
LỘ HIỆN THÔNG

Người độn căn

Người lợi căn

• 2 lộ  thông thiện, thông tố
• 6 cái khai ý, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm thông (5 đối với người lời căn)
• 7 thứ 1 khai ý, 2 đại thiện hợp trí thọ xả,  2 đại tố hợp trí thọ xả, 2 tâm thông
• 2 chặng khai ý , đổng lực
• 5 người tam người nhân & 4 người quả
• 22 cõi tức là 31 trừ 4 cõi khổ, 1 vô tưởng, 4 vô sắc



Trước khi hóa thông: Vị thiền giả muốn hóa hiện thần lực thì trước hết phải nhập thiền cơ (padakajhāna) 
bằng cách chú nguyện rằng: "Ngũ thiền sắc giới nào tôi đã chứng đạt được, xin hãy khởi lên nơi tôi", rồi vị 
ấy chú niệm vào kasiṇa (không dùng án xứ khác được). Quy trình xuất hiện của ngũ thiền như sau: rúng 
động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc rồi tâm Ngũ thiền sắc giới khởi hiện 
liên tục, hết cái này đến cái khác, suốt thời gian 1 sao hay 1 giây (vinādī, nādī). Đây là Thiền cơ vậy.



Khi xuất khỏi Ngũ thiền thì liền chú nguyện điều mình muốn hóa hiện, như muốn phi hành trên không 
chẳng hạn, thì chú nguyện rằng: "Xin cho cơ thể tôi bay bổng trên không" hoặc nếu muốn nhìn thấy cõi địa 
ngục thì chú nguyện: "Xin cho tôi thấy được nếp sinh hoạt dưới địa ngục"… nói chung muốn làm cái gì thì 
ước nguyện cái đó. Tâm lộ diễn tiến trong lúc đang ước nguyện được gọi là parikammavithī, quy trình của 
nó như sau: rúng động,  dứt dòng, khai ý môn, 7 đổng lực rồi trở lại hữu phần chủ quan, cứ theo khuôn mẫu 
này mà parikammavithī tái hiện vô số lần.



Sau khi ước nguyện xong, tức là lúc các tâm lộ parikammavithī đã chấm dứt thì vị thiền giả lại nhập thiền cơ
padakajhāna một lần nữa, diễn biến của tâm lộ thiền cơ này cũng giống như ở tâm lộ thiền cơ thứ nhất. 

Khi vừa xuất khỏi Thiền cơ bận nhì thì tâm lộ hóa thông xuất thiện (abhiññāvithī) đồng thời những gì thiền 
giả ước nguyện khi nãy bây giờ đều thành tựu. Diễn tiến của tâm lộ hóa thông như sau: rúng động, dứt dòng,
khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, 1 tâm thông (chỉ 1 sát na thôi) rồi hữu phần tái khởi.


