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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

GIAI ĐOẠN UDAYABBAYA-ÑĀ�A 

PHƯƠNG PHÁP RŪPA VÀ NĀMA + PHƯƠNG PHÁP 5 KHANDHA  
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) 

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

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

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

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. chỉ rūpa 

2. rồi chỉ vedana 

3. rồi chỉ saññā 

4. rồi chỉ saṅkhāra 

5. rồi chỉ viññāṇa 

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

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. 

QUÁ KHỨ, VỊ LAI, HIỆN TẠI, NỘI, NGOẠI 
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. Một lúc trên đặc tính anicca, 

2. Một lúc trên đặc tính dukkha, 

3. Một lúc trên đặc tính anatta. 

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. chỉ rūpa 

2. chỉ nāma 

3. nāma và rūpa cùng với nhau và rồi 

1. của chỉ rūpa 

2. của chỉ vedanā 

3. của chỉ saññā 
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4. của chỉ saṅkhāra 

5. của chỉ viññāna. 

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. 

PHƯƠNG PHÁP THIỀN CHI TIẾT CỦA UDAYABBAYA-
ÑĀ�A 

1. SAMUDAYA-DHAMMĀNUPASSĪ = UDAYADASSANA = QUÁN CHỈ TRÊN SỰ 
SANH 
Mahāsatipaṭṭhāna-sutta dạy quán theo 3 cách trong mỗi satipaṭṭhāna là: 

1.samudayadhammānupassī 

2.vayadhammānupassī 

3.samudayavayadhammānupassī. 

Tôn Giả Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp dhamma giảng ý nghĩa của pháp trên trong 
Paṭisambhidāmagga là ‘avijjā samudayā, rūpa 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 
1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi (kammaja) rūpa sanh. 

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

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

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

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

 * sự sanh của kammaja-rūpa 

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

 * sự sanh của cittaja-rūpa 

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

 * sự sanh của utuja-rūpa 

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

 * sự sanh của āhāraja-rūpa 

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

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

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

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

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

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

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

 * Sự sanh của paṭisandhi vedanā. 

PA�ISANDHI SAÑÑĀKKHANDHĀ 
1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi saññā sanh. 

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

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

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

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

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

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

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

 * Sự sanh của paṭisandhi saññā. 

PA�ISANDHI SA"KHĀRAKKHANDHĀ (Cetanā) 
1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

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

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

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

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

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

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

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

 * Sự sanh của paṭisandhi saṅkhāra. 

PA�ISANDHI SA"KHĀRAKKHANDHĀ (= 34-vedanā-saññā-viññā2a = 31) 
1. Do sự sanh của avijjā (20), paṭisandhi saṅkhāra sanh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 * Sự sanh của paṭisandhi viññāṇa.  

Nāma = cetasika đồng sanh (33) 

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

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, phép quán ở đây thường không 
gặp khó khăn. 

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 = QUÁN CHỈ TRÊN SỰ DIỆT  
 Avijjānirodhā rūpanirodhoti paccayanirodhaṭṭhena rūpakkhandhassa vayaṁ passati. 
(paṭisam. 54)  

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

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 – 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 

Anuppādanirodha – Mỗi sotāpattimagga, sakadāgāmimagga, anāgāmimagga hoàn toàn nhổ tận 
gốc rễ các kilesa có liên hệ. Arahattamagga được gọi là aggamaggañāṇa = magga cao thượng 
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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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

QUÁN CAKKHUVIÑÑĀ�A-VEDANĀKKHANDHĀ 
1. Bởi sự diệt của avijjā, cakkhuviññāṇa vedanā diệt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

* Sự diệt của cakkhuviññāna vedanā. (uppādanirodha) 

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 

UDAYA-VAYADASSANA = THẤY RÕ SỰ SANH VÀ DIỆT  

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

(mahāsatipaṭṭhāna sutta, majjhima nikāya.I.71) 

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

(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) 

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”. 

Khi quán như thế, điều này được nói lên: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 saṅkhāra = (sanh-diệt) anicca; (kammaja) rūpa = (sanh-diệt) anicca. 
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5. Bởi sự sanh của kamma, (kammaja) rūpa sanh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUÁN TRÊN CAKKHUVIÑÑĀNA-VEDANĀKKHANDHĀ 
1. Bởi sự sanh của avijjā, (cakkhuviññāṇa) vedanā sanh. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIẢI THÍCH 
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. 

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. 

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. 

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. 

manodvārāvajjana (1) javana (7) sahetukatadārammaṇa (2)/ ahetukatadārammaṇa (2) 
12 20 34/ 12 

 

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: 

manodvārāvajjana 
(1) 

javana 
(7) 

sahetukatadārammaṇa 
(2)/ 

ahetukatadārammaṇa 
(2) 

12 34 34/ 12 
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.  
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SA"KHĀRA VÀ KAMMA-BHAVA 
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. pubba-cetanā sanh trước khi làm thiện nghiệp kusala = trước khi cúng dường là saṅkhāra. 

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

2. Trong số 7 javana đã sanh trong khi đang làm kamma, cetanā đồng sanh với javana thứ 1 đến 
thứ 6 là saṅkhāra. Cetanā của javana thứ 7 là kammabhava. 

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

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. 

QUÁN VIPASSANĀ TRÊN TẤT CẢ 
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. Hành giả có thể quán trên chúng sau khi kết nối quan hệ nhân quả giữa quá khứ và hiện tại. 

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

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

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

PA�ICCASAMUPPĀDA THEO PHƯƠNG PHÁP THỨ 1 
 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 viññāṇanirodho...pe... evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī. (samyuttanikāya.I.294-295, natumhasutta.) 

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.  

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: 

“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: 

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

“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.” 

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 
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. Bởi sự sanh của avijjā, saṅkhāra sanh; 

2. Bởi sự sanh của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa sanh; 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa sanh; 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, cutiviññāṇa sanh; 

 Bởi sự sanh của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa sanh,… 

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 
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. Bởi sự diệt của avijjā, saṅkhāra diệt. 

2. Bởi sự diệt của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa diệt. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa diệt. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, cutiviññāṇa diệt. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa diệt. 

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

SAMUDAYA-VAYA-DHAMMĀNUPASSĪ 
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. Bởi sự sanh của avijjā, saṅkhāra sanh. 

 Bởi sự diệt của avijjā, sañkhāra diệt. 

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

2. Bởi sự sanh của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa sanh. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, paṭisandhiviññāṇa diệt. 

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

3. Bởi sự sanh của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa sanh. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra, bhavaṅgaviññāṇa diệt. 
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 saṅkhāra (sanh-diệt) - anicca; bhavaṅgaviññāṇa (sanh-diệt) - anicca. 

4. Bởi sự sanh của saṅkhāra, cakkhuviññāṇa sanh. 

 Bởi sự diệt của saṅkhāra cakkhuviññāṇa diệt.  

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

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. 

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

- Bốn Thánh Đế trở nên rõ ràng 

- lokiyamaggasacca = 5 lokiyamagga 

- paṭiccasamuppāda trở nên rõ ràng 

- Bốn cách trở nên rõ ràng 

- Năm lakkhaṇa trở nên rõ ràng 

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. 

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

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. 

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. 

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. 
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Điều này có nghĩa là quán như sau: 

Bởi sự sanh của avijjā, rūpa sanh. 

Bởi sự diệt của avijjā, rūpa diệt 

Avijjā – sanh-diệt – anicca. 

Rūpa – sanh-diệt – anicca. 

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

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

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

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) 

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

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

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

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

- tại sao như vậy sẽ giải thích lại 

- chuyển sang con đường đúng 

2. ñāṇaṁ = vipassanāñāṇa (trí vipassanā) 

3. pīti = vipassanāpīti (hỷ vipassanā) 

4. passaddhi = vipassanāpassaddhi (tịnh-thư thái vipassanā) 

5. sukha = vipassanāsukha (lạc vipassanā) 

6. adhimokkha = saddhā (tín) 

7. paggaha = vīriya (tinh tấn) 

8. upaṭṭhāna = sati (niệm) 
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9. upekkhā = vipassanupekkhā (xả vipassanā) + āvajjanupekkhā (hướng đến xả) 

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. 

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. 

PHƯƠNG PHÁP VƯỢT QUA CHÚNG 
Ñāṇa, pīti… này đồng sanh với vipassanājavana, lấy anicca, dukkha, anatta của 
saṅkhāradhamma làm đối tượng; và còn 1 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: 

manodvāravajjana (1) javana(7) sahetuka tadārammaṇa/ahetuka tadārammaṇa (2) 
12 34 34/12 

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 
Nikanti là vipassanānikanti = dính mắc vi tế vào vipassanā. 

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. 

manodvāravajjana (1x) javana (7x) sahetuka tadārammaṇa/ahetuka tadārammaṇa(2x) 
12 20/19 34-33/12 

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 Vism, mahāṭīkā.II.427, 434) 

GIAI ĐOẠN PA4IPADĀÑĀ6ADASSANAVISUDDHI = MINH SÁT VIPASSNĀ CAO 
HƠN 
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: 
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1. phương pháp rūpa và nāma  

2. phương pháp 5 khandha  

3. phương pháp 12 ayatana  

4. phương pháp 18 dhātu. 

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. 

BỐN ANUPASSANĀ = THÀNH PHẦN CỦA 4 SATIPA44HĀNA 
1. Sau khi quán vipassanā chủ yếu chỉ trên rūpa và rồi cũng quán vipassanā thêm trên nāma là 
thực hành kāyānupassanā 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. 

3 Phép Quán cần phải quán ở đây: 

(i) vatthu 

(ii) đối tượng 

(iii) vedanā (= tất cả nāma, là nơi mà vedanā nổi trội) của mỗi sát-na tâm trong vīthi citta, quán 
theo āyatanadvāra và của mỗi sát-na tâm bhavaṅga citta là 

(i) vatthu – sanh và diệt – anicca 

(ii) đối tượng – sanh và diệt – anicca. 

(iii) vedanā – sanh và diệt – anicca. 

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

(i) chỉ căn, vatthu rūpa, rồi 

(ii) chỉ đối tượng, rūpa, rồi 

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

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. 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) căn vatthu 

(ii) đối tượng 

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

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) căn vatthu 

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

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. 

Xa hơn nữa, nếu quán vipassanā bằng phương pháp sau: 

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

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

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

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

5. bằng phương pháp 5 nīvaraṇa 

6. bằng phương pháp bojjaṅga. 

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. 

QUÁN TRÊN CÁC OAI NGHI VÀ TỈNH GIÁC TRÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÂN 
(IRIYĀPATHA VÀ SAMPAJAÑÑA) 
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. bằng phương pháp nāmā-rūpa, sau khi nhóm thành 2 nhóm hoặc 

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

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

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

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

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

1. chỉ rūpa, rồi 

2. chỉ nāma, rồi 

3. rūpa và nāma cặp đôi với nhau. 

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 
paṭiccasamuppāda. 

Sau khi quán kỹ lưỡng như sau 

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

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

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. 
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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. 

GIAI ĐOẠN UDAYABBAYAÑĀṆA ĐUỢC HOÀN TẤT 

GIAI ĐOẠN BHA"GAÑĀ�A 

HƯỚNG ĐẾN BHA?GAÑĀ6A 
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) 

Na sampāpuṇāti aggahaṇato. (Mahāṭīka) 

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

(i) uppāda = giai đoạn sanh của saṅkhāradhamma 

(ii) ṭhiti = giai đoạn trụ của saṅkhāradhamma 

(iii) nimitta = saṅkhāra nimitta như là rūpa kalāpa 

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

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 = 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 = 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 = 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) lúc thì còn quán trên bản chất asubha 

CHÚ Ý 
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… 

RŪPA-KALĀPA BỊ BIẾN MẤT 
nimittanti saṅkhāranimittaṁ. yaṁ saṅkhārānaṁ samūhādighanavasena, sakiccaparicchedatāya 
ca saviggahānaṁ viya upaṭṭhānaṁ, taṁ saṅkhāranimittaṁ. (Mahāṭīka) 
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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 – giai đoạn sanh (uppāda) của saṅkhāra dhamma, tức là nhân nāmā-rūpa saṅkhāra 
và quả nāmā-rūpa saṅkhāra, vẫn còn được thấy. 

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

(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 – 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. 

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

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

(iii) pavatta – minh sát không thể bắt bhava-pavatti = trạng thái sanh của hữu = sự sanh 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 – 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. 

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) chỉ rūpa, rồi 

(ii) chỉ nāma, rồi 

(iii) chỉ rūpa và nāma cặp đôi với nhau 

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… 

[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 
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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] 

THIỀN VIPASSANĀ CÒN TRÊN MINH SÁT TỨC LÀ QUÁN VIPASSANĀ = PA4I-
VIPASSANĀ 
Ñātañca ñāṇañca ubhopi vipassati. (Vism.II.278) 

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. 

manodvārāvajjana (1) javana (7) sahetukatadārammaṇa (2)/ahetukatadārammaṇa (2) 
12 34/33 34/33/11/12 

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 

MỘT VÀI VÍ DỤ QUÁN 
1. Quán trên rūpa, rūpa diệt - anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

2. Quán trên nāma, nāma diệt - anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

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

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

1. Một lúc ở nội thân 

2. Một lúc ở ngoại thân, và ở cả hai; 

3. Một lúc rūpa 

4. Một lúc nāma 

5. Một lúc nhân 

6. Một lúc quả. 

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. 

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 
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của các nhân và các quả sẽ bị thấy bởi minh sát vipassanā. 

SỨC MẠNH CỦA VIỆC THẤY SỰ DIỆT 
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 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) 

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. 

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

Nhận thức rõ là 

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

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

(ii) Quán trên đối tượng, đối tượng diệt - anicca. 

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

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

 Minh sát đang quán cũng diệt - anicca. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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sát chưa thuần thục, 4 catukka này sẽ được trình bày tóm tắt. 

ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ nhất 

ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ hai 

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

ĀNĀPĀNA – CATUKKA (Nhóm 4) thứ tư 

KẾT QUẢ LỢI ÍCH 

* Dường như có sự lược bỏ ở tiêu đề 

TỪ BHAYA-ÑĀ�A ĐẾN SA"KHĀRUPEKKHĀ-ÑĀ�A 
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. 

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

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

- 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, 

- 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. 

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. 

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. 

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. 

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.) 

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. 

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. 

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. 
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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) 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. 

(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. 

Ở đây cũng vậy: 

(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) 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 vipassanā chỉ trên nāmadhamma đó mà thôi, hoặc 

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. 

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ĐẠI NIỆM 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 
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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. 

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. 

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) 

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: 

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

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

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

HƯỚNG ĐẾN ÑĀ�A DASSANA VISUDDHI 

TỪ SA?KHĀRUPEKKHĀ ÑĀ6A ĐẾN ARIYAMAGGA 
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) 

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) 

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

1. Một lúc trên đặc tính anicca 

2. Một lúc trên đặc tính dukkha 

3. Một lúc trên đặc tính anatta 

4. Một lúc trên rūpa dhamma 

5. Một lúc trên nāma dhamma 

6. Một lúc trên nội thân 

7. Một lúc trên ngoại thân. 

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

8. Một lúc trên nhân 

9. Một lúc trên quả 

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

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

(i) từ pavatta là sự diệt của saṅkhāra, 

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

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, 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.] 

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. 

QUÁN ĐỂ THẤY SUÑÑATA (TRỐNG KHÔNG) 

Suññato lokaṁ avekkhassu, mogharāja sadā sato. 

attānudiṭṭhiṁ ūhacca, evaṁ maccutaro siyā. 

evaṁ lokaṁ avekkhantaṁ, maccurājā na passati. 

VIPASSANĀ KAMMAṬṬHĀNA HOÀN TẤT 
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