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Preface
The Myanmar version of this book is compiled by Sayādaw 
Tharmanaykyaw based on Mahāsi Sayadawgyi’s book. The questions 
composed by him make it easier for practitioners to understand and 
follow the instructions. I believe that anyone who is interested to 
cultivate mindfulness in the tradition of the vipassanā teacher Mahāsi 
Sayādaw will benefit from this work. 

I am grateful to Sayādaw Tharmanaykyaw for giving permission 
to translate and for helping with the translation. I have tried my best 
to stick to the meaning of the Burmese words. If there remain any 
mistranslations, that is due to my shortcomings and to me being a 
non-Burmese. I convey my anumodana to Reverend Dieu Hieu for doing 
the Vietnamese translation and for checking the English translation. 
May the teachings of the Buddha last for long time in this world and 
help many beings to attain peace and happiness. 

Yangon, April 29, 2016
U Sobhana
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Lời Nói Đầu
Bản tiếng Miến của cuốn sách này được Ngài Tharmanaykyaw soạn 
dựa vào sách của Cố Trưởng lão Thiền sư Mahāsi. Những câu hỏi được 
Ngài Tharmanaykyaw kết hợp giúp cho các thiền sinh dễ hiểu và dễ 
thực hành theo lời chỉ dẫn. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ đem lại lợi 
ích cho những ai quan tâm đến sự tu tập Chánh niệm với phương 
pháp của Ngài Trưởng lão Thiền sư Mahāsi.

Con xin tri ân Ngài Tharmanaykyaw đã cho phép phiên dịch và 
trợ giúp trong việc dịch thuật. Tôi đã cố gắng hết sức để theo sát nghĩa 
của các từ Miến Điện. Nếu còn có chỗ nào dịch chưa chuẩn thì đó là 
thiếu sót của tôi, bởi vì tôi không phải là người Miến. Tôi bày tỏ sự 
hoan hỷ đến Sư Cô Diệu Hiếu cho bản Việt dịch và kiểm tra bản tiếng 
Anh.

Nguyện cho Phật Pháp trường tồn trong thế gian để giúp nhiều 
chúng sanh được bình an và hạnh phúc.

Yangon, 29/04/2016
U Sobhana 

5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27








