

MEDITATION ON RŪPAKKHANDHĀ  QUÁN TRÊN RŪPAKKHANDHĀ 
1. Because of the cessation of avijjā, 
(kammaja) rūpa cease. 

1. Bởi sự diệt của avijjā, (kammaja) rūpa diệt. 

2. Because of the cessation of taṇhā, 
(kammaja) rūpa cease. 

2. Bởi sự diệt của taṇhā, (kammaja) rūpa diệt. 

3. Because of the cessation of upādāna, 
(kammaja) rūpa cease. 

3. Bởi sự diệt của upādāna, (kammaja) rūpa 
diệt. 

4. Because of the cessation of saṅkhāra, 
(kammaja) rūpa cease. 

4. Bởi sự diệt của saṅkhāra, (kammaja) rūpa 
diệt. 

5. Because of the cessation of kamma, 
(kammaja) rūpa cease. 

5. Bởi sự diệt của kamma, (kammaja) rūpa diệt. 

 (This is anupādanirodha. It is the cessation of 
future rūpa which ceased without arising again) 

 (Đây là anupādanirodha. Nó là sự diệt của 
rūpa tương lai mà bị diệt không còn sanh lên lại 
nữa) 

 * Cessation of kammaja-rūpa = perishing 
away. (uppādanirodha) 

 * Sự diệt của kammaja-rūpa = diệt mất. 
(uppādanirodha) 

6. Because of the cessation of citta, cittaja-rūpa 
cease. (anuppādanirodha) 

6. Bởi sự diệt của citta, cittaja-rūpa diệt. 
(anuppādanirodha) 

 * Cessation of cittaja-rūpa = perishing away. 
(uppādanirodha) 

 * Sự diệt của cittaja-rūpa = diệt mất. 
(uppādanirodha) 
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7. Because of the cessation of utu, utuja-rūpa 
cease: (anuppādanirodha) 

7. Bởi sự diệt của utu, utuja-rūpa diệt: 
(anuppādanirodha) 

 * Cessation of utuja-rūpa =perishing away. 
(uppādanirodha) 

 * Sự diệt của utuja-rūpa = diệt mất. 
(uppādanirodha) 

8. Because of the cessation of āhāra, āhāraja-
rūpa cease: (anuppādanirodha) 

8. Bởi sự diệt của āhāra, āhāraja-rūpa diệt: 
(anuppādanirodha) 

 * Cessation of āhāraja-rūpa =perishing away. 
(uppādanirodha) 

 * Sự diệt của āhāraja-rūpa = diệt mất. 
(uppādanirodha) 

In these discernment the meditator must 
meditate to realize clearly the two types of 
cessation, anuppādanirodha = cessation in 
which there is no arising again subsequently 
and uppādanirodha = cessation in which there 
is arising again subsequently. In 
patisambhidāmagga pāli on page 53 (Burmese 
script) uppādanirodha is called as 
vipariṇāmalakkhaṇa. It is the momentary 
perishing of saṅkhāradhamma. In this 
discernment also, discern all kusala and 
akusala javana vīthi as shown in nāma 
kammaṭṭhāna tables of the 6 lines such as 
rūpārammaṇa line, forming 5 khandhā in every 
mind moment (as mentioned in the 
paṭiccasamuppāda 5th method). Meditate on 
internal and external alternately. In discerning 
like that, the discernment of cakkhuviññāṇa 
vedanakkhandhā is shown as follows based on 
that in the nāmakkhandhā stage. 

Trong phép quán này, hành giả phải quán để 
thấy rõ 2 loại diệt anuppādanirodha = sự diệt 
mà không có sự sanh lên sau đó nữa và 
uppādanirodha = sự diệt mà trong đó vẫn còn 
sự sanh lên sau đó. Trong patisambhidāmagga 
pāli trang 53 (Burmese script) uppādanirodha 
được gọi là vipariṇāmalakkhaṇa. Nó là sát-na 
diệt của saṅkhāradhamma. Trong phép quán 
này cũng vậy, thấy rõ tất cả kusala và akusala 
javana vīthi như được trình bày trong 6 dòng 
của các bảng nāma kammaṭṭhāna như là dòng 
rūparammaṇa, sự hình thành 5 khandha trong 
mỗi sát-na tâm (như được đề cập trong 
paṭiccasamuppāda theo phương pháp thứ 5). 
Quán luân phiên trên nội thân và ngoại thân. 
Khi thấy rõ như thế, phép quán cakkhuviññāṇa 
vedanakkhandhā được trình bày sau đây dựa 
trên phép quán đó ở giai đoạn nāmakkhandhā. 

MEDITATION ON CAKKHUVIÑÑĀ	A-
VEDANĀKKHANDHĀ 

QUÁN CAKKHUVIÑÑĀ	A-
VEDANĀKKHANDHĀ 

1. Because of the cessation of avijjā, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

1. Bởi sự diệt của avijjā, cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. 

2. Because of the cessation of taṇhā, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

2. Bởi sự diệt của taṇhā, cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. 

3. Because of the cessation of upādāna, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

3. Bởi sự diệt của upādāna, cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. 

4. Because of the cessation of saṅkhāra, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

4. Bởi sự diệt của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. 

5. Because of the cessation of kamma, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

5. Bởi sự diệt của kamma, cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. 

6. Because of the cessation of cakkhuvatthu 
rūpa, cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

6. Bởi sự diệt của cakkhuvatthu rūpa, 
cakkhuviññāṇa vedanā diệt. 

7. Because of the cessation of rupārammaṇa, 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

7. Bởi sự diệt của rupārammaṇa, 
cakkhuviññāṇa vedanā diệt. 

8. Because of the cessation of 
cakkhusamphassa (= 7), cakkhuviññāṇa 
vedanā cease. 

8. Bởi sự diệt của cakkhusamphassa (= 7), 
cakkhuviññāṇa vedanā diệt. 

9. Because of the cessation of āloka (= light), 
cakkhuviññāṇa vedanā cease. 

9. Bởi sự diệt của āloka (= light), 
cakkhuviññāṇa vedanā diệt. 

10. Because of the cessation of manasikāra (= 
pañcadvārāvajjana = 11), cakkhuviññāṇa 
vedanā cease. (anuppādanirodha) 

10. Bởi sự diệt của manasikāra (= 
pañcadvārāvajjana = 11), cakkhuviññāṇa 
vedanā diệt. (anuppādanirodha) 

 * Cessation of cakkhuviññāna vedanā. * Sự diệt của cakkhuviññāna vedanā. 
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(uppādanirodha) (uppādanirodha) 
Meditate in the same way, from the successive 
pasts till the last future as far as one can. 

Quán theo cùng cách, từ các kiếp quá khứ kế 
trước cho đến kiếp tương lai cuối cùng xa đến 
mức mà hành giả có thể làm được. 

3. SAMUDAYA-VAYA-
DHAMMĀNUPASSĪ 

3. SAMUDAYA-VAYA-
DHAMMĀNUPASSĪ 

UDAYA-VAYADASSANA = DISCERNING 
ARISING AND PERISHING  

UDAYA-VAYADASSANA = THẤY RÕ SỰ 
SANH VÀ DIỆT  

Samudayadhammānupassī vā kāyasmiṁ 
viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṁ 
viharati, samudayavayadhammānupassī vā 
kāyasmiṁ viharati. 

Samudayadhammānupassī vā kāyasmiṁ 
viharati, vayadhammānupassī vā kāyasmiṁ 
viharati, samudayavayadhammānupassī vā 
kāyasmiṁ viharati. 

(mahāsatipaṭṭhāna sutta, majjhima nikāya.I.71) (mahāsatipaṭṭhāna sutta, majjhima nikāya.I.71) 
Avijjāsamudayā rūpasamudayo ...pe... 
avijjānirodhā rūpanirodho.  

Avijjāsamudayā rūpasamudayo ...pe... 
avijjānirodhā rūpanirodho.  

(paṭisam. 53-54) (paṭisam. 53-54) 
Tesaṁ vasena evampi rūpassa udayo evampi 
rūpassa vayo, evampi rūpaṁ udeti, evampi 
rūpaṁ vetīti paccayato ceva khaṇato ca 
vitthārena manasikāraṁ karoti. (Vism. II.267, 
§724) 

Tesaṁ vasena evampi rūpassa udayo evampi 
rūpassa vayo, evampi rūpaṁ udeti, evampi 
rūpaṁ vetīti paccayato ceva khaṇato ca 
vitthārena manasikāraṁ karoti. (Vism. II.267, 
§724) 

In accordance with the instructions of pāli and 
commentary as above, the meditator who is 
trying to practise the udayabbaya detailed 
method must meditate linking cause and effect 
again and again, having discerned by 
vipassanā insight that ‘because of the arising of 
the cause, effect arise; because of the 
cessation of the cause, effect cease’. 

Theo các chỉ dẫn và chú giải Pāḷi ở trên, hành 
giả, là người cố gắng thực hành phương pháp 
chi tiết của udayabbaya, phải quán lặp đi lặp lại 
mối liên kết nhân và quả, sau khi thấy rõ bằng 
minh sát vipassanā rằng “bởi sự sanh của 
nhân, quả sanh; bởi sự diệt của nhân, quả 
diệt”. 

In meditating like that, it is mentioned:  Khi quán như thế, điều này được nói lên: 
Sappaccayanāmarūpavasena tilakkhaṇaṁ 
āropetvā vipassanāpaṭipāṭiyā “aniccaṁ 
dukkhaṁ anattā”ti sammasanto vicarati. 
(mūlapaṇṇāsa, commentary.I.281).  

Sappaccayanāmarūpavasena tilakkhaṇaṁ 
āropetvā vipassanāpaṭipāṭiyā “aniccaṁ 
dukkhaṁ anattā”ti sammasanto vicarati. 
(mūlapaṇṇāsa, commentary.I.281). 

In accordance with this instruction of the 
commentary, the meditator must meditate on 
the three characteristics alternately of both the 
cause and effect. Therefore, here having linked 
the cause and effects, the vipassanā meditation 
on their anicca characteristic is shown as 
follows. Understand that the method is the 
same for the vipassanā meditation on their 
dukkha and anatta characteristics. 

Theo chỉ dẫn của chú giải này, hành giả phải 
quán luân phiên nhau trên 3 đặc tính của cả 
nhân và quả. Vì vậy, ở đây, sau khi liên kết các 
nhân và quả, quán vipassanā trên đặc tính 
anicca của chúng như được trình bày sau đây. 
Nên hiểu rằng phương pháp này cũng giống 
như quán vipassanā trên đặc tính dukkha và 
anatta của chúng. 

UDAYA-VAYA-DASSANA 
RŪPAKKHANDHĀ 

UDAYA-VAYA-DASSANA 
RŪPAKKHANDHĀ 

1. Because of the arising of avijjā, (kammaja) 
rūpa arise. 

1. Bởi sự sanh của avijjā, (kammaja) rūpa 
sanh. 

 Because of the cessation of avijjā, (kammaja) 
rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của avijjā, (kammaja) rūpa diệt.  

 avijjā = (arising-perishing) anicca; (kammaja) 
rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 avijjā = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa = 
(sanh-diệt) anicca. 
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2. Because of the arising of taṇhā,(kammaja) 
rūpa arise. 

2. Bởi sự sanh của taṇhā, (kammaja) rūpa 
sanh. 

 Because of the cessation of taṇhā, (kammaja) 
rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của taṇhā, (kammaja) rūpa diệt.  

 taṇhā = (arising-perishing) anicca; (kammaja) 
rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 taṇhā = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa = 
(sanh-diệt) anicca. 

3. Because of the arising of upādāna, 
(kammaja) rūpa arise. 

3. Bởi sự sanh của upādāna, (kammaja) rūpa 
sanh. 

 Because of the cessation of upādāna, 
(kammaja) rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của upādāna, (kammaja) rūpa diệt.  

 upādāna = (arising-perishing) anicca; 
(kammaja) rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 upādāna = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa 
= (sanh-diệt) anicca. 

4. Because of the arising of saṅkhāra, ( 
kammaja) rūpa arise. 

4. Bởi sự sanh của saṅkhāra, (kammaja) rūpa 
sanh. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
(kammaja) rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, (kammaja) rūpa 
diệt.  

 saṅkhāra = (arising-perishing) anicca; 
(kammaja) rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 saṅkhāra = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa 
= (sanh-diệt) anicca. 

5. Because of the arising of kamma,( kammaja) 
rūpa arise. 

5. Bởi sự sanh của kamma, (kammaja) rūpa 
sanh. 

 Because of the cessation of kamma, 
(kammaja) rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của kamma, (kammaja) rūpa diệt.  

 kamma = (arising-perishing) anicca; (kammaja) 
rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 kamma = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa = 
(sanh-diệt) anicca. 

6. Because of the arising of citta, (cittaja) rūpa 
arise; 

6. Bởi sự sanh của citta, (cittaja) rūpa sanh; 

 Because of the cessation of citta, (cittaja) rūpa 
cease.  

 Bởi sự diệt của citta, (cittaja) rūpa diệt.  

 citta = (arising-perishing) anicca; (cittaja) rūpa 
= (arising-perishing) anicca. 

 citta = (sanh-diệt) anicca; (cittaja) rūpa = 
(sanh-diệt) anicca. 

7. Because of the arising of utu, (utuja) rūpa 
arise. 

7. Bởi sự sanh của utu, (utuja) rūpa sanh. 

 Because of the cessation of utu, (utuja) rūpa 
cease.  

 Bởi sự diệt của utu, (utuja) rūpa diệt.  

 utu = (arising-perishing) anicca; (utuja) rūpa = 
(arising-perishing) anicca. 

 utu = (sanh-diệt) anicca; (utuja) rūpa = (sanh-
diệt) anicca. 

8. Because of the arising of āhāra, (āhāraja) 
rūpa arise. 

8. Bởi sự sanh của āhāra, (āhāraja) rūpa sanh. 

 Because of the cessation of āhāra, (āhāraja) 
rūpa cease.  

 Bởi sự diệt của āhāra, (āhāraja) rūpa diệt.  

 āhāra = (arising-perishing) anicca; (āhāraja) 
rūpa = (arising-perishing) anicca. 

 āhāra = (sanh-diệt) anicca; (āhāraja) rūpa = 
(sanh-diệt) anicca. 

MEDITATION ON CAKKHUVIÑÑĀNA-
VEDANĀKKHANDHĀ 

QUÁN TRÊN CAKKHUVIÑÑĀNA-
VEDANĀKKHANDHĀ 

1. Because of the arising of avijjā, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

1. Bởi sự sanh của avijjā, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 

 Because of the cessation of avijjā, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease. 

 Bởi sự diệt của avijjā, (cakkhuviññāṇa) vedanā 
diệt. 

 avijjā = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 avijjā = (sanh-diệt) anicca; (cakkhuviññāṇa) 
vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

2. Because of the arising of taṇhā, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

2. Bởi sự sanh của taṇhā, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 



- 11 - 

 Because of the cessation of taṇhā, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease. 

 Bởi sự diệt của taṇhā, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt. 

 taṇhā = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 taṇhā = (sanh-diệt) anicca; (cakkhuviññāṇa) 
vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

3. Because of the arising of upādāna, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

3. Bởi sự sanh của upādāna, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 

 Because of the cessation of upādāna, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của upādāna, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt.  

 upādāna = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 upādāna = (sanh-diệt) anicca; (cakkhuviññāṇa) 
vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

4. Because of the arising of saṅkhāra, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

4. Bởi sự sanh của saṅkhāra, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt.  

 saṅkhāra = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 saṅkhāra = (sanh-diệt) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

5. Because of the arising of kamma, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

5. Bởi sự sanh của kamma, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 

 Because of the cessation of kamma, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của kamma, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt.  

 kamma = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 kamma = (sanh-diệt) anicca; (cakkhuviññāṇa) 
vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

6. Because of the arising of cakkhuvatthu, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

6. Bởi sự sanh của cakkhuvatthu, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā sanh. 

 Because of the cessation of cakkhuvatthu, 
(cakkhuviññāna) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của cakkhuvatthu, (cakkhuviññāna) 
vedanā diệt.  

 cakkhuvatthu = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 cakkhuvatthu = (sanh-diệt) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

7. Because of the arising of rūparammaṇa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

7. Bởi sự sanh của rūparammaṇa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā sanh. 

 Because of the cessation of rūparammaṇa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của rūparammaṇa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā diệt.  

 rūparammaṇa = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 rūparammaṇa = (sanh-diệt) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

8. Because of the arising of cakkhusamphassa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

8. Bởi sự sanh của cakkhusamphassa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā sanh. 

 Because of the cessation of 
cakkhusamphassa, (cakkhuviññāṇa) vedanā 
cease. 

 Bởi sự diệt của cakkhusamphassa, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā diệt. 

 cakkhusamphassa = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 cakkhusamphassa = (sanh-diệt) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

9. Because of the arising of āloka, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā arise. 

9. Bởi sự sanh của āloka, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā sanh. 

 Because of the cessation of āloka, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của āloka, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt.  

 āloka = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 

 āloka = (sanh-diệt) anicca; (cakkhuviññāṇa) 
vedanā = (sanh-diệt) anicca. 
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anicca. 
10. Because of the arising of manasikāra 
(pañcadvārāvajjana), (cakkhuviññāṇa) vedanā 
arise. 

10. Bởi sự sanh của manasikāra 
(pañcadvārāvajjana), (cakkhuviññāṇa) vedanā 
sanh. 

 Because of the cessation of manasikāra, 
(cakkhuviññāṇa) vedanā cease.  

 Bởi sự diệt của manasikāra, (cakkhuviññāṇa) 
vedanā diệt.  

 manasikāra = (arising-perishing) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (arising-perishing) 
anicca. 

 manasikāra = (sanh-diệt) anicca; 
(cakkhuviññāṇa) vedanā = (sanh-diệt) anicca. 

EXPLANATION GIẢI THÍCH 
Meditators who are already skillful and 
proficient in the paṭiccasamuppāda 5th method 
can meditate based on the above shown to this 
extent. This udayabbaya detailed method must 
practised on every mind moment shown in the 
nāma kammaṭṭhāna tables, having formed the 
5 khandhā. 

Hành giả, là người đã thuần thục và thuần thục 
trong paṭiccasamuppāda theo phương pháp 
thứ 5, có thể quán dựa trên sự mở rộng ra đối 
với điều được trình bày ở trên. Phương pháp 
chi tiết của udayabbaya phải được thực hành 
trên mỗi sát-na được trình bày trong các bảng 
nāma kammaṭṭhāna, sau khi lập thành 5 
khandha. 

In this meditation the meditator can meditate, 
having discerned by vipassanā insight the 
causal relationships between the 1st past life 
causes and present life effects. He can also 
meditate after having discerned by vipassanā 
insight the causal relationships between the 
2nd past life causes and the 1st past life 
effects; and the causal relationships between 
the present life causes and futures life effects. 
These are the meditation where the meditator 
can meditate on the successive past lives and 
successive future lives, having discerned by 
vipassanā insight the causal relationships 
between the respective causes and effects as 
mentioned in the paṭiccasamuppāda 5th 
method. 

Trong phép quán này, hành giả có thể quán 
sau khi thấy rõ bằng minh sát vipassanā quan 
hệ nhân quả giữa các nhân ở kiếp quá khứ thứ 
1 và các quả ở kiếp hiện tại. Vị ấy cũng có thể 
quán sau khi thấy rõ bằng minh sát vipassanā 
quan hệ nhân quả giữa các nhân của kiếp quá 
khứ thứ 2 và các quả của kiếp quá khứ thứ 1; 
và quan hệ nhân quả giữa các nhân của kiếp 
hiện tại và các quả của kiếp vị lai. Đây là phép 
quán mà hành giả có thể quán trên các kiếp 
quá khứ kế tiếp nhau và các kiếp tương lai kế 
tiếp nhau, sau khi thấy rõ bằng minh sát 
vipassanā quan hệ nhân quả giữa các nhân và 
các quả tương ứng như đã đề cập trong 
paṭiccasamuppāda theo phương pháp thứ 5. 

If the meditator wants he can meditate by 
dividing into 2 groups: i.e. one group of avijjā- 
taṇhā-upādāna which is the same as 
kilesavaṭṭa and one group of saṅkhāra-kamma 
which is the same as kammavaṭṭa. 

Nếu hành giả muốn, vị ấy có thể quán bằng 
cách chia làm 2 nhóm: tức lá 1 nhóm avijjā-
taṇhā-upādāna đều thuộc kilesavaṭṭa và 1 
nhóm saṅkhāra-kamma đều thuộc 
kammavaṭṭa. 

Say, if the causes are the causes that occurred 
in the 1st past life then the meditator firstly 
discern the bhavaṅga mind clearness (= 
manodvāra) of the 1st past life and then he 
must discern to realize by vipassanā insight the 
arising and perishing = anicca of the causes 
which occurred in between those bhavaṅga 
mind clear element. Understand that the 
method is similar for the successive past lives 
and successive future lives. As shown in the 
paṭiccasamuppāda stage, avijjā- taṇhā-
upādāna mostly occur as the following 
manodvāra vīthi. 

Giả sử, nếu các nhân là các nhân đã xảy ra 
trong kiếp quá khứ thứ 1 thì hành giả, trước 
tiên, phải thấy rõ tâm bhavaṅga sáng trong 
(=manodvāra) của kiếp quá khứ thứ 1 và rồi vị 
ấy phải tách bạch để thấy rõ bằng minh sát 
vipassanā sự sanh và diệt = anicca của các 
nhân đã xảy ra giữa các tâm bhavaṅga sáng 
trong đó. Nên hiểu phương pháp tương tự cho 
các kiếp quá khứ kế trước và các kiếp vị lai kế 
tiếp. Như đã trình bày trong giai đoạn 
paṭiccasamuppāda, avijjā-taṇhā-upādāna hầu 
hết là xảy ra ở manodvāra vīthi. 

manodvār jav sahetukatad ahetukatad manodvār jav sahetukatad ahetukatad
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Pīti may or may not accompanied, and 
tadārammaṇa may or may not arise. If 
tadārammaṇa arise, ahetukatadārammaṇa or 
sahetukatadārammaṇa can arise accordingly. 
The avijjā- taṇhā-upādāna for puthujjana are 
mostly lobha-diṭṭhi group javana. Having 
discerned by vipassanā insight the arising and 
perishing anicca nature of the nāma dhammas 
in these vīthi until khaṇapaccuppanna = 
realizing the arising and perishing of every 
mind moment, meditate on their three 
characteristics alternately. Furthermore, the 
saṅkhāra-kamma group mostly occur as the 
following vīthi process. 

Pīti có thể đồng sanh hay không đi cùng và 
tadārammaṇa có thể sanh hay không sanh lên. 
Nếu tadārammaṇa sanh, ahetukatadārammaṇa 
hay sahetukatadārammaṇa có thể sanh theo 
tương ứng. Avijjā-taṇhā-upādāna đối với với 
puthujjana chủ yếu là javana nhóm lobha-diṭṭhi. 
Sau khi thấy rõ bằng minh sát vipassanā sự 
sanh và diệt, bản chất anicca của nāma 
dhamma trong các vīthi này cho đến 
khaṇapaccuppanna = thấy rõ sự sanh và diệt 
theo mỗi sát-na, quán luân phiên 3 đặc tính. 
Thêm nữa, nhóm saṅkhāra-kamma chủ yếu 
xảy ra theo tiến trình vīthi sau: 

manodvār
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In this manodvārā-vīthi, if it is 
somanassasahagata ñāṇasampayutta mahā 
kusala then both pīti and ñāṇa are 
accompanied; there are 34 nāma dhamma. If it 
is upekkhāsahagata ñāṇasampayutta then only 
ñāṇa is accompanied, without pīti, there are 33 
nāma dhammas. Tadārammaṇa may or may 
not arise. Sahetukatadārammaṇa or 
ahetukatadārammaṇa may arise accordingly. 
Having discerned the arising and perishing of 
these saṅkhāra-kamma nāma dhamma in 
every mind moment until khaṇapaccuppanna, 
meditate vipassanā on their three 
characteristics alternately. 

Trong manodvāra-vīthi này, nếu nó là 
somanassasahagata ñāṇasampayutta mahā 
kusala thì cả pīti và ñāṇa đều được đi cùng; có 
34 nāma dhamma. Nếu nó là upekkhāsahagata 
ñāṇasampayutta thì chỉ có ñāṇa là đi cùng mà 
không có pīti, có 33 nāma dhamma. 
Tadārammaṇa có thể sanh hay không sanh. 
Sahetukatadārammaṇa hay 
ahetukatadārammaṇa có thể sanh lên tương 
ứng. Sau khi thấy rõ sự sanh và diệt của các 
saṅkhāra-kamma nāma dhamma này theo mỗi 
sát-na tâm cho đến khaṇapaccuppanna, quán 
vipassanā luân phiên nhau trên 3 đặc tính của 
chúng.  

SA%KHĀRA AND KAMMA-BHAVA  SA%KHĀRA VÀ KAMMA-BHAVA 
Kammasatti force is not the object of vipassanā 
meditation. In vipassanā meditation on the 3 
characteristics it is mainly to meditate on that of 
the kusala saṅkhāra group. Therefore the 
meditator should known about the saṅkhāra 
and kammabhava which are the object of 
vipassanā. Dāna-kusala will be shown as an 
example:  

Lực kammasatti không phải là đối tượng của 
thiền vipassanā. Thiền vipassanā quán trên 3 
đặc tính, trong đó, nó chủ yếu là quán trên 
nhóm kusala saṅkhāra. Vì vậy, hành giả nên 
biết về saṅkhāra và kammabhava vốn là đối 
tượng của vipassanā. Dāna-kusala sẽ được 
trình bày làm 1 ví dụ: 

1. The pubba-cetanā which arise before doing 
the kusala wholesome deed = before donating 
is saṅkhāra. 

1. pubba-cetanā sanh trước khi làm thiện 
nghiệp kusala = trước khi cúng dường là 
saṅkhāra. 

The muñca-cetanā which arise at the time of 
doing the kusala wholesome deed = while 
donating is kammabhava. 

muñca-cetanā sanh vào lúc đang làm thiện 
nghiệp kusala = trong khi cúng dường là 
kammabhava. 

2. Among the 7 javana that arose while doing 2. Trong số 7 javana đã sanh trong khi đang 
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the kamma, the cetanā that accompanies with 
the 1st till 6th javana is saṅkhāra. The 7th 
javana’s cetanā is kammabhava . 

làm kamma, cetanā đồng sanh với javana thứ 
1 đến thứ 6 là saṅkhāra. Cetanā của javana 
thứ 7 là kammabhava. 

3. In the javana mind moments that occur while 
doing the kamma, the cetanā is kamma bhava, 
the accompanied sampayuttadhamma group is 
saṅkhāra. 

3. Trong các sát-na tâm javana mà sanh lên 
trong khi đang làm kamma, cetanā là 
kammabhava, nhóm đi cùng 
sampayuttadhamma là saṅkhāra. 

In accordance with the above definition, if one 
can meditate vipassanā on all nāma dhamma 
in every mind moment of the above 
manodvārika kusalajavana vīthi mind process 
which had arisen or will arise, until attaining 
khaṇapaccuppanna, then it can be said that 
both saṅkhāra and kammabhava are already 
being meditated upon. 

Theo định nghĩa trên, nếu hành giả có thể quán 
vipassanā trên tất cả nāma dhamma trong mỗi 
sát-na tâm của tiến trình tâm manodvārika 
kusalajavana vīthi đã sanh hay sẽ sanh cho 
đến khi đạt đến khaṇapaccuppanna, lúc đó có 
thể nói rằng cả saṅkhāra và kammabhava đã 
được quán đến. 

MEDITATE VIPASSANĀ ON ALL QUÁN VIPASSANĀ TRÊN TẤT CẢ 
Meditate vipassanā as above after forming 5 
khandha in every mind moment that exist in 
vīthi such as cakkhudvāra vīthi which are 
paṭisandhi 5 khandha, bhavaṅga 5 khandha, 
cuti 5 khandha, manodvārāvajjana 5 khandha, 
cakkhuviññāṇa 5 khandha. Meditate on both 
internal and external. In meditating like that: 

Quán vipassanā như trên sau khi lập thành 5 
khandha trong mỗi sát-na tâm hiện hữu trong 
vīthi như là cakkhudvāra vīthi, 5 khandha 
paṭisandhi, 5 khandha bhavaṅga,5 khandha 
cuti, 5 khandha manodvārāvajjana, 5 khandha 
cakkhuviññāṇa. Quán cho cả nội thân và ngoại 
thân. Trong phép quán như thế:  

1. The meditator can meditate on it after having 
linked the causal relationships between past 
and present. 

1. Hành giả có thể quán trên chúng sau khi kết 
nối quan hệ nhân quả giữa quá khứ và hiện tại. 

2. The meditator can meditate on it after having 
linked the causal relationships between past 
lives. 

2. Hành giả có thể quán trên chúng sau khi kết 
nối quan hệ nhân quả giữa các kiếp quá khứ. 

3. The meditator can meditate on it after having 
linked the causal relationships between present 
and future. 

3. Hành giả có thể quán trên chúng sau khi kết 
nối quan hệ nhân quả giữa hiện tại và vị lai. 

4. The meditator can meditate on it after having 
linked the causal relationships between future 
lives. 

4. Hành giả có thể quán trên chúng sau khi kết 
nối quan hệ nhân quả giữa các kiếp vị lai. 

PA#ICCASAMUPPĀDA FIRST METHOD  PA#ICCASAMUPPĀDA THEO PHƯƠNG 
PHÁP THỨ 1 

 Nāyaṁ, bhikkhave, kāyo tumhākaṁ napi 
aññesaṁ, purāṇamidaṁ, bhikkhave, kammaṁ 
abhisaṅkhataṁ abhisañcetayitaṁ vedaniyaṁ 
daṭṭhabbaṁ. 

 Nāyaṁ, bhikkhave, kāyo tumhākaṁ napi 
aññesaṁ, purāṇamidaṁ, bhikkhave, kammaṁ 
abhisaṅkhataṁ abhisañcetayitaṁ vedaniyaṁ 
daṭṭhabbaṁ. 

 tatra kho, bhikkhave, sutavā ariyasāvako 
paṭiccasamuppādaññeva sādhukaṁ yoniso 
manasi karoti - 'iti imasmiṁ sati idaṁ hoti, 
imassuppādā idaṁ uppajjati; imasmiṁ asati 
idaṁ na hoti, imassa nirodhā idaṁ nirujjhati, 
yadidaṁ - avijjāpaccayā saṅkhārā; 
saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ...pe... evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
avijjāya tveva asesavirāganirodhā 
saṅkhāranirodho; saṅkhāranirodhā 

  tatra kho, bhikkhave, sutavā ariyasāvako 
paṭiccasamuppādaññeva sādhukaṁ yoniso 
manasi karoti - 'iti imasmiṁ sati idaṁ hoti, 
imassuppādā idaṁ uppajjati; imasmiṁ asati 
idaṁ na hoti, imassa nirodhā idaṁ nirujjhati, 
yadidaṁ - avijjāpaccayā saṅkhārā; 
saṅkhārapaccayā viññāṇaṁ...pe... evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
avijjāya tveva asesavirāganirodhā 
saṅkhāranirodho; saṅkhāranirodhā 
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viññāṇanirodho...pe... evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotī. 
(samyuttanikāya.I.294-295, natumhasutta.) 

viññāṇanirodho...pe... evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotī. 
(samyuttanikāya.I.294-295, natumhasutta.) 

Monks, these rūpakāya, nāmakāya = all rūpa, 
all nāma are not yours (it means it is not your 
atta = because there is no atta) and not the 
belonging of others ( = it is not the atta of 
others). These rūpakāya and nāmakāya are the 
states caused by past old kamma. It is formed 
by kusalakamma and akusalakamma, 
kusalacetanā and akusalacetanā are the 
fundamental cause. It is the basis (vatthu) of 
vedanā, feeling. 

Này các Tỳ-kheo, các rūpakalāpāya, nāmakāya 
= tất cả rūpa, tất cả nāma không phải là của 
các ông (có nghĩa là nó không phải là atta của 
các ông = không có atta nào cả) và không 
thuộc về những kẻ khác (= nó không phải là 
atta của những kẻ khác). Các rūpakāya và 
nāmakāya là các pháp tạo bởi nghiệp quá khứ 
cũ. Nó được tạo nên bởi kusalakamma và 
akusalakamma, kusalacetanā và 
akusalacetanā là các nhân nền tảng. Nó là căn 
(vatthu) của vedana, thọ.  

Monks, in this case the ariyasāvaka who is 
knowledgeable in āgamasuta = learning 
knowledge and adhigamasuta = practical 
knowledge or my disciple who is ariya 
meditates well on the causal relationship, 
paṭiccasamuppāda: 

Này các Tỳ-kheo, đối với các ariyasāvaka là 
người thuần thục trong āgamasuta = trí học 
tập, và adhigamasuta = trí thực hành hoặc các 
thánh đệ tử quán rõ mối quan hệ nhân quả, 
paṭiccasamuppāda: 

“If this cause exist, this effect arise. Because of 
the arising of this cause, this effect arise. If this 
cause does not exist, this effect does not arise. 
Because of the cessation of this cause, this 
effect cease. That causal relationships 
paṭiccasamuppāda is like this: 

“Nếu nhân này tồn tại, quả này sanh. Bởi sự 
sanh của nhân này, quả này sanh. Nếu nhân 
này không tồn tại, quả này không sanh. Bởi vì 
sự diệt của nhân này, quả này diệt. Quan hệ 
nhân quả paṭiccasamuppāda là như sau: 

“Because of the arising of avijjā, saṅkhāra 
arise; Because of the arising of saṅkhāra, 
(vipāka) viññāṇa arise” etc. “In this way the 
heap of only suffering, lack of happiness occur” 

“Bởi sự sanh của avijjā, saṅkhāra sanh; Bởi sự 
sanh của saṅkhāra (vipāka) viññāṇa sanh”… 
“Theo cách này, đống chỉ có khổ đau, thiếu 
vắng an lạc nảy sinh” 

“Because of the total cessation of avijjā (due to 
arahattamagga), saṅkhāra cease; Because of 
the cessation of saṅkhāra, (vipāka) viññāṇa 
cease” etc. “In this way, it is the cessation of 
the heap of only suffering, lack of happiness.” 

“Bởi sự diệt tận hoàn toàn avijjā (bởi 
arahattamagga), saṅkhāra diệt; Bởi sự diệt của 
saṅkhāra, (vipāka) viññāṇa diệt”… “Theo cách 
này, đó là sự diệt của đống chỉ có khổ đau, 
thiếu vắng an lạc.” 

In accordance with such teachings the 
meditator can and should meditate also by the 
paṭiccasamuppāda 1st method on just 
samudaya only then on just vaya only and then 
on both samudaya and vaya. 

Theo lời dạy này, hành giả có thể và cũng nên 
quán bằng paṭiccasamuppāda theo phương 
pháp thứ 1 trên chỉ samudaya rồi chỉ vaya và 
rồi cả samudaya và vaya. 

SAMUDAYA-DHAMMĀNUPASSĪ SAMUDAYA-DHAMMĀNUPASSĪ 
After having discerned the causal relationships 
as mentioned in the paṭiccasamuppāda 1st 
method, meditate on just the arising only, such 
as follows: 

Sau khi thấy rõ quan hệ nhân quả như đã đề 
cập trong paṭiccasamuppāda theo phương 
pháp thứ 1, quán chỉ trên sự sanh như sau: 

1. Because of the arising of avijjā, saṅkhāra 
arise; 

1. Bởi sự sanh của avijjā, saṅkhāra sanh; 

2. Because of the arising of saṅkhāra, 
paṭisandhiviññāṇa arise; 

2. Bởi sự sanh của saṅkhāra, 
paṭisandhiviññāṇa sanh; 

 Because of the arising of saṅkhāra, 
bhavaṅgaviññāṇa arise; 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa 
sanh; 

 Because of the arising of saṅkhāra, 
cutiviññāṇa arise; 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, cutiviññāṇa sanh; 



- 16 - 

 Because of the arising of saṅkhāra, 
cukkhuviññāṇa arise, etc. 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa 
sanh,… 

Meditate on both internal and external. Liking 
the causal relationships between 3 lives 
meditate from the successive past lives till the 
present life from the present life till the last 
future life. It is not difficult anymore for the 
meditator who is already skillful in discerning 
the causal relationships of paṭiccasamuppāda 
1st method. 

Quán trên cả nội thân và ngoại thân. Kết nối 
quan hệ nhân quả giữa 3 kiếp sống, quán từ 
các kiếp quá khứ kế trước cho đến kiếp hiện 
tại, từ kiếp hiện tại cho đến kiếp vị lai cuối 
cùng. Điều này thì không khó gì đối với những 
hành giả đã thuần thục trong việc thấy rõ quan 
hệ nhân quả của paṭiccasamuppāda theo 
phương pháp thứ 1. 

VAYA-DHAMMĀNUPASSĪ VAYA-DHAMMĀNUPASSĪ 
The meditator whose insight is clear on causal 
relationships such as ‘because of the arising of 
avijjā, saṅkhāra arise etc.’ until the last future 
life must meditate on the following discernment, 
after having discerned by vipassanā insight the 
anuppādanirodha state at the time when 
arahattamagga will be attained in the future 
such that, due to that arahattamagga, 
according to the ekatta way, “because of the 
cessation without arising again of all kilesa 
such as avijjā, all effects such as saṅkhāra 
ceased without arising again”. 

Hành giả là người có minh sát rõ ràng trên 
quan hệ nhân quả như là “bởi sự sanh của 
avijjā, saṅkhāra sanh…” cho đến kiếp vị lai cuối 
cùng, phải quán theo phép quán sau, sau khi 
thấy rõ bằng minh sát vipassanā pháp 
anuppādanirodha vào lúc chứng đắc 
arahattamagga ở vị lai, do bởi arahattamagga, 
theo cách ekatta, “Bởi sự diệt không còn sự 
sanh lên lại của tất cả kilesa như là avijjā, tất 
cả các quả như là saṅkhāra diệt không còn 
sanh lên lại nữa”. 

1. Because of the cessation of avijjā, saṅkhāra 
cease. 

1. Bởi sự diệt của avijjā, saṅkhāra diệt. 

2. Because of the cessation of saṅkhāra, 
paṭisandhiviññāṇa cease. 

2. Bởi sự diệt của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa 
diệt. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
bhavaṅgaviññāṇa cease. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa 
diệt. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
cutiviññāṇa cease. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, cutiviññāṇa diệt. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
cakkhuviññāṇa cease. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa diệt. 

Meditate like that on just cessation only. 
Meditate on the three periods, internally and 
externally. 

Quán như thế chỉ trên sự diệt mà thôi. Quán 
trên 3 thời, nội thân và ngoại thân. 

SAMUDAYA-VAYA-DHAMMĀNUPASSĪ SAMUDAYA-VAYA-DHAMMĀNUPASSĪ 
After having discerned by vipassanā insight 
both the arising and cessation = such as 
‘Because of the arising of avijjā, saṅkhāra 
arise, Because of the cessation avijjā, saṅkhāra 
cease’ etc., meditate on the followings: 

Sau khi thấy rõ bằng minh sát vipassanā trên 
cả sự sanh và diệt = như là “Bởi sự sanh của 
avijjā, saṅkhāra sanh. Bởi sự diệt của avijjā, 
saṅkhāra diệt…”, quán như sau: 

1. Because of the arising of avijjā, saṅkhāra 
arise. 

1. Bởi sự sanh của avijjā, saṅkhāra sanh. 

 Because of the cessation of avijjā, sañkhāra 
cease. 

 Bởi sự diệt của avijjā, sañkhāra diệt. 

 avijjā (arising-perishing) - anicca; saṅkhāra 
(arising-perishing) - anicca. 

 avijjā (sanh-diệt) - anicca; saṅkhāra (sanh-diệt) 
- anicca. 

2. Because of the arising of saṅkhāra, 
paṭisandhiviññāṇa arise. 

2. Bởi sự sanh của saṅkhāra, 
paṭisandhiviññāṇa sanh. 

 Because of the cessation of saṅkhāra,  Bởi sự diệt của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa 
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paṭisandhiviññāṇa cease. diệt. 
 saṅkhāra (arising-perishing) - anicca; 
paṭisandhiviññāṇa (arising-perishing) - anicca. 

 saṅkhāra (sanh-diệt) - anicca; 
paṭisandhiviññāṇa (sanh-diệt) - anicca. 

3. Because of the arising of saṅkhāra, 
bhavaṅgaviññāṇa arise. 

3. Bởi sự sanh của saṅkhāra, 
bhavaṅgaviññāṇa sanh. 

 Because of the cessation of saṅkhāra, 
bhavaṅgaviññāṇa cease. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa 
diệt. 

 saṅkhāra (arising-perishing) - anicca; 
bhavaṅgaviññāṇa (arising-perishing) - anicca. 

 saṅkhāra (sanh-diệt) - anicca; 
bhavaṅgaviññāṇa (sanh-diệt) - anicca. 

4. Because of the arising of saṅkhāra, 
cakkhuviññāṇa arise. 

4. Bởi sự sanh của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa 
sanh. 

 Because of the cessation of saṅkhāra 
cakkhuviññāṇa cease.  

 Bởi sự diệt của saṅkhāra cakkhuviññāṇa diệt.  

 saṅkhāra (arising-perishing) - anicca; 
cakkhuviññāṇa (arising-perishing) - anicca. 

 saṅkhāra (sanh-diệt) - anicca; cakkhuviññāṇa 
(sanh-diệt) - anicca. 

To this extent, the meditator who is already 
proficient in discerning the causal relationships 
by the paṭiccasamuppāda first method will be 
able to meditate based on the above examples. 
Meditate until bhava, namely kammabhava and 
upapattibhava. As shown in the 
paṭiccasamuppāda first method, in any of the 
(paṭiccasamuppāda) factors where all 6 lines is 
to be meditated upon then meditate on all 6 
lines there. Meditate on the three periods of 
past, future, present internally and externally. 
Meditate, having linked three lives each time. 
Meditate on their 3 characteristics from the 
successive past lives till the last future life 
throughout for at least one times. 

Đối với sự mở rộng này, hành giả là người đã 
thuần thục trong việc thấy rõ quan hệ nhân quả 
bằng paṭiccasamuppāda theo phương pháp 
thứ 1 sẽ có thể quán dựa trên các ví dụ trên. 
Quán cho đến bhava, tức là kammabhava và 
upapattibhava. Như đã được trình bày trong 
paṭiccasamuppāda theo phương pháp thứ 
nhất, trong bất kỳ chi nào của 
paṭiccasamuppāda, là nơi có tất cả 6 dòng phải 
được quán, thì đều phải quán trên tất cả 6 
dòng đó. Quán trên 3 thời của quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nội thân và ngoại thân. Quán, sau khi 
kết nối 3 kiếp một lần. Quán trên 3 đặc tính của 
chúng từ suốt từ các kiếp quá khứ kế trước 
cho đến kiếp vị lai cuối cùng ít nhất 1 lần. 

- the benefits attainable (myanmar book, new 
edition. page 133 to146) 

- Lợi ích có thể đạt được (sách Myanmar, bản 
mới, trang 133 đến 146) 

- the four noble truths becomes clear - Bốn Thánh Đế trở nên rõ ràng 
- lokiyamaggasacca = five lokiyamagga - lokiyamaggasacca = 5 lokiyamagga 
- the paṭiccasamuppāda becomes clear - paṭiccasamuppāda trở nên rõ ràng 
- the four ways become clear - Bốn cách trở nên rõ ràng 
- five lakkhaṇa becomes clear - Năm lakkhaṇa trở nên rõ ràng 

THE PROGRESSION OF UDAYABBAYA 
VIPASSANĀ MEDITATION 

SỰ TIẾN TRIỂN CỦA THIỀN VIPASSANĀ 
UDAYABBAYA 

Santativasena hi rūpārūpadhamme udayato, 
vayato ca manasi karontassa anukkamena 
bhāvanāya balappattakāle ñāṇassa 
tikkhavisadabhāvappattiyā khaṇato 
udayabbayā upaṭṭhahantīti. ayañhi paṭhamaṁ 
paccayato udayabbayaṁ manasi karonto 
avijjādike paccayadhamme vissajjetvā 
udayabbayavante khandhe gahetvā tesaṁ 
paccayato udayabbayadassanamukhena 
khaṇatopi udayabbayaṁ manasi karoti. 

Santativasena hi rūpārūpadhamme udayato, 
vayato ca manasi karontassa anukkamena 
bhāvanāya balappattakāle ñāṇassa 
tikkhavisadabhāvappattiyā khaṇato 
udayabbayā upaṭṭhahantīti. ayañhi paṭhamaṁ 
paccayato udayabbayaṁ manasi karonto 
avijjādike paccayadhamme vissajjetvā 
udayabbayavante khandhe gahetvā tesaṁ 
paccayato udayabbayadassanamukhena 
khaṇatopi udayabbayaṁ manasi karoti. 

tassa yadā ñāṇaṁ tikkhaṁ visadaṁ hutvā 
pavattati, tadā rūpārūpadhammā khaṇe khaṇe 
uppajjantā, bhijjantā ca hutvā upaṭṭhahanti. 
(mahāṭīkā.II.422) 

tassa yadā ñāṇaṁ tikkhaṁ visadaṁ hutvā 
pavattati, tadā rūpārūpadhammā khaṇe khaṇe 
uppajjantā, bhijjantā ca hutvā upaṭṭhahanti. 
(mahāṭīkā.II.422) 
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The rūpa and nāma that exist in one life from 
paṭisandhi to cuti is called addhīna- 
paccuppanna-dhamma. The nāma that exist in 
a vīthi mind process is called santati-
paccuppanna-dhamma. A single rūpa process 
occurring in four or five or six stages caused by 
tejodhātu-utu existing in a rūpakalāpa is called 
‘one rūpa process produced by one utu’; and 
when the oja existing in rūpakalāpa gets the 
support of āhāraja-ojā, it causes a single rūpa 
process occurring in four or five or six stages 
then this process is called ‘rūpa process 
produced by one āhāra’. The single catu-
samuṭṭhānika rūpa process of one utu and one 
āhāra is santati paccuppanna-dhamma. Nāma 
occurring in one mind moment which has three 
moments arising-duration-perishing (uppāda-
ṭhiti-bhaṅga) and rūpa occurring during the 
three minor moment of arising-duration-
perishing (u-t-b) are the nāma rūpa called 
khaṇa- paccuppanna. 

Rūpa và nāma hiện hữu trong 1 kiếp sống từ 
lúc paṭisandhi cho đến cuti được gọi là 
addhīna-paccuppanna-dhamma. Nāma hiện 
hữu trong 1 tiến trình tâm vīthi được gọi là 
santati-paccuppanna-dhamma. Một tiến trình 
rūpa riêng rẽ xuất hiện trong 4 hay 5 hay 6 giai 
đoạn được tạo bởi tejodhātu-utu hiện hữu trong 
1 rūpakalāpa được gọi là “1 tiến trình rūpa 
được tạo bởi 1 utu”; và khi oja hiện hữu trong 
rūpakalāpa có được sự hỗ trợ bởi āhāraja-ojā, 
nó tạo riêng 1 tiến trình rūpa xảy ra trong 4 hay 
5 hay 6 giai đoạn, tiến trình này được gọi là 
“tiến trình rūpa được sinh bởi 1 ahara”. Tiến 
trình catu-samuṭṭhānika rūpa riêng rẽ của 1 utu 
và 1 āhāra là santati paccuppanna-dhamma. 
Nāma xảy ra trong 1 sát-na tâm thì có 3 tiểu 
sát-na sanh-trụ-diệt (uppāda-ṭhiti-bhaṅga) và 
rūpa xuất hiện trong 3 tiểu sát-na sanh-trụ-diệt 
(u-t-b) là nāmā-rūpa được gọi là khaṇa- 
paccuppanna. 

Firstly, the meditator must meditate on the 
arising and the perishing of nāma and of rūpa 
as santati-paccuppanna by vipassanā insight. 
Then if meditate like that progressively and 
when the vipassanā bhāvanā insight becomes 
powerful being sharper and clearer then the 
successive uninterrupted arising and perishing 
of saṅkhāradhamma becomes clear to the 
insight of the meditator until attaining khaṇa-
paccuppanna. 

Trước tiên, hành giả phải quán trên sự sanh và 
diệt của nāma và rūpa là santati-paccuppanna 
bằng minh sát vipassanā. Lúc đó, nếu phép 
quán như thế tiến triển và khi minh sát 
vipassanā bhāvanā trở nên mạnh mẽ, sắc bén 
và rõ ràng hơn thì sự sanh và diệt liên tục 
không có gián đoạn của saṅkhāradhamma trở 
nên rõ ràng trong minh sát của hành giả cho 
đến khi chứng đạt khaṇa-paccuppanna. 

It is true that the meditator firstly meditate on 
paccayato udayabbaya-dassana = the arising 
and perishing by means of cause such as 
because of the arising of avijjā, rūpa arise; 
because of the cessation of avijjā, rūpa cease. 
Then after having put aside the cause such as 
avijjā (= putting aside the discernment of 
‘because of the arising of cause such as avijjā, 
effect such as rūpa arise’), he discern by 
vipassanā insight, the cause khandhā and 
effect khandhā which have the nature of arising 
and perishing; that is, firstly by paccayato 
udayabbayadassana = discerning by vipassanā 
insight that ‘because of the arising of cause, the 
effect arise’, because of the cessation of cause, 
the effect cease’, the meditator then meditate 
on the momentary arising and perishing = 
udayabbaya of these khandha. 

Đúng là hành giả trước tiên quán trên 
paccayato udayabbaya-dassana = sự sanh và 
diệt bởi nhân như là “bởi sự sanh của avijjā, 
rūpa sanh; bởi sự diệt của avijjā, rūpa diệt.” 
Lúc đó, sau khi đặt 1 bên các nhân như avijjā 
(= đặt 1 bên phép quán “bởi sự sanh của nhân 
như là avijjā, quả như là rūpa sanh”), hành giả 
thấy rõ bằng minh sát vipassanā, nhân 
khandha và quả khandha có bản chất sanh và 
diệt; đó là, trước tiên bằng paccayato 
udayabbayadassana = thấy rõ bằng minh sát 
vipassanā rằng “bởi sự sanh của nhân, quả 
sanh, bởi sự diệt của nhân, quả diệt”, lúc này, 
hành giả quán sát-na sanh và diệt = 
udayabbaya của các khandha này. 

 (It means the meditation such as:  Điều này có nghĩa là quán như sau: 
 Because of the arising of avijjā, rūpa arise.  Bởi sự sanh của avijjā, rūpa sanh. 
 Because of the cessation of avijjā, rūpa cease. Bởi sự diệt của avijjā, rūpa diệt 
 avijjā - arising-perishing - anicca Avijjā – sanh-diệt – anicca. 
 rūpa - arising-perishing - anicca etc.) Rūpa – sanh-diệt – anicca. 
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If meditate like that for many times, the insight 
of the meditator becomes sharp and clear. 
Then the nāma rūpa being arising and 
perishing in every moment becomes clear to 
the insight of the meditator. If it becomes clear 
like that the ‘tender’ taruṇa-vipassanā insight 
called udayabbayānupassanā is attained. Such 
meditator is called āraddha-vipassaka person 
(mahāṭīkā, subcommentary) 

Nếu quán như thế nhiều lần, minh sát của hành 
giả trở nên sắc bén và rõ ràng. Lúc đó, nāmā-
rūpa đang sanh và diệt trong mỗi sát-na trở 
nên rõ ràng đối với minh sát của hành giả. Nếu 
nó trở nên rõ ràng như thế minh sát non yếu 
taruṇa-vipassanā được gọi là 
udayabbayānupassanā được chứng đạt. Hành 
giả này được gọi là người āraddha-vipassaka 
(mahāṭīkā, phụ chú giải) 

UPAKKILESA UPAKKILESA 
While meditating vipassanā thoroughly until 
attaining taruṇa-vipassanā by means of these 
two vipassanā method: 

Trong khi quán vipassanā kỹ lưỡng cho đến khi 
chứng đạt taruṇa-vipassanā theo 2 phương 
pháp vipassanā: 

1. paccayato udayabbaya-dassana = 
meditating on arising and perishing by means 
of cause, 

1. paccayato udayabbaya-dassana = quán trên 
sự sanh và diệt theo cách nhân, 

2. khaṇato udayabbaya-dassana = meditating 
on arising and perishing by means of moment,  

2. khaṇato udayabbaya-dassana = quán sự 
sanh và diệt theo cách sát-na, 

and also after having meditated like that while 
meditating vipassanā again on the five 
upādānakkhandha of the past, future, present , 
internal, external etc. it is natural that ten kinds 
of defilement of vipassanā = 
vipassanupakkilesa occur. 

Và cũng sau khi quán như thế, trong khi quán 
vipassanā lại trên 5 upādānakkhandha của quá 
khứ, vị lai, hiện tại, nội thân, ngoại thân… Một 
điều tự nhiên là 10 loại phiền não của 
vipassanā = vipassanupakkilesa xuất hiện. 

Vipassanupakkilesā hi paṭivedhappattassa 
ariyasāvakassa ceva vippaṭipannakassa ca 
nikkhittakammaṭṭhānassa kusītapuggalassa 
nuppajjanti. sammāpaṭipannakassa pana 
yuttapayuttassa āraddhavipassakassa 
kulaputtassa uppajjantiyeva. (Vism.II.269, 
§732) 

Vipassanupakkilesā hi paṭivedhappattassa 
ariyasāvakassa ceva vippaṭipannakassa ca 
nikkhittakammaṭṭhānassa kusītapuggalassa 
nuppajjanti. sammāpaṭipannakassa pana 
yuttapayuttassa āraddhavipassakassa 
kulaputtassa uppajjantiyeva. (Vism.II.269, 
§732) 

Take note that these ten types of defilements of 
vipassanā upakkilesa do not occur in the 
following four types of person. 

Lưu ý rằng, 10 loại phiền não của vipassanā 
upakkilesa không xảy ra ở 4 loại người sau: 

1. in ariya sāvaka who have already attained 
ariya-magga and phala and in meditators who 
have attained the powerful balava vipassanā 
such as nibbidānupassanā etc.. (mahāṭīkā, 
subcommentary) 

1. ariya sāvaka là người đã chứng đắc ariya-
magga và phala và ở các hành giả là người đã 
đạt được balava vipassanā mạnh mẽ như là 
nibbidānupassanā… (mahāṭīkā, phụ chú giải) 

2. in persons who are practising wrongly such 
as loss of morality (sīla), broken concentration 
(samādhi), wrong practice of wisdom (paññā) 

2. Với những người đang thực hành sai như là 
đứt giới (sīla), vỡ định (samādhi), thực hành 
tuệ (paññā) sai. 

3. in those who, although are practising 
vipassanā, they are dejected and shrink from 
the vipassanā meditation putting aside their 
vipassanā meditation. 

3. Với những người mặc dù thực hành 
vipassanā, họ bị chán nản và co rút khỏi thiền 
vipassanā, đặt 1 bên pháp thiền vipassanā của 
họ. 

4. in those who do not practise vipassanā 
meditation although their morality sīla are 
fulfilled as they are lazy. 

4. Với những ai là người không thực hành thiền 
vipassanā mặc dù giới sīla của họ đầy đủ vì họ 
lười biếng. 

Also, take note that they will surely arise in 
good meditators, the sammāpaṭipannaka 
persons who have the right practice, whose 

Lại nữa, lưu ý rằng họ chắc chắn sẽ trở lại 
thành hành giả tốt, sammāpaṭipannaka, là 
người có pháp hành đúng đắn, sở hữu sự tu 
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sīla, samādhi, paññā practices are not wrong 
and are called āraddhavipassaka who practise 
the paññābhāvanā contiunously with great 
effort. 

tập sīla, samādhi paññā không sai lầm; và 
được gọi là āraddhavipassaka là người thực 
hành paññābhāvanā miên mật với nỗ lực lớn 
lao. 

1. obhāsa = the light (the basis of upakkilesa 
states) (Myanmar Book, New edition. page 150 
to161) 

1. obhāsa = ánh sáng (căn bản của pháp 
upakkilesa) (Sách Myanmar, bản mới. tr 150 
đến 161) 

- why is it explained again  - tại sao như vậy sẽ giải thích lại 
- turning to the right path - chuyển sang con đường đúng 
2. ñāṇaṁ = vipassanāñāṇa  2. ñāṇaṁ = vipassanāñāṇa (trí vipassanā) 
3. pīti = vipassanāpīti 3. pīti = vipassanāpīti (hỷ vipassanā) 
4. passaddhi = vipassanāpassaddhi 4. passaddhi = vipassanāpassaddhi (tịnh-thư 

thái vipassanā) 
5. sukha = vipassanāsukha 5. sukha = vipassanāsukha (lạc vipassanā) 
6. adhimokkha = saddhā 6. adhimokkha = saddhā (tín) 
7. paggaha = vīriya 7. paggaha = vīriya (tinh tấn) 
8. upaṭṭhāna = sati 8. upaṭṭhāna = sati (niệm) 

9. upekkhā = vipassanupekkhā + 
āvajjanupekkhā 

9. upekkhā = vipassanupekkhā (xả vipassanā) 
+ āvajjanupekkhā (hướng đến xả) 

Among these upakkilesa, those from the 
second which is ñāṇa till the 9th which is 
upekkhā are not upakkilesa states. They are 
the basis of upakkilesa states. These eight 
states which are ñāṇa, pīti, passaddhi, sukha, 
adhimokkha, paggaha, upaṭṭhīna, upekkhā are 
the cetasika saṅkhāradhamma that arise 
accompanying with the vipassanā insight while 
meditating vipassanā. They are part of the 34 
citta and cetasika nāmadhamma which arise 
accompanying with vipassanā insight in one 
mind moment. For puthujjana and sekkha 
persons, as these states are only vipassanā 
kusalajavana cittuppāda, they are not 
upakkilesa. However, having taken these states 
as object, if one holds on to the view that “these 
states are mine, these states are me, these 
states are my atta (soul)” - “etaṁ mama, 
esohamasmi, eso me attā” (my ñāṇa , my 
pīti...), then taṇhā, māna, diṭṭhi arise. These 
taṇhā, māna, diṭṭhi are the upakkilesadhamma. 

Trong số các upakkilesa này, những cái từ thứ 
2 tức là ñāṇa cho đến thứ 9 tức là upekkhā thì 
không phải là pháp upakkilesa. Chúng là nền 
tảng cho pháp upakkilesa. Tám pháp, là ñāṇa, 
pīti, passaddhi, sukha, adhimokkha, paggaha, 
upaṭṭhīna, upekkhā, là các cetasika 
saṅkhāradhamma đồng sanh với minh sát 
vipassanā trong khi thiền vipassanā. Chúng là 
1 phần của 34 citta và cetasika nāmadhamma 
đồng sanh với minh sát vipassanā trong 1 sát-
na tâm. Đối với puthujjana và sekkha, vì các 
pháp này chỉ là vipassanā kusalajavana 
cittuppāda, chúng không phải là upakkilesa. 
Tuy nhiên, sau khi lấy các pháp này làm đối 
tượng, nếu hành giả giữ kiến rằng “các pháp 
này là của tôi, các pháp này là tôi, các pháp 
này là atta (linh hồn) của tôi” - “etaṁ mama, 
esohamasmi, eso me attā” (ñāṇa của tôi, pīti 
của tôi...), thì taṇhā, māna, diṭṭhi phát sanh. 
Taṇhā, māna, diṭṭhi là các upakkilesadhamma. 

If one holds on to the view that any of these 
ñāṇa, pīti etc. are magga-ñāṇa, phala-ñāṇa 
then one has strayed from the path of 
vipassanā because he is sitting in delight of 
one of these states which are not real magga 
phala and thinking that they are real magga-
phala, giving up his mūla-kammaṭṭhāna which 
is vipassanā meditation. 

Nếu ai giữ chắc vào kiến rằng bất kỳ ñāṇa, 
pīti… là magga-ñāṇa, phala-ñāṇa thì người đó 
bị trượt khỏi con đường vipassanā vì vị ấy 
đang ngồi thọ hưởng một trong các pháp, mà 
không phải là maggaphala thực sự, mà lại nghĩ 
rằng chúng là maggaphala thực sự, bỏ rơi 
mūla-kammaṭṭhāna tức là thiền vipassanā. 

THE METHOD TO OVERCOME THEM PHƯƠNG PHÁP VƯỢT QUA CHÚNG 

These ñāṇa, pīti etc. which accompany with 
vipassanājavana that takes the anicca, dukkha, 
anatta of saṅkhāradhamma as object; and also 

Ñāṇa, pīti… này đồng sanh với 
vipassanājavana, lấy anicca, dukkha, anatta 
của saṅkhāradhamma làm đối tượng; và còn 1 
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some states such as āvajjanupekkhā which 
accompany with the manodvārāvajjana that 
exist just before vipassanā javana citta arise as 
in the following manodvārikajavana vīthi mind 
process: 

số các pháp như là āvajjanupekkhā đồng sanh 
với manodvārāvajjana mà hiện hữu chỉ trước 
khi vipassanā javana citta sanh lên như trong 
tiến trình tâm manodvārikajavana vīthi sau: 

manodvāravajja
na(1) 

javana
(7) 

sahetuka 
tadārammaṇa/ah

etuka 
tadārammaṇa 

(2) 
12 34 34/12 

 

manodvāravajja
na(1) 

javana
(7) 

sahetuka 
tadārammaṇa/ah

etuka 
tadārammaṇa 

(2) 
12 34 34/12 

 

Tadārammaṇa may or may not arise. After 
having broken down by insight each 
compactness (nāma-ghana) of these vipassanā 
manodvārikajavana vīthi mind processes and 
then after having discerned by vipassanā 
insight, the arising and perishing in every mind 
moment, meditate vipassanā on their three 
characteristics alternately. 

Tadārammaṇa có thể sanh hoặc không sanh. 
Sau khi phá vỡ bằng minh sát từng tính khối 
(nāma-ghana) của các tiến trình tâm vipassanā 
manodvārikajavana vīthi và sau khi thấy rõ 
bằng minh sát vipassanā sự sanh và diệt theo 
mỗi sát-na tâm, quán vipassanā luân phiên 
nhau trên 3 đặc tính của chúng. 

10. NIKANTI = VIPASSANĀ-NIKANTI 10. NIKANTI = VIPASSANĀ-NIKANTI 
Nikanti is vipassanānikanti = the subtle 
attachment to vipassanā. 

Nikanti là vipassanānikanti = dính mắc vi tế vào 
vipassanā. 

As nikanti is the state accompanied with lobha-
mūla somanassavedanā, it may be of lobha- 
diṭṭhi group or lobha-māna group. As māna is 
the cetasika which is sometimes (= kadāci) 
accompanying, it is possible that māna is not 
included. As somanassa-vedanā is 
accompanying, pīti is included. 

Vì nikanti là pháp đi cùng với lobha-mūla 
somanassavedanā, nó có thể là nhóm lobha- 
diṭṭhi hoặc nhóm lobha-māna. Vì māna là 
cetasika mà đôi khi (= kadāci) đi cùng, có thể 
rằng māna không được bao gồm. Vì 
somanassa-vedanā đi cùng, pīti được bao 
gồm. 

manodvāravajjan
a(1x) 

java
na 
(7x) 

sahetuka 
tadārammaṇa/ah

etuka 
tadārammaṇa(2x

) 
12 20/1

9 

34-33/12 
 

manodvāravajjan
a(1x) 

java
na 
(7x) 

sahetuka 
tadārammaṇa/ah

etuka 
tadārammaṇa(2x

) 
12 20/1

9 

34-33/12 
 

Tadārammaṇa may or may not arise. If it arises 
then it can mahāvipāka somanassa 
tadārammaṇa or ahetuka somanassa 
santīraṇatadārammaṇa accordingly. Breaking 
down each compactness (nāmaghana) of the 
manodvārikajavana vīthi mind process where 
the subtle nikanti is included, meditate 
vipassanā on the three characteristics 
alternately of the discerned nikanti together 
with the nāmadhammas. This nikanti not only is 
an upakkilesa but also is the basis of 
upakkilesa whereby after having taken this 
nikanti as object when one grasped it as ‘mine, 
I, my atta/soul’ then more upakkilesa such as 
taṇhā, māna, diṭṭhi can arise. Therefore nikanti 
is both an upakkilesa and a basis of upakkilesa 

Tadārammaṇa có thể sanh hoặc không sanh. 
Nếu nó sanh, nó có thể tương ứng là 
mahāvipāka somanassa tadārammaṇa hay 
ahetuka somanassa santīraṇatadārammaṇa. 
Phá vỡ từng tính khối (nāmaghana) của tiến 
trình tâm manodvārikajavana vīthi là nơi mà 
nikanti vi tế được bao gồm, quán vipassanā 
luân phiên nhau trên 3 đặc tính của nikanti 
cùng với các nāmadhamma đã thấy rõ. Nikanti 
này không chỉ là 1 upakkilesa mà còn là nền 
tảng của upakkilesa bằng cách lấy nikanti làm 
đối tượng, khi hành giả chấp thủ nó là “của tôi, 
tôi, atta/linh hồn của tôi” thì nhiều upakkilesa 
nữa như là taṇhā, māna, diṭṭhi có thể sanh. Vì 
vậy, nikanti vừa là 1 upakkilesa và vừa là 1 nền 
tảng của upakkilesa (Từ Vism.II.269 §732 và 
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(From Vism.II.269 §732 and Vism, 
mahāṭīkā.II.427, 434) 

Vism, mahāṭīkā.II.427, 434) 

PA1IPADĀÑĀ3ADASSANAVISUDDHI 
STAGE = HIGHER VIPASSNĀ INSIGHT 

GIAI ĐOẠN 
PA1IPADĀÑĀ3ADASSANAVISUDDHI 
= MINH SÁT VIPASSNĀ CAO HƠN 

Having discerned by clear insight the arising 
and perishing away of ultimate reality until 
khaṇa-paccuppanna of the states from obhāsa 
till nikanti; and of the rūpa and nāma in rūpa 
sattaka and arūpasattaka methods; and of the 
rūpa and nāma discerned according to āyatana 
dvāra shown previously, meditate on their three 
characteristics alternately thoroughly by one of 
the following methods which one prefers: 

Sau khi quán bằng minh sát rõ ràng sự sanh và 
diệt của sự thật tột cùng cho đến khaṇa-
paccuppanna của các pháp từ obhāsa cho đến 
nikanti; và của rūpa và nāma trong phương 
pháp rūpa sattaka và arūpasattaka; và của 
rūpa và nāma được quán theo āyatana dvāra 
đã được trình bày trước đây, quán luân phiên 
nhau trên 3 đặc tính kỹ lưỡng bằng một trong 
các phương pháp mà hành giả thích sau đây: 

1. rūpa and nāma method 1. phương pháp rūpa và nāma  
2. five khandha method 2. phương pháp 5 khandha  
3. twelve ayatana method 3. phương pháp 12 ayatana  
4. eighteen dhātu method. 4. phương pháp 18 dhātu. 

Meditate on the 3 periods of past, future, 
present in internal and external. It is necessary 
to meditate again and again for many times. 
Try to realize clearly the khaṇa-paccuppanna of 
saṅkhāradhamma. Try to have the insight on 
the three characteristics clearer and clearer, 
repeatedly for many times. 

Quán trên 3 thời quá khứ, vị lai, hiện tại ở nội 
thân và ngoại thân. Cần thiết phải quán đi quán 
lại nhiều lần. Cố gắng thấy biết rõ khaṇa-
paccuppanna của saṅkhāradhamma. Cố gắng 
có minh sát trên 3 đặc tính ngày càng rõ ràng 
hơn, lặp đi lặp lại, nhiều lần. 

FOUR ANUPASSANĀ = PART OF FOUR 
SATIPA11HĀNA 

BỐN ANUPASSANĀ = THÀNH PHẦN 
CỦA 4 SATIPA11HĀNA 

1. After having meditate vipassanā mainly on 
rūpa only and then further meditate vipassanā 
on nāma also is practising kāyānupassanā 
satipaṭṭhāna. 

1. Sau khi quán vipassanā chủ yếu chỉ trên 
rūpa và rồi cũng quán vipassanā thêm trên 
nāma là thực hành kāyānupassanā 
satipaṭṭhāna. 

2. Another point is that in meditating vipassanā 
on nāma, the meditator who is going to practise 
the three satipaṭṭhāna such as 
vedanānupassanā must discern together the 
object rūpa and basis vatthu rūpa of the 
nāmadhamma where vedanā is predominant in 
accordance with the discipline mentioned in the 
earlier nāma kammaṭṭhāna stage that 
(saṁkhittena vā vitthārena vā pariggahite 
rūpakammaṭṭhāne) the meditator must have 
already discerned the rūpa kammaṭṭhāna by 
the brief or detailed methods. It is only after 
having discerned like that if he meditates 
vipassanā on the nāmadhamma where vedanā 
is predominant then he is practising 
vedanānupassanā satipaṭṭhāna. 

2. Một điểm khác nữa trong phép quán trên 
nāma, hành giả, là người đang thực hành 3 
satipaṭṭhāna như là vedanānupassanā, phải 
thấy rõ cùng lúc đối tượng rūpa và căn vatthu 
rūpa của nāmadhamma, là nơi mà vedana nổi 
trội theo sự tu tập đã được đề cập ở giai đoạn 
nāma kammaṭṭhāna trước đây (saṁkhittena vā 
vitthārena vā pariggahite rūpakammaṭṭhāne), 
hành giả phải đã quán rūpa kammaṭṭhāna bằng 
phương pháp tóm tắt hay chi tiết. Chỉ sau khi 
quán như thế nếu hành giả quán vipassanā 
trên nāmadhamma, là nơi mà vedana nổi trội, 
thì lúc đó vị ấy mới đang thực hành 
vedanānupassanā satipaṭṭhāna. 

The discernment is to meditate on this three: 3 Phép Quán cần phải quán ở đây: 
(i) vatthu (i) vatthu 
(ii) object (ii) đối tượng 
(iii) vedanā (= all the nāma where vedanā is (iii) vedanā (= tất cả nāma, là nơi mà vedanā 
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predominant) of every vīthi citta mind moment 
discerned according to āyatanadvāra and of 
every bhavaṅga citta mind moment as - 

nổi trội) của mỗi sát-na tâm trong vīthi citta, 
quán theo āyatanadvāra và của mỗi sát-na tâm 
bhavaṅga citta là 

(i) vatthu - arising and perishing away - anicca (i) vatthu – sanh và diệt – anicca 
(ii) object - arising and perishing away - anicca (ii) đối tượng – sanh và diệt – anicca. 
(iii) vedanā - arising and perishing away - 
anicca 

(iii) vedanā – sanh và diệt – anicca. 

In this discernment, meditate as anicca after 
having discerned the arising and perishing of;  

Trong phép quán này, quán là anicca sau khi 
đã thấy rõ sự sanh và diệt của: 

(i) just basis, vatthu rūpa only, then (i) chỉ căn, vatthu rūpa, rồi 
(ii) just object, rūpa only, then (ii) chỉ đối tượng, rūpa, rồi 
(iii) just vedanā (i.e. nāmadhamma where 
vedanā is predominant only) 

(iii) chỉ vedanā (tức là nāmadhamma là nơi mà 
chỉ có vedanā nổi trội) 

in every mind moment, throughout from 
pañcadvārāvajjana till manodvāra vīthi 
tadārammaṇa as shown in the nāma 
kammaṭṭhāna table. Meditate similarly for 
dukkha and anatta characteristics. Meditate on 
the three periods, in internal and external. 
Meditate as much as the insight can. 

trong mỗi sát-na, suốt từ pañcadvārāvajjana 
cho đến manodvāra vīthi tadārammaṇa như 
được trình bày trong bảng nāma kammaṭṭhāna. 
Quán tương tự cho đặc tính dukkha và anatta. 
Quán trên 3 thời cả nội và ngoại. Quán nhiều 
đến mức minh sát có thể. 

3. Also among the three methods of discerning 
nāma, if one meditates vipassanā after having 
discerned nāmadhamma where consciousness 
= viññāṇa is predominant then one is practising 
cittānupassanā satipaṭṭhāna. In the 
discernment: 

3. Trong số 3 thời của phép quán nāma, nếu 
hành giả quán vipassanā sau khi quán 
nāmadhamma, là nơi thức = viññāṇa nổi trội, 
thì lúc đó hành giả đang thực hành 
cittānupassanā satipaṭṭhāna. Trong phép quán: 

(i) basis vatthu (i) căn vatthu 
(ii) object (ii) đối tượng 
(iii) consciousness, viññāṇa (= it is to meditate 
vipassanā, having discerned all nāma dhamma 
in which consciousness is predominant) 

(iii) thức, viññāṇa (= cần quán vipassanā sau 
khi đã thấy rõ tất cả nāma dhamma mà ở đó 
thức là nổi trội) 

4. Also, if meditate vipassanā after having 
discerned the nāmadhammas where phassa 
(cetanā) is predominant then one is practising 
dhammānupassanā satipaṭṭhāna. In the 
discernment: 

4. Cũng vậy, nếu quán vipassanā, sau khi đã 
thấy rõ nāmadhamma là nơi phassa (cetanā) 
nổi trội, thì lúc đó, hành giả đang thực hành 
dhammānupassanā satipaṭṭhāna. Trong phép 
quán: 

(i) basis vatthu (i) căn vatthu 
(ii) object (ii) đối tượng 
(iii) phassa (all nāmadhamma in which phassa 
is predominant) 

(iii) phassa (tất cả nāmadhamma mà ở đó 
phassa nổi trội) 

In another way, in the vipassanā meditation by 
means of the rūpa and nāma method, after 
meditated vipassanā on rūpa, when meditate 
vipassanā on nāmadhamma, if meditate 
vipassanā having discerned the nāmadhamma 
beginning with vedanā then it is included as 
vedanānupassanā satipaṭṭhāna; if meditate 
vipassanā having discerned the nāmadhamma 
beginning with consciousness then it is 
included as cittānupassanā satipaṭṭhāna; if 
meditate vipassanā having discerned the 
nāmadhamma beginning with phassa then it is 
included as dhammānupassanā satipaṭṭhāna. 

Theo cách khác, ở thiền vipassanā theo 
phương pháp rūpa và nāma, sau khi quán 
vipassanā trên rūpa thì quán vipassanā trên 
nāmadhamma, nếu quán vipassanā sau khi 
thấy rõ nāmadhamma bắt đầu bằng vedanā thì 
nó được tính là vedanānupassanā 
satipaṭṭhāna; nếu quán vipassanā sau khi thấy 
rõ nāmadhamma bắt đầu bằng thức thì nó 
được tính là cittānupassanā satipaṭṭhāna; nếu 
quán vipassanā sau khi thấy rõ nāmadhamma 
bắt đầu bằng phassa thì nó được tính là 
dhammānupassanā satipaṭṭhāna. 

Furthermore if meditate vipassanā by means of Xa hơn nữa, nếu quán vipassanā bằng phương 



- 24 - 

the following method: pháp sau: 
1. having grouped the nāmarūpa into five 
groups, by five khandha method. 

1. sau khi nhóm nāmarūpa thành 5 nhóm, bằng 
phương pháp 5 khandha. 

2. by 12 āyatana method, having grouped the 
nāma rūpa into 12 groups. 

2. bằng phương pháp 12 āyatana, sau khi 
nhóm nāmā-rūpa thành 12 nhóm. 

3. by 18 dhātu method, having grouped the 
nāma rūpa into 18 groups. 

3. bằng phương pháp 18 dhātu, sau khi nhóm 
nāmā-rūpa thành 18 nhóm. 

4. by paṭiccasamuppāda method, having 
grouped the nāma rūpa into 12 factors. 

4. bằng phương pháp paṭiccasamuppāda, sau 
khi nhóm nāmā-rūpa thành 12 chi. 

5. by 5 nīvaraṇa method 5. bằng phương pháp 5 nīvaraṇa 
6. by 7 bojjhaṅga method 6. bằng phương pháp bojjaṅga. 

7. by saccādesanā method, having grouped 
two groups as dukkha saccā and samudaya 
saccā, then it is practising dhammānupassanā 
satipaṭṭhāna. 

7. bằng phương pháp saccādesanā, sau khi 
nhóm thành 2 nhóm là dukkha saccā và 
samudaya saccā, thì lúc đó là đang thực hành 
dhammānupassanā satipaṭṭhāna. 

MEDITATION ON BODILY POSTURES 
AND COMPREHENDING BODILY 
ACTIVITIES (IRIYĀPATHA AND 
SAMPAJAÑÑA) 

QUÁN TRÊN CÁC OAI NGHI VÀ TỈNH 
GIÁC TRÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
THÂN (IRIYĀPATHA VÀ 
SAMPAJAÑÑA) 

The discernment of the five khandha = nāma-
rūpa that occur while in bodily postures 
(iriyāpatha) such as walking, standing, sitting, 
lying down and while in bodily activities such as 
going forward, returning, bending, strectching 
etc.. is already shown in the ealier nāma 
kammaṭṭhāna stage. Having discerned these 
five khandha/nāma rūpa again meditate 
vipassanā on them by the following method. 

Quán 5 khandha = nāmā-rūpa xuất hiện trong 
các oai nghi thân thể (iriyāpatha) như là đi, 
đứng, ngồi, nằm và trong các hoạt động thân 
thể như đi tới, quay lui, uốn, kéo… đã được 
trình bày trong giai đoạn nāma kammaṭṭhāna 
trước. Sau khi quán 5 khandha/nāmā-rūpa này, 
quán lại vipassanā trên chúng theo phương 
pháp sau: 

1. by nāma and rūpa method, having grouped 
into 2 groups or 

1. bằng phương pháp nāmā-rūpa, sau khi 
nhóm thành 2 nhóm hoặc 

2. by 5 khandha method, having grouped into 5 
groups or 

2. bằng phương pháp 5 khandha, sau khi nhóm 
thành 5 nhóm hoặc 

3. by 12 āyatana method, having grouped into 
12 groups or 

3. bằng phương pháp 12 āyatana, sau khi 
nhóm thành 12 nhóm hoặc 

4. by 18 dhātu method, having grouped into 18 
groups or 

4. bằng phương pháp 18 dhātu, sau khi nhóm 
thành 18 nhóm hoặc 

5. by paṭiccasamuppāda method, having 
grouped into 12 factors. 

5. bằng phương pháp paṭiccasamuppāda, sau 
khi nhóm thành 12 chi 

If the meditator wants to meditate vipassanā by 
nāma rūpa method, he meditates vipassanā on 
the three characteristics of; 

Nếu hành giả muốn quán vipassanā bằng 
phương pháp nāmā-rūpa, vị ấy quán vipassanā 
trên 3 đặc tính của 

1. just rūpa only, then 1. chỉ rūpa, rồi 
2. just nāma only, then 2. chỉ nāma, rồi 
3. rūpa and nāma paired together. 3. rūpa và nāma cặp đôi với nhau. 
Meditate on the three periods, in internal and 
external. If able to discern the arising and 
perishing away of five khandha = nāma rūpa 
that occur while in bodily postures and bodily 
activities such as walking till attaining khaṇa-
paccuppanna of the 3 periods of past, future, 
present in internal and external and if able to 
meditate vipassanā on their three 

Quán trên 3 thời, ở nội thân và ngoại thân. Nếu 
có thể quán sự sanh và diệt của 5 khandha = 
nāma rūpa xuất hiện trong các oai nghi và hoạt 
động cơ thể như là đi cho đến chứng đạt 
khaṇa-paccuppanna của 3 thời quá khứ, vị lai, 
hiện tại ở nội thân và ngoại thân và nếu có thể 
quán vipassanā trên 3 đặc tính của chúng, lúc 
đó quán xa thêm vipassanā bằng phương pháp 
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characteristics, then further meditate vipassanā 
by paṭiccasamuppāda method. 

paṭiccasamuppāda. 

After having meditated thoroughly on the 
following 

Sau khi quán kỹ lưỡng như sau 

1. on “Because of the arising of cause, effect 
arise” then 

1. trên “Bởi sự sanh của nhân, quả sanh”, rồi 

2. on “Because of the cessation of cause, effect 
cease” then 

2. trên “Bởi sự diệt của nhân, quả diệt”, rồi 

3. on “Because of the arising of cause, effect 
arise; Because of the cessation of cause, effect 
cease”; after having discerned the arising and 
perishing of both of these cause and effect 
meditate vipassanā on the three characteristics 
alternately of each of them. Meditate on the 3 
periods, in internal and external. 

3. trên “Bởi sự sanh của nhân, quả sanh; Bởi 
sự diệt của nhân, quả diệt”; sau khi thấy rõ sự 
sanh và diệt của cả nhân và quả này, quán 
vipassanā luân phiên nhau trên 3 đặc tính của 
từng pháp. Quán trong 3 thời, ở nội thân và 
ngoại thân. 

Then sometime meditate on the asubha nature 
of these nāma rūpa saṅkhāradhamma. After 
meditated on the three characteristics 
thoroughly, the meditator can meditate mainly 
on one of the characteristics which he prefers. 
Among the various methods such as nāma-
rūpa method, 5 khandha method etc. meditate 
mainly by the method which one prefers for 
many times, again and again. 

Sau đó, thỉnh thoảng, quán trên bản chất 
asubha của các nāmā-rūpa saṅkhāradhamma 
này. Sau khi quán tỉ mỉ trên 3 đặc tính, hành 
giả có thể quán chủ yếu trên 1 đặc tính mà vị 
ấy thích. Trong số các loại phương pháp khác 
nhau như là phương pháp nāmā-rūpa, phương 
pháp 5 khandha,… quán chủ yếu bằng phương 
pháp mà vị ấy ưa thích, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

UDAYABBAYAÑĀṆA STAGE IS FINISHED GIAI ĐOẠN UDAYABBAYAÑĀṆA ĐUỢC 
HOÀN TẤT 

BHA%GAÑĀ	A STAGE GIAI ĐOẠN 
BHA%GAÑĀ	A 

TOWARDS BHA>GAÑĀ3A HƯỚNG ĐẾN BHA>GAÑĀ3A 
As the meditator meditate vipassanā on the 
saṅkhāradhamma in the four bodily postures 
thoroughly like that and as the preceding 
bhāvanā insight and subsequent bhāvanā 
insight is continuous, the vipassanā insight 
becomes very strong, powerful, sharp and 
clear. If the vipassanā insight becomes sharp 
and clear like that and if without giving attention 
on the arising of saṅkhāra dhamma anymore 
but gives attention on their perishing away only, 
then -  

Vì hành giả quán vipassanā trên 
saṅkhāradhamma trong 4 oai nghi cẩn thận 
như thế và vì minh sát bhavana đi trước và 
minh sát bhavana đi sau là liên tục, minh sát 
vipassanā trở nên cực kỳ chắc chắn, mạnh mẽ, 
sắc bén và rõ ràng. Nếu minh sát vipassanā trở 
nên sắc bén và rõ ràng như thế và nếu không 
quan tâm đến sự sanh của saṅkhāra dhamma 
nữa mà chỉ chú tâm đến sự diệt, thì 

Ñāne tikkhe vahante saṅkhāresu lahuṁ 
upaṭṭhahantesu uppādaṁ vā ṭhitiṁ vā pavattaṁ 
vā nimittaṁ vā na sampāpuṇāti khaya-vaya-
bheda-nirodheyeva sati santiṭṭhati. (Vism xxi, 
§741) 

Ñāne tikkhe vahante saṅkhāresu lahuṁ 
upaṭṭhahantesu uppādaṁ vā ṭhitiṁ vā pavattaṁ 
vā nimittaṁ vā na sampāpuṇāti khaya-vaya-
bheda-nirodheyeva sati santiṭṭhati. (Vism xxi, 
§741) 

Na sampāpuṇāti aggahaṇato. (Mahāṭīka) Na sampāpuṇāti aggahaṇato. (Mahāṭīka) 
- his vipassanā insight does not reach (ie. is not 
extended) to the following any more; 

Minh sát của hành giả không còn với tới (tức là 
không mở rộng) đến những giai đoạn sau 

(i) uppāda = arising phase of saṅkhāradhamma (i) uppāda = giai đoạn sanh của 
saṅkhāradhamma 

(ii) ṭhiti = static (duration) phase of (ii) ṭhiti = giai đoạn trụ của saṅkhāradhamma 
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saṅkhāradhamma 
(iii) nimitta = saṅkhāra nimitta such as rūpa 
kalāpa 

(iii) nimitta = saṅkhāra nimitta như là rūpa 
kalāpa 

(iv) pavatta = upādinnakapavatta = the 
occurance of ‘because of the arising of the 
cause, effect arise’, because he does not give 
attention to them.  

(iv) pavatta = upādinnakapavatta = sự xuất 
hiện của ‘Bởi sự sanh của nhân, quả sanh’, vì 
vị ấy không còn để tâm đến chúng.  

The mindfulness (sati) accompanied with the 
subsequent vipassanā insight, being supported 
by the powerful upanissaya-paccaya-satti force 
of the preceeding vipassanā insight is well 
established on the exhaustion, perishing away, 
breaking up, cessation of saṅkhāradhamma (It 
means the insight ñāṇa lead by sati). At that 
time: 

Niệm (sati) đi cùng với minh sát vipassanā đi 
sau, được hỗ trợ bởi lực upanissaya-paccaya-
satti mạnh mẽ của minh sát vipassanā đi trước, 
được khéo an trú trên sự cạn kiệt, hoại diệt, đổ 
vỡ, tận diệt của saṅkhāradhamma (Nó có 
nghĩa là minh sát ñāṇa được dẫn dắt bởi sati). 
Vào lúc đó: 

(i) Aniccaṁ khayaṭṭhena = having discerned by 
insight and having taken as object the 
exhaustion, perishing away, breaking up, 
cessation of saṅkhāradhamma, meditate as 
‘anicca, anicca ...’ 

(i) Aniccaṁ khayaṭṭhena = sau khi thấy rõ bằng 
minh sát và sau khi lấy đối tượng là sự cạn 
kiệt, hoại diệt, đổ vỡ, tận diệt của 
saṅkhāradhamma, quán là “anicca, anicca…”  

(ii) dukkhaṁ bhayaṭṭhena = having discerned 
by insight and having taken as object the 
fearfulness in the constant perishing away of 
saṅkhāradhamma, meditate as ‘dukkha, 
dukkha...’ 

(ii) dukkhaṁ bhayaṭṭhena = sau khi thấy rõ 
bằng minh sát và sau khi lấy đối tượng là tính 
đáng sợ trong việc liên tục bị hoại diệt của 
saṅkhāradhamma, quán là “dukkha, dukkha…”  

(iii) anattā asārakaṭṭhena = having discerned by 
insight and having taken as object the non-
existence of a permanent essence, atta in the 
saṅkhāradhamma, meditate as ‘anatta, 
anatta...’ 

(iii) anattā asārakaṭṭhena = sau khi thấy rõ bằng 
minh sát và sau khi lấy đối tượng là sự không 
hiện hữu một thực thể thường hằng, atta trong 
saṅkhāradhamma, quán là “anatta, anatta…” 

(iv) sometimes, meditate on the nature of 
asubha also. 

(iv) lúc thì còn quán trên bản chất asubha 

CAUTION CHÚ Ý 

Having taken as object only the perishing away 
of saṅkhāradhamma, in meditating vipassanā 
on the three characteristics like that, the 
occurrence of the perishing away may be quick 
but the meditation on anicca characteristic (also 
dukkha and anatta characteristics) must be 
moderately slow. Although the meditator is 
seeing the perishing away of many vīthi, or 
many mind moments (cittakkhaṇa) or many 
moments of rūpadhamma, it is not to catch 
every perishing away of every mind moment 
and every rūpa moment to meditate as 
‘anicca...’. Having taken as object the perishing 
away of many mind moments and of many rūpa 
moment, meditate on the characteristics such 
as anicca, anicca ...’ moderately slow. Note that 
the method is the same on dukkha and anatta. 
Meditate on the three periods, in internal and 
external again and again, for many times by 

Sau khi lấy đối tượng chỉ là sự diệt của 
saṅkhāradhamma, trong phép quán vipassanā 
trên 3 đặc tính như thế, sự xuất hiện của sự 
diệt có thể nhanh chóng nhưng quán trên đặc 
tính anicca (cũng như dukkha, anatta) phải 
tương đối chậm. Mặc dù hành giả đang thấy sự 
diệt của nhiều vīthi hay nhiều sát-na tâm 
(cittakkhaṇa) hay nhiều sát-na rūpadhamma, 
không nên bắt mỗi sát-na diệt của mỗi tâm và 
mỗi rūpa để quán là “anicca…”. Sau khi lấy đối 
tượng là sự diệt của nhiều sát-na tâm và nhiều 
sát-na rūpa, quán trên các đặc tính như là 
“anicca, anicca…” tương đối chậm. Lưu ý rằng, 
phương pháp này cũng giống như cho dukkha 
và anatta. Quán trên 3 thời, ở nội thân và ngoại 
thân lặp đi lặp lại nhiều lần bằng các phương 
pháp như là nāmā-rūpa, 5 khandha… 
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methods such as nāma rūpa method, 5 
khandha method etc. 

RŪPA-KALĀPA DISAPPEARED RŪPA-KALĀPA BỊ BIẾN MẤT 
nimittanti saṅkhāranimittaṁ. yaṁ 
saṅkhārānaṁ samūhādighanavasena, 
sakiccaparicchedatāya ca saviggahānaṁ viya 
upaṭṭhānaṁ, taṁ saṅkhāranimittaṁ. (Mahāṭīka) 

nimittanti saṅkhāranimittaṁ. yaṁ 
saṅkhārānaṁ samūhādighanavasena, 
sakiccaparicchedatāya ca saviggahānaṁ viya 
upaṭṭhānaṁ, taṁ saṅkhāranimittaṁ. (Mahāṭīka) 

Breaking down the compactness of rūpa (rūpa-
ghana) and compactness of nāma (nāma- 
ghana) beginning from nāma-rūpa-pariccheda-
ñāṇa of diṭṭhi visuddhi stage, the meditator has 
now reached the bhaṅga ñāṇa state. At the 
stages before attaining bhaṅga ñāṇa , each: 

Việc phá vỡ tính khối của rūpa (rūpa-ghana) và 
tính khối của nāma (nāma-ghana) đã bắt đầu 
từ nāma-rūpa-pariccheda-ñāṇa của giai đoạn 
diṭṭhi visuddhi, hành giả giờ đây đã đạt đến 
trạng thái bhaṅga ñāṇa. Ở các giai đoạn trước 
khi chứng đạt bhaṅga ñāṇa, mỗi: 

(i) uppāda - the arising phase (uppāda) of 
saṅkhāra dhamma ie. of cause nāma rūpa 
saṅkhāra and of effect nāma rūpa saṅkhāra is 
still being seen. 

(i) uppāda – giai đoạn sanh (uppāda) của 
saṅkhāra dhamma, tức là nhân nāmā-rūpa 
saṅkhāra và quả nāmā-rūpa saṅkhāra, vẫn còn 
được thấy. 

(ii) ṭhiti - the static/duration moment (ṭhiti) of 
saṅkhāra = jarā(aging) is still being seen. 

(ii) ṭhiti – sát-na trụ (ṭhiti) của saṅkhāra = jarā 
(già), vẫn còn được thấy. 

(iii) pavatta - the arising of a state of existence 
(bhava) which is the arising of effects because 
of the arising of causes, being upādinnaka 
pavatta (bhavapavatti) is still being seen. 

(iii) pavatta – sự sanh một trạng thái của hữu 
(bhava), là sự sanh của các quả, bởi sự sanh 
của các nhân, là upādinnaka pavatta 
(bhavapavatti), thì vẫn còn được thấy. 

(iv) nimitta - although meditating so that the 
insight attain ultimate reality paramattha having 
broken down rūpa compactness and nāma 
compactness by insight, sometimes there are 
still some rūpa-kalāpa, nāma-kalāpa which 
have not been discerned and cannot be 
discerned. It is because of the great amount of 
rūpa-kalāpa and nāma-kalāpa and because of 
their very quick arising. As the rūpa 
compactness and nāma compactness such as 
aggregation compactness (samūhaghana) 
function compactness (kicca ghana) etc. of the 
undiscerned and the unable to be discerned 
rūpa-kalāpa, nāma-kalāpa are not broken 
down, they are still being seen as rūpa-kalāpa, 
nāma-kalāpa = as the smallest mass. It is 
seeing the nimitta. They are the sign nimitta 
where saṅkhāra occur. 

(iv) nimitta – mặc dù quán để minh sát đạt 
được sự thật tột cùng paramattha sau đã phá 
vỡ tính khối của rūpa và tính khối của nāma 
bằng minh sát, đôi khi vẫn có một vài 
rūpakalāpa, nāma-kalāpa không được thấy rõ 
và không thể thấy rõ. Đó là bởi số lượng 
rūpakalāpa và nāma-kalāpa thì lớn và bởi 
chúng sanh lên rất nhanh chóng. Vì tính khối 
rūpa và tính khối nāma như là khối uẩn 
(samūhaghana), tính khối chức năng (kicca 
ghana)… của rūpakalāpa, nāma-kalapa không 
được thấy rõ và không thể thấy rõ, không bị 
phá vỡ, chúng vẫn còn được thấy là rūpa-
kalāpa, nāma-kalāpa = khối nhỏ nhất. Đó là 
thấy nimitta. Chúng là tướng nimitta, là nơi 
saṅkhāra xuất hiện. 

However at the time the meditator reaches this 
bhaṅga ñāṇa stage, when the 
saṅkhāradhamma appear to his insight very 
quickly as the vipassanā insight is very sharp 
and clear then: 

Tuy nhiên, vào lúc hành giả đạt đến giai đoạn 
bhaṅga ñāṇa này, khi saṅkhāradhamma xuất 
hiện trong minh sát của vị ấy cực kỳ nhanh 
chóng vì minh sát vipassanā rất bén nhạy và rõ 
ràng thì: 

(i) uppāda- the insight cannot catch the arising 
phase (uppāda) of saṅkhāradhamma. 

(i) uppāda – minh sát không thể bắt giai đoạn 
sanh (uppāda) của saṅkhāradhamma. 

(ii) ṭhiti - the insight cannot catch the static 
(duration) phase = jarā (aging) of 
saṅkhāradhamma. 

(ii) ṭhiti – minh sát không thể bắt giai đoạn trụ = 
jarā (già) của saṅkhāradhamma. 

(iii) pavatta - the insight is not able to catch the 
bhava-pavatti = the arising of a state of 

(iii) pavatta – minh sát không thể bắt bhava-
pavatti = trạng thái sanh của hữu = sự sanh 
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existence = the arising of the effect vipāka 5 
khandha such as viññāna, nāma rūpa, 
saḷāyatana, phassa, vedanā etc. because of 
the arising of the causes such as avijjā-taṇhā-
upādāna-saṅkhāra-kamma. The reason is: The 
insight can no longer be on the arising phase 
and static duration phase of cause 
saṅkhāradhamma and effect saṅkhāradhamma 
but is well established only on the perishing 
away phase called khaṇika-nirodha, the 
incessant sucessive perishing away of these 
cause and effect saṅkhāradhamma. As the 
vipassanā insight can no longer be on the 
arising uppāda of causes and the arising 
uppāda of effects, the vipassanā insight can no 
longer also be on the upādinnaka-pavatti = 
paccayato udayadassana = “because of the 
arising of cause, effect arise”. 

của quả vipāka 5 khandha như là viññāṇa, 
nāmā-rūpa, salayatana, phassa, vedanā… vì 
sự sanh của các nhân là avijjā-taṇhā-upādāna-
saṅkhāra-kamma. Lý do là vì: minh sát không 
còn có thể ở trên giai đoạn sanh và trụ của 
nhân saṅkhāradhamma và quả 
saṅkhāradhamma nhưng lại được khéo an trú 
chỉ trên giai đoạn diệt được gọi là khaṇika-
nirodha, sự diệt liên tiếp không ngừng của các 
nhân và quả saṅkhāradhamma. Vì minh sát 
vipassanā có thể không đặt trên sự sanh 
uppāda của các nhân và các quả, minh sát 
vipassanā cũng có thể không đặt trên 
upādinnaka-pavatti = paccayato udayadassana 
= “Bởi sự sanh của nhân, quả sanh”. 

(iv) nimitta - As the meditator’s vipassanā 
become very sharp, in this bhaṅga ñāṇa stage, 
rūpa compactenss which are samūha ghana, 
kicca ghana not broken down yet are no longer 
seen. The reason is - As the small particles 
rūpa kalāpa which are the smallest mass that 
seems to have a form called saviggaha and the 
nāma kalāpa are the sign by which they can be 
known as saṅkhāra, they are called saṅkhāra 
nimitta. The vipassanā insight no longer discern 
these saṅkhāra nimitta; because the 
bhaṅgānupassanā insight is seeing just rūpa 
only and just nāma only, attaining khanika 
nirodha, the exhaustion - perishing away - 
cessation. Although the compactness mass 
rūpakalāpa nāmakalāpa are not seen by the 
vipassanā insight in this bhaṅga ñāṇa stage the 
meditator is seeing the rūpa ultimate reality 
paramattha and nāma ultimate reality 
paramattha very clearly and very apparently, 
unlike previous stage’s insight. It attains to just 
the ultimate reality totally. 

(iv) nimitta – Vì vipassanā của hành giả trở nên 
rất sắc bén trong giai đoạn bhaṅga ñāṇa này, 
tính khối rūpa là samūha ghana, kicca ghana 
chưa bị phá vỡ nay không còn thấy nữa. Lý do 
là – Khi các phần tử nhỏ rūpakalāpa tức là khối 
nhỏ nhất mà có vẻ có 1 hình thể được gọi là 
saviggaha và nāma kalāpa là tướng mà nhờ đó 
chúng được biết là saṅkhāra, chúng được gọi 
là saṅkhāra nimitta. Minh sát vipassanā không 
còn thấy rõ các saṅkhāra nimitta này nữa; do 
bởi minh sát bhaṅgānupassanā đang chỉ thấy 
rūpa và nāma mà thôi, chứng đạt khaṇika 
nirodha, sự cạn kiệt – hoại diệt – chấm dứt. 
Mặc dù tính khối rūpakalāpa và nāmakalāpa 
không được thấy bởi minh sát vipassanā trong 
giai đoạn bhaṅga ñāṇa này, hành giả thấy sự 
thật tột cùng rūpa và nāma rất rõ ràng và rất 
hiển nhiên, không giống như các giai đoạn 
minh sát trước. Nó chứng đạt đến chỉ là sự thật 
tột cùng hoàn toàn. 

At that time the meditator who attains this 
stage, seeing the very quick perishing away, 
meditates vipassanā thoroughly on the three 
characteristics alternately of: 

Vào lúc hành giả chứng đạt giai đoạn này, thấy 
sự diệt cực kỳ nhanh chóng, quán vipassanā 
kỹ lưỡng luân phiên nhau trên 3 đặc tính: 

(i) just rūpa only, then (i) chỉ rūpa, rồi 
(ii) just nāma only, then (ii) chỉ nāma, rồi 
(iii) rūpa and nāma paired together, (iii) chỉ rūpa và nāma cặp đôi với nhau 
in 3 period, internally and externally. Similarly 
meditate vipassanā thoroughly on the three 
characteristics alternately by the 5 khandha 
method, separating the 5 upādānakkhandha 
into individual khandha that exist in 11 ways 
such as past, futrure, present, internal, external 
etc. 

Trong 3 thời, nội thân và ngoại thân. Tương tự, 
quán vipassanā kỹ lưỡng luân phiên nhau trên 
3 đặc tính bằng phương pháp 5 khandha, chia 
5 upādānakkhandhā thành các khandha riêng 
rẽ hiện hữu theo 11 cách như là quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nội thân, ngoại thân… 
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[NOTE: Take note that it does not mean that 
saṅkhāradhamma are arising very quickly only 
at this bhaṅga ñāṇa stage. Saṅkhāradhamma 
has the nature that, within a blink of eyes or a 
strike of the lightning or snap to the fingers, 
they can arise and perish away for many 10 
millions of times. It means that before the 
vipassanā insight is sharp, the true primary 
nature of these saṅkhāradhamma is not seen 
yet; but only now when one reaches the 
bhaṅga ñāṇa stage as the vipassanā insight 
becomes sharp, the very quick perishing away 
of saṅkhāradhamma is seen by vipassanā 
insight. Another point is that as the meditator 
does not give attention to the uppāda (arising 
phase) - ṭhiti (static duration phase) - pavatta - 
nimitta of these saṅkhāradhamma, the insight 
is not able to catch them. Take note that this 
implies that one can still catch these if he gives 
attention to them] 

[LƯU Ý: Lưu ý rằng, điều này không có nghĩa 
là saṅkhāradhamma sanh lên cực kỳ nhanh 
chóng chỉ ở giai đoạn này. Saṅkhāradhamma 
có bản chất là, trong 1 cái chớp mắt hay trong 
1 cái búng ngón tay, chúng có thể sanh và diệt 
khoảng 10 triệu lần. Nó có nghĩa rằng, trước 
khi minh sát vipassanā sắc bén, bản chất căn 
bản thực sự của saṅkhāradhamma này chưa 
được thấy; nhưng chỉ giờ đây khi hành giả đạt 
đến giai đoạn bhaṅga ñāṇa, vì minh sát 
vipassanā trở nên sắc bén, sự diệt cực kỳ 
nhanh chóng của saṅkhāradhamma mới được 
thấy bằng minh sát vipassanā. Một điểm khác 
nữa là vì hành giả không để tâm đến uppāda 
(giai đoạn sanh) – ṭhiti (giai đoạn diệt) – pavatta 
– nimitta của các saṅkhāradhamma này, minh 
sát không thể bắt chúng. Lưu ý rằng, điều này 
hàm ý rằng hành giả vẫn có thể bắt được 
chúng nếu vị ấy để tâm đến chúng] 

VIPASSANĀ MEDITATION ALSO ON 
THE INSIGHT WHICH IS MEDITATING 
VIPASSANĀ = PA1I-VIPASSANĀ 

THIỀN VIPASSANĀ CÒN TRÊN MINH 
SÁT TỨC LÀ QUÁN VIPASSANĀ = 
PA1I-VIPASSANĀ 

Ñātañca ñāṇañca ubhopi vipassati. 
(Vism.II.278) 

Ñātañca ñāṇañca ubhopi vipassati. 
(Vism.II.278) 

When the meditator is seeing just the perishing 
away of saṅkhāradhamma by vipassanā insight 
like that he must meditate vipassanā on the 
saṅkhāradhamma called ñāta which are the 
rūpadhamma, nāmadhamma, causes, effects 
that exist in the 3 periods, internally and 
externally and the vipassanā insight called 
ñāṇa which is meditating vipassanā on these 
ñāta; he must meditate vipassanā on these two 
states called ñāta and ñāṇa. The insight called 
ñāṇa which is meditating vipassanā, is also a 
manodvārika javana vīthi mind process. 
Tadārammaṇa may or may not arise. However 
as this stage is close to the powerful balava 
vipassanā insight like nibbidāñāṇa, 
tadārammaṇa mostly does not arise. 

Khi hành giả thấy chỉ sự diệt của 
saṅkhāradhamma bằng minh sát vipassanā 
như thế, vị ấy phải quán vipassanā trên 
saṅkhāradhamma được gọi là ñata, tức là 
rūpadhamma, nāmadhamma, các nhân, các 
quả hiện hữu trong 3 thời, ở nội thân và ngoại 
thân, và minh sát vipassanā, được gọi là ñāṇa, 
đang quán vipassanā trên các ñāta này; vị ấy 
phải quán vipassanā trên 2 pháp ñāta và ñāṇa. 
Minh sát được gọi là ñāṇa, mà đang quán 
vipassanā, cũng là 1 tiến trình tâm 
manodvārika javana vīthi. Tadārammaṇa có thể 
sanh hoặc không sanh. Tuy nhiên, vì giai đoạn 
này gần với minh sát vipassanā balava như 
nibbidāñāṇa, tadārammaṇa hầu như không 
sanh lên. 
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The meditator meditates vipassanā on the 
three characteristics alternately of the 
meditating vipassanā insight also, which is the 
above manodvārika javana vīthi mind process. 

Hành giả còn phải quán vipassanā luân phiên 
nhau trên 3 đặc tính của việc quán minh sát 
vipassanā, tức là trên tiến trình tâm 
manodvārika javana vīthi ở trên 
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SOME EXAMPLES OF THE 
DISCERNMENT 

MỘT VÀI VÍ DỤ QUÁN 

1. Meditate on rūpa, rūpa perish away - anicca. 1. Quán trên rūpa, rūpa diệt - anicca. 
 The meditating insight also perish away - 
anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

2. Meditate on nāma, nāma perish away - 
anicca. 

2. Quán trên nāma, nāma diệt - anicca. 

 The meditating insight also perish away - 
anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

 (Meditate in the same way for dukkha and 
anatta.) 

(Quán trên cùng cách đối với dukkha và 
anatta.) 

 In this manner, meditate vipassanā on the 
three characteristics alternalely; 

Theo cách này, quán vipassanā luân phiên 
nhau trên 3 đặc tính; 

1. sometimes in internal 1. Một lúc ở nội thân 
2. sometimes in external, and in these (two); 2. Một lúc ở ngoại thân, và ở cả hai; 
3. sometimes rūpa 3. Một lúc rūpa 
4. sometimes nāma 4. Một lúc nāma 
5. sometimes cause 5. Một lúc nhân 
6. sometimes effect. 6. Một lúc quả. 
Meditate vipassanā in the same way on the 
pasts and futures. Similarly, meditate 
vipassanā by 5 khandha method also on the 
upādānakkhandhā, having formed the 5 
khandha into 5 groups that exist in 11 ways. In 
this stage the discernmnent of the 5 khandha 
mentioned in anattalakkhaṇa sutta is very 
precious for the meditator; it is the discernment 
which makes the vipassanā insight mature. 

Quán vipassanā theo cùng cách trên quá khứ 
và vị lai. Tương tự, quán vipassanā theo 
phương pháp 5 khandha, cũng trên 
upādānakkhandhā, sau khi lập 5 khandha 
thành 5 nhóm hiện hữu theo 11 cách. Ở giai 
đoạn này, phép quán 5 khandha được đề cập 
trong anattalakkhaṇa sutta là rất quý báu cho 
hành giả, nó là phép quán làm minh sát 
vipassanā thuần thục. 

In the bhaṅga ñāṇa stage of meditating 
vipassanā on causes and effects, although the 
upādinnaka-pavatta states which are ‘because 
of the arising of cause, effect arise’ are not 
seen after having not paid attention to them, as 
the vipassanā insight has already meditated 
and realized this upādinnaka-pavatta states 
well and rightly in paccaya-pariggahañāṇa, 
sammasanañāṇa and udyabbayañāṇa stages, 
if the causes such as avijjā and the effects such 
as saṅkhāra is taken as object by the 
vipassanā insight in this bhaṅgañāṇa stage 
then they will be easily realized and seen. The 
perishing away of these causes and effects will 
be seen by the vipassanā insight. 

Ở giai đoạn bhaṅga ñāṇa của việc quán 
vipassanā trên các nhân và các quả, mặc dù 
các pháp upādinnaka-pavatta, tức là “Bởi sự 
sanh của nhân, quả sanh” không bị thấy sau 
khi không để tâm đến chúng, vì minh sát 
vipassanā đã quán và thấy rõ ràng và đúng đắn 
các pháp upādinnaka-pavatta ở giai đoạn 
paccaya-pariggahañāṇa, sammasanañāṇa và 
udyabbayañāṇa, nếu các nhân như là avijjā và 
các quả là saṅkhāra được lấy làm đối tượng 
bởi minh sát vipassanā trong giai đoạn 
bhaṅgañāṇa này, thì chúng sẽ dễ dàng bị nhận 
biết và thấy rõ. Sự diệt của các nhân và các 
quả sẽ bị thấy bởi minh sát vipassanā. 

THE POWER OF SEEING PERISHING 
AWAY 

SỨC MẠNH CỦA VIỆC THẤY SỰ DIỆT 

It is not that the meditator who has just reached 
and is beginning to practise this 
bhaṅgānupassanāñāṇa stage is always seeing 
just the perishing away of saṅkhāradhamma as 
soon as he sits to meditate when his insight is 
not matured yet. At the beginning, before 

Không phải hành giả nào, là người vừa mới đạt 
đến và bắt đầu thực hành giai đoạn 
bhaṅgānupassanāñāṇa này, cũng luôn luôn 
thấy chỉ sự diệt của saṅkhāradhamma ngay khi 
ngồi thiền khi mà minh sát của vị ấy chưa được 
thuần thục. Vào lúc bắt đầu, trước khi chứng 
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attaining bhaṅgañāṇa, both arising and 
perishing away will still be seen to some extent. 
When the insight becomes sharp meditating 
vipassanā, the arising phase of 
saṅkhāradhamma is not longer seen but just 
the perishing phase only is being seen then. 
When the bhaṅgañāṇa insight reaches its peak 
then just the perishing away only of 
saṅkhāradhamma is always seen (mahāṭīkā-II-
441) 

đạt bhaṅgañāṇa, cả sự sanh và diệt vẫn còn 
được thấy ở 1 mức độ nào đó. Khi minh sát trở 
nên sắc bén, việc quán vipassanā, giai đoạn 
sanh của saṅkhāradhamma không còn được 
thấy nữa mà chỉ có giai đoạn diệt được thấy 
mà thôi. Khi minh sát bhaṅgañāṇa đạt đến đỉnh 
cao thì chỉ có sự diệt của saṅkhāradhamma 
được thấy mà thôi (mahāṭīkā-II-441) 

Tato pana pubbabhāge anekākāravokārā 
anupassanā icchitabbāva. (Mahātīkā.II.441) 

Tato pana pubbabhāge anekākāravokārā 
anupassanā icchitabbāva. (Mahātīkā.II.441) 

For the maturity of bhaṅgañāṇa, in the previous 
stage before attaining the peak of bhaṅga- 
ñāṇa, it is necessary to meditate vipassanā by 
various methods. 

Về sự thuần thục của bhaṅgañāṇa, trong giai 
đoạn trước khi đạt đến đỉnh cao bhaṅgañāṇa, 
cần phải quán vipassanā bằng nhiều phương 
pháp khác nhau. 

CAN MEDITATE MAINLY ON ANY 
PREFERRED STATES 

CÓ THỂ QUÁN CHỦ YẾU TRÊN BẤT KỲ 
PHÁP ĐƯỢC ƯA THÍCH NÀO 

In this bhaṅgañāṇa stage of meditating 
vipassanā on the perishing away of 
saṅkhāradhamma, if meditating vipassanā on 
rūpa is better then one can meditate mainly on 
rūpa. If meditating vipassanā on nāma is better 
then one can meditate mainly on nāma. It is to 
meditate like that only after having meditated 
vipassanā in the discernment (above) 
completely for many times, say for nāma, if the 
perishing away (insight) is very powerful and 
the discernments (above) are completed, the 
meditator can meditate vipassanā mainly on 
kusalajavana vīthi wholesome group 
nāmadhamma only if he wants to. In this case, 
meditate mainly on the manodvārika 
kusalajavanavīthi nāmadhamma; and if the 
meditator is a Samatha-yānika person then 
meditate mainly on the jhānasamāpattivīthi. As 
for the three characteristics, if the meditator has 
meditated on all three characteristics 
thoroughly then he can meditate mainly on one 
of the characteristics which is preferred, which 
is better in being meditated upon. The 
meditator can meditate on the discernments 
vatthu + object + vedanā, vatthu + object + 
viññāna, vatthu + object + phassa with the 
perishing away of the meditating insight 
together. 

Trong giai đoạn bhaṅgañāṇa này của phép 
quán vipassanā trên sự diệt của 
saṅkhāradhamma, nếu phép quán trên rūpa là 
tốt hơn thì hành giả có thể quán chủ yếu trên 
rūpa. Nếu phép quán vipassanā trên nāma là 
tốt hơn thì hành giả có thể quán chủ yếu trên 
nāma. Cần phải quán như thế chỉ sau khi đã 
quán vipassanā trong sự nhận thức rõ (ở trên) 
đầy đủ trong nhiều lần, chọn nāma làm ví dụ, 
nếu sự diệt (minh sát) là rất mạnh mẽ và sự 
nhận thức rõ (ở trên) được đầy đủ, hành giả có 
thể quán vipassanā chủ yếu trên kusalajavana 
vīthi nhóm thiện nāmadhamma mà thôi, nếu vị 
ấy muốn. Trong trường hợp này, quán chủ yếu 
trên manodvārika kusalajavanavīthi 
nāmadhamma; và nếu hành giả là 1 người 
Samatha-yānika thì quán chủ yếu trên 
jhānasamāpattivīthi. Đối với 3 đặc tính, nếu 
hành giả đã quán trên 3 đặc tính kỹ lưỡng thì 
hành giả có thể quán chủ yếu trên 1 đặc tính 
mà mình thích, tức là quán tốt hơn trên đặc 
tính đó. Hành giả có thể quán trên sự nhận 
thức rõ vatthu + đối tượng + vedanā, vatthu + 
đối tượng + viññāṇa, vatthu + đối tượng + 
phassa cùng với sự diệt của việc quán minh 
sát. 

The discernment is: Nhận thức rõ là 
(i) Meditate on vatthu, vatthu perish away - 
anicca. 

(i) Quán trên vatthu, vatthu diệt - anicca. 

 The meditating insight also perish away - 
anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

(ii) Meditate on object, object perish away - 
anicca. 

(ii) Quán trên đối tượng, đối tượng diệt - 
anicca. 
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 The meditating insight also perish away - 
anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

(iii) Meditate on vedanā, vedanā perish away - 
anicca. 

(iii) Quán trên vedanā, vedanā diệt - anicca. 

 The meditating insight also perish away - 
anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

Further meditate on the discernments vatthu + 
object + viññāna, vatthu + object + phassa 
similarly. Meditate on all six dvāra both 
internally and externally, in the three periods. 

Quán xa hơn trên sự thấy rõ vatthu + đối tượng 
+ viññāṇa, vatthu + đối tượng + phassa tương 
tự. Quán trên tất cả 6 dvāra cả nội thân và 
ngoại thân, trong 3 thời. 

In the discernment of iriyāpatha and 
sampajañña, meditate vipassanā by taking the 
perishing away of the saṅkhāradhamma that 
exist at the time of being in the bodily posture 
and bodily activities, as object. 

Trong sự nhận thức rõ iriyāpatha và 
sampajañña, quán vipassanā bằng cách lấy sự 
diệt của saṅkhāradhamma, mà đang hiện hữu 
trong các oai nghi và hoạt động thân thể, làm 
đối tượng. 

Meditate vipassanā on the characteristics by 
taking the perishing away of the 
paṭiccasamuppāda factors as object. In the 
case meditate vipassanā having taken as 
object the perishing away only, without taking 
the causal relationships such as “avijjā produce 
saṅkhāra” as object any more. Meditate on the 
3 periods, internally and externally. Sometimes 
meditate vipassanā on the meditating insight 
also; It is paṭivipassanā. 

Quán vipassanā trên các đặc tính bằng cách 
lấy sự diệt của các chi paṭiccasamuppāda làm 
đối tượng. Trong trường hợp này, quán 
vipassanā lấy đối tượng chỉ là sự diệt mà 
không lấy quan hệ nhân quả như là “avijjā tạo 
saṅkhāra” làm đối tượng nữa. Quán trên 3 thời, 
cả nội thân và ngoại thân. Đôi lúc quán 
vipassanā trên chính việc quán minh sát. Đó là 
paṭivipassanā. 

Beginning from this stage until the attainment of 
ariyamagga the meditator must meditate 
vipassanā just on the perishing away only of 
nāma rūpa, causes, effects, saṅkhāradhamma 
in the 3 periods both internally and externally; 
and sometimes on the perishing away of the 
meditating vipassanā insight. 

Bắt đầu từ giai đoạn này cho đến khi chứng 
đắc ariyamagga, hành giả phải quán vipassanā 
chỉ trên sự diệt của nāmā-rūpa, các nhân, các 
quả, saṅkhāradhamma trong 3 thời, cả nội thân 
và ngoại thân; và đôi lúc trên sự diệt của việc 
quán minh sát vipassanā. 

In meditating like that, in the list of 
nāmadhamma, jhāna nāmadhamma is 
included, especially the 4 ānāpāna jhānas. If 
able to meditate vipassanā on these 4 jhānas 
thoroughly until bhaṅgañāṇa then the four 
ānāpāna catukka practice are included. 
However for those whose insight is not matured 
yet, these 4 catukka will be shown in brief. 

Trong khi quán như thế, trong danh sách 
nāmadhamma, jhāna nāmadhamma được bao 
gồm, đặc biệt là 4 ānāpāna jhāna. Nếu có thể 
quán vipassanā trên 4 jhāna này kỹ lưỡng cho 
đến bhaṅgañāṇa thì pháp hành 4 ānāpāna 
catukka được bao gồm. Tuy nhiên, với những 
ai có minh sát chưa thuần thục, 4 catukka này 
sẽ được trình bày tóm tắt. 

ĀNĀPĀNA - FIRST CATUKKA ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ nhất 

ĀNĀPĀNA - SECOND CATUKKA ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ hai 

ĀNĀPĀNA - THIRD CATUKKA; ONE POINT 
TO BE CAUTIONED 

ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ ba; Một 
Điểm cần phải chú ý 

ĀNĀPĀNA - FORTH CATUKKA ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ tư 

BENEFICIAL RESULT KẾT QUẢ LỢI ÍCH 

* There seems to be a skip in the title!!! * Dường như có sự lược bỏ ở tiêu đề 
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FROM BHAYA-ÑĀ	A TO 
SA%KHĀRUPEKKHĀ-ÑĀ	A 

TỪ BHAYA-ÑĀ	A ĐẾN 
SA%KHĀRUPEKKHĀ-ÑĀ	A 

In the meditator whose object is 
khaṇikanirodha, the perishing away of all past-
future-present internal and external tebhūmaka 
saṅkhāradhamma in the 3 realms.  

Hành giả có đối tượng là khaṇikanirodha, sự 
diệt là của tất cả tebhūmaka saṅkhāradhamma 
ở 3 cõi thuộc quá khứ-vị lai-hiện tại, nội thân và 
ngoại thân. 

- and who is meditating with 
bhaṅgānupassanāñāṇa insight many times, 
again and again, 

- và những ai là người quán bằng minh sát 
bhaṅgānupassanāñāṇa lặp đi lặp lại nhiều lần, 

- and who is continuously, constantly seeing 
the perishing away of saṅkhāradhamma by 
bhaṅgānupassanāñāṇa that has reached the 
higher stage. 

- và những ai miên mật, liên tục thấy sự diệt 
của saṅkhāradhamma bằng 
bhaṅgānupassanāñāṇa mà đã đạt đến giai 
đoạn cao hơn. 

- then, because the dukkha nature in these 
saṅkhāra or in the nāma-rūpa-khandhas of the 
3 realms of being constantly, incessantly 
oppressed by perishing away is very clear, 

- Lúc đó, bởi đặc tính dukkha trong các 
saṅkhāra này hoặc trong nāmā-rūpa-khandha 
của 3 cõi liên tục không ngừng bị đàn áp bởi 
sự diệt là rất rõ ràng, 

- even the rūpa and arūpa state of existence 
which are considered as calm sukha appear as 
fearful dukkha. This insight is 
bhayatupaṭṭhāna-ñāṇa. 

- Thậm chí trạng thái rūpa và arūpa của hữu 
được xem là an lạc sukha xuất hiện đầy 
dukkha đáng sợ. Minh sát này là 
bhayatupaṭṭhāna-ñāṇa. 

Then, the vipassanā insight which is seeing the 
faults thoroughly, ie. the anicca fault, the 
dukkha fault, the anatta fault, the vipariṇāma 
fault in being subjected to change of the 
saṅkhāradhamma in the 3 realms of the 3 
periods, internal and external is 
ādīnavānupassanā-ñāṇa. 

Sau đó, minh sát vipassanā thấy 1 cách tỉ mỉ 
các lỗi, tức là lỗi anicca, lỗi dukkha, lỗi anatta, 
lỗi vipariṇāma, đang phải chịu sự biến hoại của 
saṅkhāradhamma trong 3 cõi của 3 thời, nội 
thân và ngoại thân là ādīnavānupassanā-
ñāṇa. 

When one comes to see the faults like that 
thoroughly, then the vipassanā insight which is 
wearied and disgusted with all 
saṅkhāradhamma in the three realms at the 3 
periods is nibbidānupassanā-ñāṇa. 

Khi hành giả tiến đến thấy các lỗi tỉ mỉ như thế, 
lúc đó minh sát vipassanā chán ngán và ghê 
sợ với tất cả saṅkhāradhamma trong 3 cõi ở 3 
thời là nibbidānupassanā-ñāṇa. 

In the mind of the meditator who is wearied and 
disgusted, without attachment even to any 
single saṅkhāradhamma among the 
saṅkhāradhamma group in the 3 relams of the 
3 periods, there arise the wish to be free from 
all saṅkhāradhamma. The vipassanā insight 
the wish to be free from all saṅkhāradhamma of 
the past and future is muñcitukamyatā-ñāṇa. 

Trong tâm của hành giả là người chán ngán và 
ghê sợ, mà không có sự dính mắc thậm chí với 
bất kỳ riêng 1 saṅkhāradhamma nào trong 
nhóm saṅkhāradhamma ở 3 cõi trong 3 thời, có 
sự khởi lên ước muốn giải thoát khỏi tất cả 
saṅkhāradhamma. Minh sát vipassanā mong 
muốn giải thoát khỏi tất cả saṅkhāradhamma ở 
quá khứ và vị lai là muñcitukamyatā-ñāṇa. 

With the mind wishing to be free from all these 
saṅkhāradhamma, then having distinguished 
and discerned all saṅkhāradhamma again by 
vipassanā insight, the meditator meditates on 
these saṅkhāradhamma as anicca, as dukkha, 
as anatta, as asubha. That meditating 
vipassanā insight is 
paṭisaṅkhānupassanāñāṇa. The 40 types of 
discernment shown in the earlier 
sammasanañāṇa stage can also be practised 
again in this stage. (see visuddhimagga for 

Với tâm mong muốn giải thoát khỏi tất cả 
saṅkhāradhamma này, sau khi ghê sợ và thấy 
rõ lại tất cả saṅkhāradhamma bằng minh sát 
vipassanā, hành giả quán trên các 
saṅkhāradhamma này là anicca, là dukkha, là 
anatta, là asubha. Phép quán minh sát 
vipassanā đó là paṭisaṅkhānupassanā-ñāṇa. 
40 cách quán đã được trình bày trước đây 
trong giai đoạn sammasanañāṇa cũng có thể 
được thực hành lại ở giai đoạn này (xem 
visuddhimagga về các phương pháp khác.) 
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other methods.) 
If meditate vipassanā thoroughly on the 
saṅkhāradhamma existing in the 3 periods, in 3 
realms alternately as a whole such as internally 
and externally alternately, causes and effects 
alternately, as anicca, dukkha, anatta 
alternately then the perishing away of these 
saṅkhāradhamma will appear very clearly and 
very quickly to the vipassanā insight (the 
perishing away becomes very rough). On that 
perishing away, continue meditating vipassanā 
on the three characteristics alternately. 

Nếu quán vipassanā kỹ lưỡng luân phiên nhau 
trên saṅkhāradhamma hiện hữu trong 3 thời, ở 
3 cõi là 1 tổng thể như là nội thân, ngoại thân 
luân phiên nhau, các nhân và các quả luân 
phiên nhau, là anicca, dukkha, anatta luân 
phiên nhau thì sự diệt của saṅkhāradhamma 
sẽ xuất hiện cực kỳ rõ ràng và nhanh chóng đối 
với minh sát vipassanā (sự diệt trở nên rất thô). 
Trên sự diệt đó, tiếp tục quán vipassanā luân 
phiên nhau trên 3 đặc tính. 

If able to meditate like that, gradually the 
vipassanā bhāvanā mind will reach the stage 
where there is no worry and no wish for the 
saṅkhāradhamma but is neutrally on it. The 
vipassanā meditation mind will be established 
calmly only on the object which is the perishing 
away of saṅkhāradhamma. 

Nếu có thể quán như thế, dần dần, tâm 
vipassanā bhāvanā sẽ đạt đến giai đoạn mà 
không còn lo âu và không còn mong muốn với 
saṅkhāradhamma mà chỉ là bình thản với nó. 
Tâm thiền vipassanā sẽ được an trú chỉ trên 
đối tượng là sự diệt của saṅkhāradhamma. 

When the meditating mind is calm like that, the 
pañcadvāravīthi minds which knows the five 
object of colour, sound, smell, taste, touch do 
not arise; on the side of the nāma which is 
being meditated upon, manodvārikajavana vīthi 
minds arise and on the side of the vipassanā 
insight which is meditating, manodvārikajavana 
vīthi minds arise only. 

Khi tâm thiền an tịnh như thế, các tâm 
pañcadvāravīthi vốn biết 5 đối tượng là màu, 
thanh, mùi, vị, xúc không sanh khởi; về phía 
nāma mà đang được quán đến, các tâm 
manodvārikajavana vīthi sanh khởi và về phía 
minh sát vipassanā mà đang quán, chỉ các tâm 
manodvārikajavana vīthi sanh lên mà thôi. 

At that time while meditating vipassanā on the 
3 characteristics alternately of rūpa and nāma 
alternately, internally and externally alternately:  

Vào lúc đó, trong khi quán vipassanā luân 
phiên 3 đặc tính của rūpa và nama, nội thân và 
ngoại thân luân phiên nhau. 

(1) if the vipassanā bhāvanā mind is stable 
calmly on internal saṅkhāra object while 
meditating vipassanā on internal 
saṅkhāradhamma then continue to meditate 
vipassanā on internal saṅkhāradhamma only, 
or 

(1) Nếu tâm vipassanā bhāvanā là vững vàng 
và định tĩnh trên đối tượng saṅkhāra nội thân 
trong khi quán vipassanā trên 
saṅkhāradhamma nội thân thì tiếp tục quán 
vipassanā chỉ trên saṅkhāradhamma nội thân 
mà thôi. 

(2) if the vipassanābhāvnā mind is stable 
calmly on external saṅkhāra object while 
meditating vipassanā on external 
saṅkhāradhamma then continue to meditate 
vipassanā on external saṅkhāradhamma only. 
If change internal and external again and again 
the vipassanā samādhi may decline. 

(1) Nếu tâm vipassanā bhāvanā là vững vàng 
và định tĩnh trên đối tượng saṅkhāra ngoại thân 
trong khi quán vipassanā trên 
saṅkhāradhamma ngoại thân thì tiếp tục quán 
vipassanā chỉ trên saṅkhāradhamma ngoại 
thân mà thôi. 

Here also: Ở đây cũng vậy: 
(1) if, while meditating vipassanā on 
rūpadhamma, the vipassanābhāvanā mind is 
stable calmly on those rūpasaṅkhāra object (= 
on the perishing away of those rūpa saṅkhāra 
as object) then continue to meditate vipassanā 
on those rūpadhamma only, or 

(1) Nếu, trong khi quán vipassanā trên 
rūpadhamma, tâm vipassanābhāvanā vững 
vàng và định tĩnh trên đối tượng rūpasaṅkhāra 
đó (= trên đối tượng là sự diệt của các rūpa 
saṅkhāra đó) thì tiếp tục quán vipassanā chỉ 
trên rūpadhamma đó mà thôi, hoặc 

(2) if, while meditating vipassanā on 
nāmadhamma, the vipassanābhāvanā mind is 
stable calmly on those nāma saṅkhāra object 
(= on the perishing away of those nāma 
saṅkhāra as object) then continue to meditate 

(2) Nếu, trong khi quán vipassanā trên 
nāmadhamma, tâm vipassanābhāvanā vững 
vàng và định tĩnh trên đối tượng nāma 
saṅkhāra đó (= trên đối tượng là sự diệt của 
các nāma saṅkhāra đó) thì tiếp tục quán 
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vipassanā on those nāmadhamma only. vipassanā chỉ trên nāmadhamma đó mà thôi, 
hoặc 

At such a time, if meditate vipassanā changing 
between rūpa-dhamma and nāma-dhamma 
alternately again and again the vipassanā 
samādhi may decline. 

Vào 1 lúc nào đó, nếu sự chuyển đổi phép 
quán vipassanā giữa rūpa-dhamma và nāma-
dhamma luân phiên nhau lặp đi lặp lại khiến 
vipassanā samādhi có thể bị suy yếu. 

THE PATH TO GO WITH GREAT 
MINDFULNESS 

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ĐẠI NIỆM 

This is the stage where one must strive with 
mindfulness so that saddhā and paññā, vīriya 
and samādhi are balanced. Only when the 5 
indriyas: saddhā-vīriya-sati-samādhi-paññā are 
balanced then one can attain ariyamagga, 
ariyaphala. 

Đây là giai đoạn mà ở đó hành giả phải nỗ lực 
với niệm để saddhā và paññā, vīriya và 
samādhi được quân bình. Chỉ khi 5 indriya: 
saddhā-vīriya-sati-samādhi-paññā được quân 
bình thì hành giả mới có thể chứng đắc 
ariyamagga, ariyaphala. 

Having taken the perishing away of nāma as 
object, in meditating vipassanā on their three 
characteristics, when all the discernments 
(above) are completed just before attaining 
equanimity on the perishing away of 
saṅkhāradhamma - meditate vipassanā mainly 
on the kusalajavana vīthi nāmadhamma of 
dhammārammaṇa line. If the meditator is 
Samathayānika person then at this time 
meditate vipassanā mainly on the jhāna 
nāmadhamma called the jhānadhamma that 
exist in jhānasamāpatti vīthi. Out of the three 
characteristics, meditate vipassanā mainly on 
anatta. 

Sau khi lấy sự diệt của nāma làm đối tượng, 
khi quán vipassanā trên 3 đặc tính, khi tất cả 
các phép quán (ở trên) hoàn tất chỉ trước khi 
đạt tính xả trên sự diệt của saṅkhāradhamma – 
quán vipassanā chủ yếu chỉ trên kusalajavana 
vīthi nāmadhamma của dòng 
dhammārammaṇa. Nếu hành giả là loại người 
Samathayānika thì vào lúc này, quán 
vipassanā chủ yếu trên jhāna nāmadhamma 
gọi là jhānadhamma hiện hữu trong 
jhānasamāpatti vīthi. Không ngoài 3 đặc tính, 
quán vipassanā chủ yếu trên anatta. 

In meditating like that, the vipassanābhāvanā 
mind will become stable calmly on the perishing 
away of saṅkhāradhamma. At that time the 
meditator does not hear outside sound etc. If 
the vipassanābhāvanā mind becomes stable 
calmly on the perishing away of 
saṅkhāradhamma without hearing outside 
sound etc. and becomes unshakable and calm 
then the strength of the vipassanābhāvanā 
becomes very powerful. 

Khi quán như thế, tâm vipassanābhāvanā sẽ 
trở nên vững vàng định tĩnh trên sự diệt của 
saṅkhāradhamma. Vào lúc đó hành giả không 
còn nghe thấy âm thanh bên ngoài… Nếu tâm 
vipassanābhāvanā trở nên vững vàng định tĩnh 
trên sự diệt của saṅkhāradhamma mà không 
còn nghe âm thanh… bên ngoài và trở nên 
định tĩnh và không thể lay chuyển thì sức mạnh 
của vipassanābhāvanā trở nên cực kỳ mạnh 
mẽ. 

As mentioned above, at this time, having 
stopped the meditation on sometimes internal, 
sometimes external, if the meditating mind is 
calm on internal then meditate on internal; if the 
meditating mind is calm on external then 
meditate on external; if the meditating mind is 
calm on rūpa then meditate on rūpa; if the 
meditating mind is calm on nāma then meditate 
on nāma mainly by one of the three 
characteristics which one prefers. 

Như đã đề cập ở trên, vào lúc này, sau khi 
ngừng pháp thiền 1 lúc trên nội thân, 1 lúc trên 
ngoại thân. Nếu tâm thiền định tĩnh trên nội 
thân thì quán trên nội thân; nếu tâm thiền định 
tĩnh trên ngoại thân thì quán ngoại thân; nếu 
tâm thiền định tĩnh trên rūpa thì quán rūpa; nếu 
tâm thiền định tĩnh trên nāma thì quán nāma 
chủ yếu trên 1 trong 3 đặc tính mà hành giả 
thích. 

In meditating like that, some meditators prefer 
more to meditate on both rūpa and nāma 
together; some meditators prefer more to 
meditate on just rūpa only; some meditators 
prefer more to meditate on just nāma only; 

Trong khi quán như thế, 1 số hành giả thích 
quán nhiều hơn trên cả rūpa và nāma; 1 số 
hành giả thích quán nhiều hơn chỉ trên rūpa mà 
thôi; 1 số hành giả thích quán nhiều hơn chỉ 
trên nāma mà thôi; 1 số lại thích quán “anicca” 
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some prefer more to meditate as ‘anicca’, some 
prefer as ‘dukkha’, some prefer as ‘anatta’. 

nhiều hơn, 1 số thích quán “dukkha”, 1 số thích 
quán “anatta”. 

The meditator can meditate vipassanā on the 
saṅkhāra state which is better to meditate upon 
it as one of the characteristics which is better 
for him. In meditating like that, there are some 
meditators who see the perishing away of 
nāma only, without seeing the perishing away 
of rūpa. At that time it is to meditate on the 
characteristics of perishing away of nāma only; 
do not purposely search for the perishing away 
of rūpa which is not seen. 

Hành giả có thể quán vipassanā trên pháp 
saṅkhāra mà việc quán trên nó được tốt hơn, 
trên đặc tính mà việc quán trên nó là được tốt 
hơn. Khi quán như thế, có 1 số chỉ thấy sự diệt 
của nāma, mà không thấy sự diệt của rūpa. 
Vào lúc đó, chỉ cần quán trên đặc tính diệt của 
nāma thôi; không chủ định tìm kiếm sự diệt của 
rūpa mà không thấy được lúc đó. 

At that time, if the meditator is a 
Suddhavipassanāyānika person the perishing 
nāma are mostly the manodvārikajavana vīthi 
mind process which are meditating vipassanā 
and the bhavaṅga. Meditate vipassanā on the 
previous mind by the subsequent mind = on the 
pervious vipassanā vīthi by the subsequent 
vipassanā vīthi. If the meditator is a 
Samathayānika person the perishing nāma are 
the nāma existing in jhānasamāpatti vīthi and 
the nāma group of vipassanājavana vīthi. At 
that time, continue to meditate vipassanā 
thoroughly on the jhāna nāma which the 
meditator is mainly meditating upon and on the 
meditating vipassanājavana vīthi 
nāmadhamma. For the Samathayānika person 
it is better if he meditates vipassanā mainly on 
the anatta characteristics of jhāna 
nāmadhamma which he prefers. 

Vào lúc đó, nếu hành giả là loại người 
Suddhavipassanāyānika, sự diệt của nāma chủ 
yếu là tiến trình tâm manodvārikajavana vīthi, 
vốn đang quán vipassanā, và bhavaṅga. Quán 
vipassanā trên tâm trước bằng tâm sau = trên 
vipassanā vīthi trước bởi vipassanā vīthi sau. 
Nếu hành giả là người Samathayānika, sự diệt 
của nāma là nāma hiện hữu trong 
jhānasamāpatti vīthi và nhóm nāma của 
vipassanājavana vīthi. Vào lúc đó, tiếp tục quán 
vipassanā kỹ lưỡng trên jhāna nāma, mà hành 
giả đang quán chủ yếu trên nó, và trên việc 
quán vipassanājavana vīthi nāmadhamma. Đối 
với người Samathayānika, sẽ tốt hơn nếu vị ấy 
quán vipassanā chủ yếu trên đặc tính anatta 
của jhāna nāmadhamma mà vị ấy thích. 

There are also some meditators who see the 
perishing away of both rūpa and nāma. At that 
time continue to meditate vipassanā on the 
characteristic which one prefers, after having 
taken as object only the perishing away of rūpa 
then nāma alternately or of rūpa and nāma 
together. Sometimes meditate vipassanā on 
the meditating ñāṇa also. 

Cũng có 1 số hành giả thấy sự diệt của cả rūpa 
và nāma. Vào lúc đó, tiếp tục quán vipassanā 
trên đặc tính mà vị ấy thích, sau khi lấy đối 
tượng chỉ là sự diệt của rūpa rồi nāma luân 
phiên nhau hoặc cả rūpa và nāma cùng với 
nhau. Đôi lúc còn quán vipassanā trên chính 
việc quán ñāṇa. 

If meditate vipassanā by various methods like 
that, upekkhā which is equanimity on the 
saṅkhāradhamma that exist in the three realms 
of kāma, rūpa, arūpa will be well established. 
The pāṭikulya on saṅkhāradhamma will also be 
well established. 

Nếu quán vipassanā bằng nhiều phương pháp 
như thế, “upekkhā là sự quân bình trên 
saṅkhāradhamma, hiện hữu trong 3 cõi kāma, 
rūpa, rūpa, sẽ được khéo thiết lập. Pāṭikulya 
trên saṅkhāradhamma cũng sẽ được khéo thiết 
lập. 

Bayañca nandiñca vippahāya 
sabbasaṅkhāresu udāsino hoti majjhatto. (Vism 
xxi, §766) 

Bayañca nandiñca vippahāya 
sabbasaṅkhāresu udāsino hoti majjhatto. (Vism 
xxi, §766) 

As one sees well the fault of saṅkhāra; and as 
one meditates vipassanā on the 3 
characteristics of the perishing away of 
saṅkhāra with the wish to be free from 
saṅkhāra; and as not finding any saṅkhāra 
which can be held as “I - Mine” ; and having 
eradicated these 2 extremes: 

Khi hành giả thấy rõ lỗi của saṅkhāra; và khi 
hành giả quán vipassanā trên 3 đặc tính của sự 
diệt của saṅkhāra với mong muốn thoát khỏi 
saṅkhāra; và vì không tìm kiếm bất kỳ 
saṅkhāra nào mà có thể chấp thủ là “Tôi – Của 
Tôi”; sau khi nhổ gốc rễ 2 cực đoan: 
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(i) one extreme which is bhaya, the fear on 
saṅkhāra and 

(i) Một cực đoan là bhaya, sợ hãi saṅkhāra và 

(ii) another extreme which is nandī, delighting 
in saṅkhāra, 

(ii) Một cực đoan khác là nandī, ưa thích 
saṅkhāra. 

 then the neutrality on all saṅkhāradhamma 
arises. This insight of the meditator is 
saṅkhārupekkhā-ñāṇa . 

Lúc đó, sự bình thản đối với tất cả 
saṅkhāradhamma phát sanh. Minh sát này của 
hành giả là saṅkhārupekkhā-ñāṇa. 

TOWARDS ÑĀ	A 
DASSANA VISUDDHI 

HƯỚNG ĐẾN ÑĀ	A 
DASSANA VISUDDHI 

FROM SA>KHĀRUPEKKHĀ ÑĀ3A TO 
ARIYAMAGGA 

TỪ SA>KHĀRUPEKKHĀ ÑĀ3A ĐẾN 
ARIYAMAGGA 

If the saṅkhārupekkhā ñāṇa, being matured, 
sees nibbāna, the state of peace (= as it is free 
from nāmarūpa dahamma saṅkhāra, the dhātu 
which has no arising and perishing away), the 
mind after having relinquished the arising of all 
saṅkhāra and no longer sees the perishing 
away of saṅkhāra, ‘runs’ into the peaceful 
element nibbāna where there is no saṅkhāra = 
without arising and perishing away. (Vism. xxi, 
§767) 

Nếu saṅkhārupekkhā ñāṇa đang được thuần 
thục, thấy Nibbāna, pháp an lạc (= vì nó thoát 
khỏi nāmā-rūpa dhamma saṅkhāra, dhatu mà 
không còn sự sanh và diệt), cái tâm sau khi xả 
bỏ sự sanh của tất cả saṅkhāra và không còn 
thấy sự diệt của saṅkhāra, “chạy” đến an lạc 
giới, Nibbāna, là nơi không còn saṅkhāra = 
không có sự sanh và diệt. (Vism. xxi, §767) 

If the saṅkhārupekkhāñāṇa does not yet see 
the peaceful element nibbāna, the state of 
santa = as santisukha, then as that 
saṅkhārupekkhāñāṇa is not yet matured it 
occurs again and again with saṅkhāradhamma 
as its object = taking the perishing away of 
saṅkhāra as object. (Vism. xxi, §767) 

Nếu saṅkhārupekkhāñāṇa không thấy an lạc 
giới, nibbāna, pháp santa = là santisukha, lúc 
đó, vì saṅkhārupekkhāñāṇa chưa được thuần 
thục, nó lại xuất hiện lặp đi lặp lại với 
saṅkhāradhamma làm đối tượng của nó = lấy 
sự diệt của saṅkhāra làm đối tượng. (Vism. xxi, 
§767) 

If that is so, then in order for the 
saṅkhārupekkhāñāṇa to become matured, 
meditate vipassanā thoroughly; 

Nếu như vậy, lúc đó, để làm 
saṅkhārupekkhāñāṇa trở nên chín muồi, quán 
vipassanā kỹ lưỡng; 

1. sometimes on anicca characteristic 1. Một lúc trên đặc tính anicca 
2. sometimes on dukkha characteristic 2. Một lúc trên đặc tính dukkha 
3. sometimes on anatta characteristic 3. Một lúc trên đặc tính anatta 
4. sometimes rūpa dhamma 4. Một lúc trên rūpa dhamma 
5. sometimes nāma dhamma 5. Một lúc trên nāma dhamma 
6. sometimes in internal 6. Một lúc trên nội thân 
7. sometimes in external. 7. Một lúc trên ngoại thân. 
 Similarly meditate vipassanā thoroughly on the 
three characteristics alternately of: 

Tương tự, quán vipassanā kỹ lưỡng luân phiên 
nhau trên 3 đặc tính: 

8. sometimes cause 8. Một lúc trên nhân 
9. sometimes effect. 9. Một lúc trên quả 
Meditate on the past and future in the same 
manner like that. Meditate vipassanā by the 5 
khandhā method also again. 

Quán trên quá khứ và vị lai theo cùng cách 
thức như thế. Cũng quán lại vipassanā theo 
phương pháp 5 khandha. 

If the meditator is a Samathayānika person 
then meditate vipassanā again mainly on the 
jhānasamāpatti vīthi nāmadhamma which is 
preferred as anatta characteristic mainly. 
Meditate vipassanā especially on fourth jhāna 

Nếu hành giả là 1 người Samathayānika thì 
quán lại vipassanā chủ yếu trên jhānasamāpatti 
vīthi nāmadhamma, mà mình thích, chủ yếu 
trên đặc tính anatta. Đặc biệt quán vipassanā 
trên tứ thiền jhāna nāmadhamma chủ yếu là 
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nāmadhamma as anatta characteristic mainly. 
Sometimes, meditate vipassanā on the 
meditating vipassanā insight = vipassanā 
javana vīthi nāmadhamma also. When 
saṅkhārupekkhañāṇa becomes matured then 
insight may attain 

đặc tính anatta. Đôi lúc còn quán vipassanā 
trên chính phép thiền minh sát vipassanā = 
vipassanā javana vīthi nāmadhamma. Khi 
saṅkhārupekkhañāṇa trở nên thuần thục thì 
minh sát có thể chứng đạt 

(i) from pavatta which is the perishing of 
saṅkhāra, 

(i) từ pavatta là sự diệt của saṅkhāra, 

(ii) to apavatta which is the non-arising and 
non-perishing of saṅkhāra. 

(ii) từ apavatta là sự không sanh và không diệt 
của saṅkhāra. 

If still not yet able to attain then try to practise 
the anupada-dhamma vipassanā meditation 
method. For example, enter into first jhāna. 
After having emerged from the first jhāna, 
discern the 34 first jhāna nāmadhamma. Then 
meditate vipassanā on the three characteristics 
of each of these nāmadhamma one by one. 
Meditate on internal and external. Similarly 
meditate vipassanā on all other jhāna also 
which one has attained except 
nevasaññānāsaññ-āyatana jhāna. Meditate on 
all three characteristics. Meditate on 
kāmāvacara nāmadhamma and rūpa also by 
anupadadhamma vipassanā method. In 
meditating vipassanā on rūpa by 
anupadadhamma vipassanā method, meditate 
vipassanā on the three characteristics of each 
paramattha dhātu such as pathavī dhātu one 
by one which exist in each kalāpa such as 
cakkhudasaka kalāpa. Meditate vipassanā on 
all rūpas, one by one, which exist in the 6 
sense doors, 42 koṭṭhāsa. Meditate on internal 
and external alternately. 

Nếu vẫn chưa thể chứng đạt thì cố gắng tu tập 
phương pháp quán vipassanā anupada-
dhamma. Ví dụ, nhập vào sơ thiền. Sau khi 
xuất khỏi sơ thiền, thấy rõ 34 nāmadhamma 
của sơ thiền. Rồi quán vipassanā trên 3 đặc 
tính của mỗi nāmadhamma, từng cái một. 
Quán trên nội thân và ngoại thân. Tương tự, 
cần quán vipassanā trên tất cả các jhāna khác 
mà vị ấy đã chứng đắc ngoại trừ 
nevasaññānāsaññ-āyatana jhāna. Quán trên 
tất cả 3 đặc tính. Quán trên kāmāvacara 
nāmadhamma và cũng như rūpa bằng phương 
pháp anupadadhamma vipassanā. Khi quán 
vipassanā trên rūpa bằng phương pháp 
anupadadhamma vipassanā, quán vipassanā 
trên 3 đặc tính của mỗi paramattha dhātu như 
là pathavī dhātu, mà hiện hữu trong mỗi kalāpa 
như là cakkhudasaka kalāpa, từng cái một. 
Quán vipassanā trên tất cả rūpa, mà hiện hữu 
trong 6 môn, 42 koṭṭhāsa, từng cái một. Quán 
luân phiên trên nội thân và ngoại thân. 

[Sāvaka, disciples are not able to meditate 
vipassanā on nāmadhamma of 
nevasaññānāsaññ-āyatana jhānasamāpatti by 
anupadadhamma vipassanā method; they can 
meditate on it by kalāpasammasana method 
only. Therefore this jhāna is left out in the 
practice of anupadadhamma vipassanā 
method.] 

[Sāvaka, các đệ tử không thể quán vipassanā 
trên nāmadhamma của nevasaññānāsaññ-
āyatana jhānasamāpatti bằng phương pháp 
anupadadhamma vipassanā; họ chỉ có thể 
quán bằng phương pháp kalāpasammasana 
trên chúng mà thôi. Vì vậy, jhāna này bị loại ra 
khỏi sự tu tập theo phương pháp 
anupadadhamma vipassanā.] 

One can attain magga-phala-ñāṇa through the 
practice of anupadadhamma vipassanā method 
also. If unable to attain then meditate vipassnā 
by kalāpasammasana vipassanā method again, 
as mentioned above from sammasanañāṇa till 
saṅkhārupekkhāñāṇa. One can be successful 
according to pāramī. 

Hành giả có thể chứng đạt magga-phala-ñāṇa 
thông qua sự tu tập theo phương pháp 
anupadadhamma vipassanā. Nếu không thể 
chứng đắc thì quán lại vipassanā theo phương 
pháp kalāpasammasana vipassanā, như đã đề 
cập ở trên từ sammasanañāṇa cho đến 
saṅkhārupekkhāñāṇa. Hành giả có thể thành 
công tùy theo pāramī. 

DISCERN TO SEE SUÑÑATA (THE VOID) QUÁN ĐỂ THẤY SUÑÑATA (TRỐNG 
KHÔNG) 

Suññato lokaṁ avekkhassu, mogharāja sadā 
sato. 

Suññato lokaṁ avekkhassu, mogharāja sadā 
sato. 
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attānudiṭṭhiṁ ūhacca, evaṁ maccutaro siyā. 
attānudiṭṭhiṁ ūhacca, evaṁ maccutaro siyā. 

evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ, maccurājā na 
passati. 

evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ, maccurājā na 
passati. 

VIPASSANĀ KAMMAṬṬHĀNA IS FINISHED VIPASSANĀ KAMMAṬṬHĀNA HOÀN TẤT 
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