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Paṭisambhidāmagg0 I                Mahāvaggo - Diṭṭhikathā 

1. Assādadiṭṭhi  

Assādadiṭṭhiyā katamehi pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso hoti? 

‘Yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ 
rūpassa assādo’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Diṭṭhi na assādo, 
assādo na diṭṭhi; aññadiṭṭhi, añño assādo; yā ca diṭṭhi yo ca assādo, 
ayaṃ vuccati assādadiṭṭhi.  

1Assādiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi  diṭṭhivipatti, tāya diṭṭhi-
vipattiyā samannāgato puggalo diṭṭhivipanno, diṭṭhivipanno puggalo 
na sevitabbo na bhajitabbo na payirupāsitabbo. Taṃ kissa hetu? 
Diṭṭhi hissa pāpikā. Yo diṭṭhiyā rāgo,2 so na diṭṭhi, diṭṭhi na rāgo, 
aññā diṭṭhi, añño rāgo; yā ca diṭṭhi yo ca rāgo, ayaṃ vuccati diṭṭhi-
rāgo. Tāya ca diṭṭhiyā tena ca rāgena samannāgato puggalo diṭṭhi-
rāgaratto3 diṭṭhirāgaratte puggale dinnaṃ dānaṃ na mahapphalaṃ 
hoti na mahānisaṃsaṃ. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi hissa pāpikaṃ.  

Assādadiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa 
dveva gatiyo: nirayo vā tiracchānayoti vā. Micchādiṭṭhikassa 
purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ4 
samādinnaṃ, yañca vacīkammaṃ —pe— yañca manokammaṃ 
yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ, yā ca cetanā, yā ca patthanā, yo 
ca paṇidhi, ye ca saṅkhārā, sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya 
amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi 
hissa pāpikā. Seyyathāpi nimbabījaṃ vā kosātakibījaṃ vā 
tittakālābubījaṃ5 vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva 
paṭhavirasaṃ upādiyati, yañca āporasaṃ upādiyati, sabbaṃ taṃ 
tittakattāya6 7 8 kaṭukattāya  asātattāya  saṃvattati. Taṃ kissa hetu? 
Bījaṃ hissa pāpakaṃ. Evameva micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa 
yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ, yañca 
vacīkammaṃ —pe— yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ 
samādinnaṃ, yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca 
saṅkhārā, sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya 
dukkhāya saṃvattanti. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi hissa pāpikā.  

Assādadiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi9 diṭṭhigataṃ, diṭṭhi-
gahanaṃ, diṭṭhikantāraṃ, diṭṭhivisūkaṃ, diṭṭhivipphanditaṃ, 
diṭṭhisaññojanaṃ, diṭṭhisallaṃ, diṭṭhisambādho, diṭṭhipaḷibodho, 
diṭṭhibandhanaṃ, diṭṭhipapāto, diṭṭhānusayo, diṭṭhisantāpo 
diṭṭhipariḷāho, diṭṭhigantho, diṭṭhūpādānaṃ, diṭṭhābhiniveso, 
diṭṭhiparāmāso,10 imehi aṭṭhārasahi ākārehi pariyuṭṭhitacittassa 
saññogo.  

                                                   
1 6 micchādiṭṭhi’ iti Syāma potthake natthi.       tittakatāya - Syā, PTS. 
2 7 yā diṭṭhiyo rāgo - Syā, PTS.    kaṭukatāya - Syā, PTS. 
3 8 diṭṭhirāgarato - Syā.     asāratāya - Syā, PTS. 
4 9 yathādiṭṭhisampannaṃ - Sī 2.    yā diṭṭhi - Syā. 
5 10 tittakalābubījaṃ - bahūsu.   diṭṭhābhinivesaparāmāso hoti - Syā. 
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Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

1. Khoái Lạc Kiến: 

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện gì? 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Lạc và hỷ tâm sanh lên tùy thuộc 
vào sắc là sự khoái lạc đối với sắc’ là kiến. Kiến không phải là sự 
khoái lạc, sự khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái 
lạc là điều khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc 
Kiến.  

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến, người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác, (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác.  

Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào 
bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây nimba hoặc hạt 
giống cây kosātakī, hoặc hạt giống cây tittakālābu được gieo xuống 
đất ẩm. Vị nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào của nước đã được 
tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất chát, tính chất cay, 
tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì hạt 
giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, thân nghiệp nào bị tác động 
toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ..., ý nghiệp nào bị 
tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, 
nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà kiến, tất cả các 
pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, không vừa ý, 
không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến 
của người này là ác.  

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, kiến (tạo nên) hiểm độc, kiến (tạo nên) mâu 
thuẫn, kiến (tạo nên) dao động, kiến (tạo nên) ràng buộc, kiến (tạo 
nên) xuyên suốt, kiến (tạo nên) áp đặt, kiến (tạo nên) vướng bận, 
kiến (tạo nên) trói buộc, kiến (tạo nên) sa đọa, kiến (tạo nên) ngủ 
ngầm, kiến (tạo nên) thiêu đốt, kiến (tạo nên) thống khổ, kiến (tạo 
nên) khúc mắc, kiến (tạo nên) chấp thủ, kiến (tạo nên) cố chấp, kiến 
(tạo nên) bám víu.  
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Paṭisambhidāmagg0 I                Mahāvaggo - Diṭṭhikathā 

Atthi saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca, atthi saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

Katamāni saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca? Sakkāyadiṭṭhi 
sīlabbataparāmāso, imāni saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca.  

Katamāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo? Kāmarāgasaññojanaṃ 
paṭighasaññojanaṃ mānasaññojanaṃ vicikicchāsaññojanaṃ 
bhavarāgasaññojanaṃ issāsaññojanaṃ macchariyasaññojanaṃ 
anunayasaññojanaṃ avijjāsaññojanaṃ, imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.1  

 

Yaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— yaṃ saññaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
saṅkhāre paṭicca —pe— yaṃ viññāṇaṃ paṭicca —pe— yaṃ cakkhuṃ 
paṭicca —pe— yaṃ sotaṃ paṭicca —pe— yaṃ ghānaṃ paṭicca —pe— 
yaṃ jivhaṃ paṭicca —pe— yaṃ kāyaṃ paṭicca —pe— yaṃ manaṃ 
paṭicca —pe— yaṃ rūpe paṭicca —pe— yaṃ sadde paṭicca —pe— yaṃ 
gandhe paṭicca —pe— yaṃ rase paṭicca —pe— yaṃ phoṭṭhabbe 
paṭicca —pe— yaṃ dhamme paṭicca —pe— yaṃ cakkhuviññāṇaṃ 
paṭicca —pe— yaṃ sotaviññāṇaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
ghānaviññāṇaṃ paṭicca —pe— yaṃ jivhāviññāṇaṃ paṭicca —pe— 
yaṃ kāyaviññāṇaṃ paṭicca —pe— yaṃ manoviññāṇaṃ paṭicca —
pe— yaṃ cakkhusamphassaṃ paṭicca —pe— yaṃ sotasamphassaṃ 
paṭicca —pe— yaṃ ghānasamphassaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
jivhāsamphassaṃ paṭicca —pe— yaṃ kāyasamphassaṃ paṭicca —
pe— yaṃ manosamphassaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
sotasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— ghānasamphassajaṃ 
vedanaṃ paṭicca —pe— yaṃ jivhāsamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca —
pe— yaṃ kāyasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca —pe— yaṃ 
manosamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati sukkhaṃ 
somanassaṃ, ayaṃ manosamphassajāya vedanāya assādo’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Diṭṭhi na assādo, assādo na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, añño assādo; yā ca diṭṭhi yo ca assādo, ayaṃ vuccati 
assādadiṭṭhi.  

Assādadiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti. Tāya 
diṭṭhivipattiyā samannāgato puggalo diṭṭhivipanno, diṭṭhivipanno 
puggalo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupāsitabbo. Taṃ kissa 
hetu? Diṭṭhi hissa pāpikā. Yo diṭṭhi yā rāgo, so na diṭṭhi, diṭṭhi na 
rāgo, aññādiṭṭhi, añño rago; yā ca diṭṭhi yo ca rāgo, ayaṃ vuccati 
diṭṭhirāgo. Tāya ca diṭṭhiyā tena ca rāgena samannāgato puggalo 
diṭṭhirāgaratto diṭṭhirāgaratte puggale dinnaṃ dānaṃ na 
mahapphalaṃ hoti na mahānisaṃsaṃ. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi hissa 
pāpikā.  
                                                   
1 Imehi aṭṭhārasahi’ ādiṃ katvā yāva ‘na ca diṭṭhiyo’ti - Syā, PTS potthakesu ūnaṃ. 
 

 264



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến.  

Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến.  

Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
tỵ, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Lạc và hỷ tâm nào sanh lên tùy 
thuộc vào thọ, ...(như trên)... tùy thuộc vào tưởng, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các hành, ...(như trên)... tùy thuộc vào thức, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mắt, ...(như trên)... tùy thuộc vào tai, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào mũi, ...(như trên)... tùy thuộc vào lưỡi, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thân, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào các sắc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các thinh, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào các khí, ...(như trên)... tùy thuộc vào các vị, 
...(như trên)... tùy thuộc vào các xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào các 
pháp, ...(như trên)... tùy thuộc vào nhãn thức, ...(như trên)... tùy 
thuộc vào nhĩ thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào tỷ thức, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thiệt thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào thân 
thức, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý thức, ...(như trên)... tùy thuộc 
vào nhãn xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào nhĩ xúc, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thiệt xúc, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thân xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào ý xúc, 
...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhãn xúc, ...(như trên)... 
tùy thuộc vào thọ sanh ra từ nhĩ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ 
sanh ra từ tỷ xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ thiệt 
xúc, ...(như trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ  thân xúc, ...(như 
trên)... tùy thuộc vào thọ sanh ra từ ý xúc, điều ấy là sự khoái lạc đối 
với thọ sanh ra từ ý xúc’ là kiến. Kiến không phải là sự khoái lạc, sự 
khoái lạc không phải là kiến; kiến là điều khác, sự khoái lạc là điều 
khác; (cả hai) kiến và sự khoái lạc được gọi là Khoái Lạc Kiến.  

 

Khoái lạc kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. Người có 
sự hư hỏng về kiến ấy là (người) bị hư hỏng về kiến. Không nên tiếp 
cận, không nên kết thân, không nên gần gũi người bị hư hỏng về 
kiến. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là 
ác. Ái nào do kiến, ái ấy không phải là kiến, kiến không phải là ái, 
kiến là điều khác, ái là điều khác; (cả hai) kiến và ái được gọi là ái do 
kiến. Người có kiến ấy và ái ấy là (người) bị nhiễm ái do kiến. Vật thí 
cho đến người bị nhiễm ái do kiến không có quả báu lớn, không có 
lợi ích lớn. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người 
này là ác. 
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Asasādadiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa 
dveva gatiyo: nirayo vā tiracchānayoni vā. Micchādiṭṭhikassa 
purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ 
samādinnaṃ, yañca vacīkammaṃ —pe— yañca manokammaṃ 
yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ, yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca 
paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya 
amanāpāya ahitāya dukkhāya saṃvattanti. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi 
hissa pāpikā. Seyyathāpi nimbabījaṃ vā kosātakībījaṃ vā 
tittakālābubījaṃ vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva 
paṭhavirasaṃ upādiyati, yañca āporasaṃ upādiyati, sabbaṃ taṃ 
tittakattāya kaṭukattāya asātattāya saṃvattati. Taṃ kissa hetu? 
Bījaṃ hissa pāpakaṃ.1 Evameva micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa 
yañceva kāyakammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ samādinnaṃ, yañca 
vacīkammaṃ —pe— yañca manokammaṃ yathādiṭṭhi samattaṃ 
samādinnaṃ, yā ca cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca 
saṅkhārā, sabbe te dhammā aniṭṭhāya akantāya amanāpāya ahitāya 
dukkhāya saṃvattanti. Taṃ kissa hetu? Diṭṭhi hissa pāpikā. 
Assādadiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ 
—pe— diṭṭhābhiniveso diṭṭhiparāmāso. Imehi aṭṭhārasahi ākārehi 
pariyuṭṭhitacittassa saññogo.  

Atthi saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca, atthi saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo. Katamāni saññojanāni ceva diṭṭhiye ca? Sakkāyadiṭṭhi, 
sīlabbataparāmāso,2 imāni saññojanāni ceva diṭṭhiyo ca.  

Katamāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo? Kāmarāgasaññojanaṃ, 
paṭighasaññojanaṃ, mānasaññojanaṃ, vicikicchāsaññojanaṃ, 
bhavarāgasaññojanaṃ, issāsaññojanaṃ, macchariyasaññojanaṃ, 
anunayasaññojanaṃ, avijjāsaññojanaṃ, imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

Assādadiṭṭhiyā imehi pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso hoti.  

 
2. Attānudiṭṭhi 

Attānudiṭṭhiyā katamehi vīsatiyā ākārehi abhiniveso hoti?  

Idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinīto, sappurisānaṃ adassāvī,3 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ 
attato samanupassati, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, 
rūpasmiṃ vā attānaṃ, vedanaṃ —pe— saññaṃ —pe— saṅkhāre 
viññāṇaṃ attato samanupassati, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, attani 
vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.  

                                                   
1 pāpikaṃ - Machasaṃ. 
2 sakkāyadiṭṭhi parāmāso ceva sakkāyadiṭṭhi sīlabbataparāmāsā ca - Syā. 
3 ‘sappurisānaṃ adassāvī’ti - Syāma potthake natthi.  
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Khoái lạc kiến là tà kiến. Có hai cảnh giới (tái sanh) đối với người 
có tà kiến là địa ngục hoặc loài súc sanh. Thân nghiệp nào bị tác 
động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu nghiệp nào ...(như trên)..., 
ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, ý định nào, 
ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các hành nào của người có tà 
kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều không muốn, không thích, 
không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. Điều ấy có nguyên nhân thế 
nào? Bởi vì kiến của người này là ác. Cũng giống như hạt giống cây 
nimba hoặc hạt giống cây kosātakī, hoặc hạt giống cây tittakālābu 
được gieo xuống đất ẩm. Vị nào của đất đã được tiếp thâu và vị nào 
của nước đã được tiếp thâu, tất cả (các) vị ấy đều đưa đến tính chất 
chát, tính chất cay, tính chất không dịu ngọt. Điều ấy có nguyên 
nhân thế nào? Bởi vì hạt giống của cây ấy là ác. Tương tợ như thế, 
thân nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi kiến như thế ấy, khẩu 
nghiệp nào ...(như trên)..., ý nghiệp nào bị tác động toàn diện bởi 
kiến như thế ấy, ý định nào, ước muốn nào, nguyện vọng nào, và các 
hành nào của người có tà kiến, tất cả các pháp ấy đều đưa đến điều 
không muốn, không thích, không vừa ý, không tốt đẹp, khổ đau. 
Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Bởi vì kiến của người này là ác. 
Khoái lạc kiến là tà kiến. Tà kiến là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến 
(tạo nên) nắm giữ, ...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo 
nên) bám víu. Có sự ràng buộc đối với tâm đã bị xâm nhập với 18 
biểu hiện này.   

Có những ràng buộc là kiến, và có những ràng buộc không phải là 
kiến. Những ràng buộc nào là kiến? Thân kiến, sự cố chấp vào giới và 
nghi thức; những điều này vừa là sự ràng buộc vừa là kiến.  

Những ràng buộc nào không phải là kiến? Sự ràng buộc với ái 
dục, sự ràng buộc với bất bình, sự ràng buộc với ngã mạn, sự ràng 
buộc với hoài nghi, sự ràng buộc với hữu ái, sự ràng buộc với ganh 
tỵ, sự ràng buộc với bỏn xẻn, sự ràng buộc với tình quyến luyến, sự 
ràng buộc với vô minh; những điều này là sự ràng buộc, không phải 
là kiến.  

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với 35 biểu hiện này. 
 

2. Tùy Ngã Kiến: 

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 20 biểu hiện gì?  

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ... nhận thấy tưởng ... nhận 
thấy các hành ... nhận thấy thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc 
thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức.  
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Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati? Idhekacco paṭhavī-
kasiṇaṃ1 attato samanupassati, yaṃ paṭhavīkasiṇaṃ, so ahaṃ, yo 
ahaṃ, taṃ paṭhavīkasiṇan’ti paṭhavīkasiṇañca attañca advayaṃ 
samanupassati. Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato ‘yā acci2 so vaṇṇo, 
yo vaṇṇo sā accī’ti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco paṭhavīkasiṇaṃ attato samanupassati, ‘yaṃ 
paṭhavīkasiṇaṃ, so ahaṃ; yo ahaṃ taṃ paṭhavīkasiṇan’ti 
paṭhavīkasiṇañca attañca advayaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
rūpavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi 
diṭṭhivipatti —pe— Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhikassa 
purisapuggalassa dveva gatiyo —pe— imāni saññojanāni, na ca 
diṭṭhiyo. 

 

Idhekacco āpokasiṇaṃ —pe— tejokasiṇaṃ —pe— vāyokasiṇaṃ —
pe— nīlakasiṇaṃ —pe— pītakasiṇaṃ —pe— lohitakasiṇaṃ —pe— 
odātakasiṇaṃ attato samanupassati ‘yaṃ odātakasiṇaṃ, so ahaṃ, yo 
ahaṃ, taṃ odātakasiṇan’ti odātakasiṇañca attañca advayaṃ 
samanupassati. Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato ‘yā acci so vaṇṇo, 
yo vaṇṇo, sā accī’ti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco —pe— odātakasiṇañca attañca advayaṃ 
samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu 
na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
paṭhamā rūpavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni, na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ rūpaṃ attato samanupassati.  

 

Kathaṃ rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā iminā 
rūpena rūpavā’ti rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi 
rukkho chāyāsampanno assa, tamena3 puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ 
rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so kho panāyaṃ 
rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ rukkhaṃ 
samanupassati. Evameva idhekacco vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre 
viññāṇaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me 
attā, so kho pana ayaṃ attā iminā rūpena rūpavā’ti rūpavantaṃ 
attānaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na 
vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi 
yañca vatthu, ayaṃ dutiyā rūpavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi 
micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na 
ca diṭṭhiyo. Evaṃ rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati.   

                                                   
1 2 3 pathavīkasiṇaṃ - Machasaṃ.      acchi - Syā.     tamenaṃ - Syā, PTS. 
 
 268



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất là tự ngã rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là 
tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và 
tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy 
sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh 
sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ 
là một. Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục đất là tự ngã 
rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
đất,” (vị ấy) nhận thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)... Tùy ngã kiến là tà 
kiến. Đối với người có tùy ngã kiến, có hai cảnh giới (tái sanh) ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người nhận thấy đề mục nước ... đề mục lửa ... đề mục 
gió ... đề mục xanh ... đề mục vàng ... đề mục đỏ ... đề mục trắng là tự 
ngã rằng: “Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là 
đề mục trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. 
Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): 
“Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là 
ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương 
tợ như thế, có người ...(như trên)... nhận thấy đề mục trắng và tự ngã 
chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền tảng—
thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây, cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy khởi ý như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự 
ngã này đây của ta quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy 
tự ngã có sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền tảng—
thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. 
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Kathaṃ attani rūpaṃ samanupassati? Idhekacco vedanaṃ 
saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā imasmiṃ ca pana attani idaṃ rūpan’ti attani 
rūpaṃ samanupassati. Seyyathāpi pupphaṃ gandhasampannaṃ 
assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho, 
aññaṃ pupphaṃ añño gandho, so kho panāyaṃ gandho imasmiṃ 
pupphe’ti pupphasmiṃ gandhaṃ samanupassati. Evameva 
idhekacco vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā imasmiṃ ca 
pana attani idaṃ rūpan’ti attani rūpaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ tatiyā 
rūpavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi 
diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ attani 
rūpaṃ samanupassati.  

Kathaṃ rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco vedanaṃ 
saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ rūpe’ti 
rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi maṇikaraṇḍake 
pakkhitto assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ maṇi ayaṃ 
karaṇḍako, añño maṇi añño karaṇḍako, so kho panāyaṃ maṇi 
imasmiṃ karaṇḍake’ti karaṇḍakasmiṃ maṇiṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me 
ayaṃ attā imasmiṃ rūpe’ti rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ catutthā 
rūpavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi 
diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ 
rūpasmiṃ attānaṃ samanupassati.  

Kathaṃ vedanaṃ attato samanupassati? Idhekacco 
cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ —pe— sotasamphassajaṃ vedanaṃ 
—pe— ghānasamphassajaṃ vedanaṃ —pe— jivhāsamphassajaṃ 
vedanaṃ —pe— kāyasamphassajaṃ vedanaṃ —pe— 
manosamphassajaṃ vedanaṃ attato samanupassati, ‘yā 
manosamphassajā vedanā so ahaṃ, yo ahaṃ sā manosamphassajā 
vedanā’ti manosamphassajaṃ vedanañca attañca advayaṃ 
samanupassati. Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato yā acci so vaṇṇo, 
yo vaṇṇo sā acci’ti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco manosamphassajaṃ vedanaṃ attato 
samanupassati ‘yā manosamphassajā vedanā so ahaṃ, yo ahaṃ sā 
manosamphassajā vedanā’ti manosamphassajaṃ vedanañca attañca 
advayaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na 
vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca 
vatthu, ayaṃ paṭhamā vedanāvatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi 
micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na 
ca diṭṭhiyo. Evaṃ vedanaṃ attato samanupassati.  
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Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, sắc này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Cũng giống 
như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: 
“Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác; hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy sắc ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có sắc là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy sắc ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
 

Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
sắc. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác; hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong sắc. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
...(như trên)... (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có sắc là nền 
tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) như thế. 
 

Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ sanh ra từ nhãn xúc ... thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... thọ 
sanh ra từ tỷ xúc ... thọ sanh ra từ thiệt xúc ... thọ sanh ra từ thân xúc 
... thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ sanh ra từ ý xúc, 
cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận 
thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối 
với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái 
ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận 
thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có 
người nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là thọ 
sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là thọ sanh ra từ ý 
xúc,” (vị ấy) nhận thấy thọ sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Nhận thấy thọ là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 
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Kathaṃ vedanāvantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imāya 
vedanāya vedanāvā’ti vedanāvantaṃ attānaṃ samanupassati. 
Seyyathāpi rukkho chāyāsampanno assa, tamena puriso evaṃ 
vadeyya: ‘Ayaṃ rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so 
kho panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ 
rukkhaṃ samanupassati. Evameva idhekacco saññaṃ saṅkhāre 
viññāṇaṃ rūpaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho 
me attā, so kho pana me ayaṃ attā imāya vedanāya vedanāvā’ti 
vedanāvantaṃ attānaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca 
diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ dutiyā vedanāvatthukā attānudiṭṭhi. 
Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ vedanāvantaṃ attānaṃ 
samanupassati. 
 

Kathaṃ attani vedanaṃ samanupassati? Idhekacco saññaṃ 
saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ     
hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, imasmiñca pana attani ayaṃ vedanā’ti 
attani vedanaṃ samanupassati. Seyyathāpi pupphaṃ 
gandhasampannaṃ assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ 
pupphaṃ ayaṃ gandho, aññaṃ pupphaṃ añño gandho, so kho 
panāyaṃ gandho imasmiṃ pupphe’ti pupphasmiṃ gandhaṃ 
samanupassati. Evameva idhekacco saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ 
rūpaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, 
imasmiṃ ca pana attani ayaṃ vedanā’ti attani vedanaṃ 
samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu 
na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
tatiyā vedanāvatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ attani vedanaṃ samanupassati.  
 

Kathaṃ vedanāya attānaṃ samanupassati? Idhekacco saññaṃ 
saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imāya vedanāyā’ti 
vedanāya attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi maṇi karaṇḍake 
pakkhitto assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ maṇi ayaṃ 
karaṇḍako, añño maṇi añño karaṇḍako, so kho panāyaṃ maṇi 
imasmiṃ karaṇḍake’ti karaṇḍakasmiṃ maṇiṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me 
ayaṃ attā imāya vedanāyā’ti vedanāya attānaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ catutthā 
vedanā vatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ vedanāya attānaṃ samanupassati.  
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Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thọ bởi vì thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thọ. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, 
sắc là tự ngã. Vị ấy ...(như trên)... nhận thấy tự ngã có thọ. Sự cố chấp 
và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải 
là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã có thọ là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thọ này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, thọ là tự ngã. Vị 
ấy ...(nt)... nhận thấy thọ ở trong tự ngã. Sự cố chấp và bám víu là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến 
là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ ba. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến 
là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy thọ ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy khởi ý 
như vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây 
của ta quả thật là ở trong thọ này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thọ. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy tưởng, các hành, thức, sắc là tự ngã. Vị ấy ...(như 
trên)... nhận thấy tự ngã ở trong thọ. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có thọ là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thọ là (có ý nghĩa) như thế.  
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Kathaṃ saññaṃ attato samanupassati? Idhekacco cakkhu-
samphassajaṃ saññaṃ —pe— sotasamphassajaṃ saññaṃ —pe— 
ghānasamphassajaṃ saññaṃ —pe— jivhāsamphassajaṃ saññaṃ    
—pe— kāyasamphassajaṃ saññaṃ —pe— mano samphassajaṃ 
saññaṃ attato samanupassati: ‘Yā manosamphassajā saññā so 
ahaṃ, yo ahaṃ sā manosamphassajā saññā’ti manosamphassajaṃ 
saññañca attañca advayaṃ samanupassati. Seyyathāpi 
telappadīpassa jhāyato ‘yā acci so vaṇṇo, yo vaṇṇo sā accī’ti acciñca 
vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. Evameva idhekacco 
manosamphassajaṃ saññaṃ attato samanupassati: ‘Yā 
manosamphassajā saññā so ahaṃ, yo ahaṃ sā manosamphassajā 
saññā’ti manosamphassajaṃ saññañca attañca advayaṃ 
samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu 
na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
paṭhamā saññāvatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ saññaṃ attato samanupassati.  
 

Kathaṃ saññāvantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imāya 
saññāya saññāvā’ti saññāvantaṃ attānaṃ samanupassati. Seyya-
thāpi rukkho chāyāsampanno assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: 
‘Ayaṃ rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so kho 
panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ rukkhaṃ 
samanupassati. Evameva idhekacco saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ 
vedanaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, 
so kho pana me ayaṃ attā imāya saññāya saññāvā’ti saññāvantaṃ 
attānaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na 
vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi 
yañca vatthu, ayaṃ dutiyā saññāvatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi 
micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na 
ca diṭṭhiyo. Evaṃ saññāvantaṃ attānaṃ samanupassati.  
 

Kathaṃ attani saññaṃ samanupassati? Idhekacco saṅkhāre 
viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, imasmiṃ ca pana attani ayaṃ saññā’ti attani 
saññaṃ samanupassati. Seyyathāpi pupphaṃ gandhasampannaṃ 
assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho, 
aññaṃ pupphaṃ añño gandho, so kho panāyaṃ gandho imasmiṃ 
pupphe’ti pupphasmiṃ gandhaṃ samanupassati. Evameva idhe-
kacco saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato samanupassati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, imasmiṃ ca pana attani ayaṃ 
saññā’ti attani saññaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca 
diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ tatiyā saññāvatthukā attānudiṭṭhi. 
Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ attani saññaṃ samanupassati.  
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Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tưởng sanh ra từ nhãn xúc ... tưởng sanh ra từ nhĩ 
xúc ... tưởng sanh ra từ tỷ xúc ... tưởng sanh ra từ thiệt xúc ... tưởng 
sanh ra từ thân xúc ... tưởng sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là 
tưởng sanh ra từ ý xúc, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái ấy là tưởng sanh ra 
từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tưởng sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là 
một. Cũng giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ 
rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy 
là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. 
Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là 
điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy 
ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà 
kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. 

Nhận thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta là có tưởng bởi vì tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có tưởng. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...( như trên)... tự ngã có 
tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy tưởng ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tưởng này ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy tưởng ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tưởng ở trong tự ngã. 
Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có tưởng là nền tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tưởng 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế.  
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Kathaṃ saññāya attānaṃ samanupassati? Idhekacco saṅkhāre 
viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imāya saññāyā’ti 
saññāya attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi maṇi karaṇḍake 
pakkhitto assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ maṇi ayaṃ 
karaṇḍako, añño maṇi añño karaṇḍako, so kho panāyaṃ maṇi 
imasmiṃ karaṇḍake’ti karaṇḍakasmiṃ maṇiṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco saṅkhāre viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me 
ayaṃ attā imāya saññāyā’ti saññāya attānaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ catutthā 
saññāvatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi 
diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ saññāya 
attānaṃ samanupassati.  

Kathaṃ saṅkhāre attato samanupassati? Idhekacco cakkhusam-
phassajaṃ cetanaṃ —pe— sotasamphassajaṃ cetanaṃ —pe— 
ghānasamphassajaṃ cetanaṃ —pe— jivhāsamphassajaṃ cetanaṃ  
—pe— kāyasamphassajaṃ cetanaṃ —pe— manosamphassajaṃ 
cetanaṃ attato samanupassati: ‘Yā manosamphassajā cetanā so 
ahaṃ, yo ahaṃ sā manosamphassajā cetanā’ti manosamphassajaṃ 
cetanañca attañca advayaṃ samanupassati. Seyyathāpi telap-
padīpassa jhāyato ‘yā acci so vaṇṇo, yo vaṇṇo sā accī’ti acciñca 
vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. Evameva idhekacco mano-
samphassajaṃ cetanaṃ attato samanupassati: ‘Yā manosam-
phassajā cetanā so ahaṃ yo ahaṃ sā manosamphassajā cetanā’ti 
manosamphassaji cetanañca attañca advayaṃ samanupassati. 
Abinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
saṅkhāravatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchā-
diṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni  na ca diṭṭhiyo. Evaṃ 
saṅkhāre attato samanupassati.  

Kathaṃ saṅkhāravantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imehi             
saṅkhārehi saṅkhāravā’ti saṅkhāravantaṃ attānaṃ samanupassati. 
Seyyathāpi rukkho chāyāsampanno assa, tamena puriso evaṃ 
vadeyya: ‘Ayaṃ rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so 
kho panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ 
rukkhaṃ samanupassati. Evameva idhekacco viññāṇaṃ rūpaṃ 
vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho 
me attā, so kho pana me ayaṃ attā imehi saṅkhārehi saṅkhāravā’ti 
saṅkhāravantaṃ attānaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso 
diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; 
yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ dutiyā saṅkhāravatthukā 
attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —
pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ saṅkhāravantaṃ 
attānaṃ samanupassati.  
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Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong tưởng này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
tưởng. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị 
này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy các hành, thức, sắc, thọ là tự ngã. Vị ấy ...(nt)... 
nhận thấy tự ngã ở trong tưởng. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến 
không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều 
khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã 
kiến có tưởng là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong tưởng là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy các hành là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy tư sanh ra từ nhãn xúc ... tư sanh ra từ nhĩ xúc ... tư 
sanh ra từ tỷ xúc ... tư sanh ra từ thiệt xúc ... tư sanh ra từ thân xúc ... 
tư sanh ra từ ý xúc là tự ngã rằng: “Cái gì là tư sanh ra từ ý xúc, cái ấy 
là ta; cái gì là ta, cái ấy là tư sanh ra từ ý xúc,” (vị ấy) nhận thấy tư 
sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Cũng giống như đối với ngọn 
đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh 
sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” (vị ấy) nhận thấy ngọn 
lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận 
thấy ...(như trên)... tư sanh ra từ ý xúc và tự ngã chỉ là một. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ nhất. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có hành bởi vì các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có 
hành. Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về 
điều ấy như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái 
khác, bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có 
bóng cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng 
cây. Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự 
ngã có hành. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền 
tảng, nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều 
khác; (cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền 
tảng—thứ nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy tự ngã có hành là (có ý nghĩa) như thế.  
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Kathaṃ attani saṅkhāre samanupassati? Idhekacco viññāṇaṃ 
rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, imasmiñca pana attani ime saṅkhārā’ti attani 
saṅkhāre samanupassati. Seyyathāpi pupphaṃ gandhasampannaṃ 
assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho, 
aññaṃ pupphaṃ aññe gandho, so kho panāyaṃ gandho imasmiṃ 
pupphe’ti pupphasmiṃ gandhaṃ samanupassati. Evameva 
idhekacco viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, imasmiñca pana attani ime 
saṅkhārā’ti attani saṅkhāre samanupassati. Abhivesaparāmāso 
diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; 
yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ tatiyā saṅkhāravatthukā attānudiṭṭhi. 
Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ saṅkhāre attato samanupassati. 

 

Kathaṃ saṅkhāresu attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imesu 
saṅkhāresū’ti saṅkhāresu attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi maṇi 
karaṇḍake pakkhitto assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ maṇi 
ayaṃ karaṇḍako, añño maṇi añño karaṇḍako, so kho panāyaṃ maṇi 
imasmiṃ karaṇḍake’ti karaṇḍakasmiṃ maṇiṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco viññāṇaṃ rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me 
ayaṃ attā imesu saṅkhāresū’ti saṅkhāresu attānaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ catutthā 
saṅkhāravatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ saṅkhāresu attānaṃ samanupassati.  

 

Kathaṃ viññāṇaṃ attato samanupassati? Idhekacco 
cakkhuviññāṇaṃ —pe— sotaviññāṇaṃ —pe— ghānaviññāṇaṃ —
pe— jivhāviññāṇaṃ —pe— kāyaviññāṇaṃ —pe— manoviññāṇaṃ 
attato samanupassati: ‘Yaṃ manoviññāṇaṃ so ahaṃ, yo ahaṃ taṃ 
manoviññāṇan’ti manoviññāṇañca attañca advayaṃ samanupassati. 
Seyyathāpi telappadīpassa jhāyato ‘yā acci so vaṇṇo, yo vaṇṇo sā 
accī’ti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. Evameva 
idhekacco manoviññāṇaṃ attato samanupassati: ‘Yaṃ 
manoviññāṇañāṇaṃ so ahaṃ, yo ahaṃ taṃ manoviññāṇan’ti 
manoviññāṇañca attañca advayaṃ samanupassati. 
Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
viññāṇavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ viññāṇaṃ attato samanupassati.  

 278



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

Nhận thấy các hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, các hành này là ở 
trong tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy các hành ở trong tự ngã. Cũng 
giống như bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như 
vầy: “Cái này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, 
mùi thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông 
hoa này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ 
như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... các hành ở trong tự 
ngã. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền 
tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả 
hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ ba. 
Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy các 
hành ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy tự ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, 
có người nhận thấy thức, sắc, thọ, tưởng là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong các hành này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
các hành. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị 
này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái 
này là cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn 
nữa, viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong các hành. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có hành là nền tảng—thứ tư. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự 
ngã ở trong các hành là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt thức ... thân thức 
... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là ta; cái gì là ta, cái 
ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng (nghĩ rằng): “Cái gì 
là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng; cái gì là ánh sáng, cái ấy là ngọn lửa,” 
(vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một. Tương tợ như thế, 
ở đây có người nhận thấy nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức ... thiệt 
thức ... thân thức ... ý thức là tự ngã rằng: “Cái gì là ý thức, cái ấy là 
ta. Cái gì là ta, cái ấy là ý thức,” (vị ấy) nhận thấy ý thức và tự ngã chỉ 
là một. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ 
nhất. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy thức là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế.  
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Kathaṃ viññāṇavantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā iminā 
viññāṇena viññāṇavā’ti viññāṇavantaṃ attānaṃ samanupassati. 
Seyyathāpi rukkho chāyāsampanno assa, tamena puriso evaṃ 
vadeyya: ‘Ayaṃ rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so 
kho panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ 
rukkhaṃ samanupassati. Evameva idhekacco rūpaṃ vedanaṃ 
saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho 
me attā, so kho pana me ayaṃ attā iminā viññāṇena viññāṇavā’ti 
viññāṇavantaṃ attānaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
diṭṭhi na vatthu, vatthu nadiṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca 
diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ dutiyā viññāṇavatthukā attānudiṭṭhi. 
Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ viññāṇavantaṃ attānaṃ 
samanupassati.  
 

Kathaṃ attani viññāṇaṃ samanapassati? Idhekacco rūpaṃ 
vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Ayaṃ kho me attā, imasmiṃ ca pana attani idaṃ viññāṇan’ti attani 
viññāṇaṃ samanupassati. Seyyathāpi pupphaṃ gandhasampannaṃ 
assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Idaṃ pupphaṃ ayaṃ gandho, 
aññaṃ pupphaṃ añño gandho, so kho panāyaṃ gandho imasmiṃ 
pupphe’ti pupphasmiṃ gandhaṃ samanupassati. Evameva 
idhekacco rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, imasmiṃ ca pana attani idaṃ 
viññāṇan’ti attani viññāṇaṃ samanupassati. Abhinivesaparāmāso 
diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; 
yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ tatiyā viññāṇavatthukā attānudiṭṭhi. 
Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ attani viññāṇaṃ samanapassati. 
 

Kathaṃ viññāṇasmiṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato samanupassati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ attā imasmiṃ 
viññāṇe’ti viññāṇasmiṃ attānaṃ samanupassati. Seyyathāpi maṇi 
karaṇḍake pakkhitto assa, tamena puriso evaṃ vadeyya: ‘Ayaṃ maṇi 
ayaṃ karaṇḍako, añño maṇi añño karaṇḍako, so kho panāyaṃ maṇi 
imasmiṃ karaṇḍake’ti karaṇḍakasmiṃ maṇiṃ samanupassati. 
Evameva idhekacco rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre attato 
samanupassati. Tassa evaṃ hoti: ‘Ayaṃ kho me attā, so kho pana me 
ayaṃ attā imasmiṃ viññāṇe’ti viññāṇasmiṃ attānaṃ 
samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu 
na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
catutthā viññāṇavatthukā attānudiṭṭhi. Attānudiṭṭhi micchādiṭṭhi, 
micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
Evaṃ viññāṇasmiṃ attānaṃ samanupassati.  

Attānudiṭṭhiyā imehi vīsatiyā ākārehi  abhiniveso hoti.  
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Nhận thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật là có thức bởi vì thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có thức. 
Cũng giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy 
như vầy: “Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, 
bóng cây là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng 
cây bởi vì bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. 
Tương tợ như thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã có 
thức. Sự cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ 
nhì. Tùy ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có thức là (có ý nghĩa) như thế. 

Nhận thấy thức ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, thức này là ở trong 
tự ngã này;” (vị ấy) nhận thấy thức ở trong tự ngã. Cũng giống như 
bông hoa là có mùi thơm, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái 
này là bông hoa, cái này là mùi thơm; bông hoa là cái khác, mùi 
thơm là cái khác. Hơn nữa, mùi thơm này đây là ở trong bông hoa 
này;” (vị ấy) nhận thấy mùi thơm ở trong bông hoa. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy ...(như trên)... thức ở trong tự ngã. Sự 
cố chấp và bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ ba. Tùy 
ngã kiến là tà kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy thức 
ở trong tự ngã là (có ý nghĩa) như thế.  

Nhận thấy tự ngã ở trong thức là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có 
người nhận thấy sắc, thọ, tưởng, các hành là tự ngã. Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của 
ta quả thật là ở trong thức này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã ở trong 
thức. Cũng giống như viên ngọc ma-ni được đặt trong cái hộp, vị này 
có thể nói về điều ấy như vầy: “Cái này là viên ngọc ma-ni, cái này là 
cái hộp; viên ngọc ma-ni là cái khác, cái hộp là cái khác. Hơn nữa, 
viên ngọc ma-ni này đây quả thật là ở trong cái hộp này;” (vị ấy) 
nhận thấy viên ngọc ma-ni ở trong cái hộp. Tương tợ như thế, ở đây 
có người nhận thấy ...(như trên)... tự ngã ở trong thức. Sự cố chấp và 
bám víu là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là 
kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) kiến và nền 
tảng là—tùy ngã kiến có thức là nền tảng—thứ tư. Tùy ngã kiến là tà 
kiến, tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy tự ngã ở trong thức là 
(có ý nghĩa) như thế.  

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với 20 biểu hiện này. 
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3. Micchādiṭṭhi  

Micchādiṭṭhiyā katamehi dasahākārehi abhiniveso hoti?  
1 2‘Natthi dinnan’ti vatthu  evaṃvādo micchābhinivesaparāmāso  

diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; 
yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā micchāvatthukā 
micchādiṭṭhi. Micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na 
ca diṭṭhiyo.  

‘Natthi yiṭṭhan’ti vatthu —pe— ‘Natthi hutan’ti vatthu —pe— 
‘Natthi sukaṭadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko’ti vatthu       
—pe— ‘Natthi ayaṃ loko’ti vatthu —pe— ‘Natthi paro loko’ti vatthu 
—pe— ‘Natthi mātā’ti vatthu —pe— ‘Natthi pitā’ti vatthu —pe— 
‘Natthi sattā opapātikā’ti vatthu —pe— ‘Natthi loke samaṇa-
brāhmaṇā sammaggatā sammāpaṭipannā ye imañca lokaṃ parañca 
lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā paṭivedentī’ti vatthu evaṃvādo 
micchābhinivesaparāmāso diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; 
aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ dasamā 
micchāvatthukā micchādiṭṭhi. Micchādiṭṭhi diṭṭhivipatti —pe— 
Micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa dveva gatiyo —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Micchādiṭṭhiyā imehi dasahākārehi 
abhiniveso hoti.  

 
4. Sakkāyadiṭṭhi 

‘Sakkāyadiṭṭhiyā katamehi vīsatiyā ākārehi abhiniveso hoti?  

Idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ adassāvī 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ 
attato samanupassati, rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, 
rūpasmiṃ vā attānaṃ. Vedanaṃ —pe— saññaṃ —pe— saṅkhāre     
—pe— viññāṇaṃ attato samanupassati, viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, 
attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.  

Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati? Idhekacco   
paṭhavīkasiṇaṃ —pe— odātakasiṇaṃ attato samanupassati: ‘Yaṃ 
odātakasiṇaṃ so ahaṃ, yo ahaṃ taṃ odātakasiṇan’ti 
odātakasiṇañca attañca advayaṃ samanupassati. Seyyathāpi 
telappadīpassa jhāyato —pe— Evameva idhekacco odātakasiṇaṃ 
attato samanupassati. Abhinivesaparāmāso diṭṭhi —pe— ayaṃ 
paṭhamā rūpavatthukā sakkāyadiṭṭhi. Sakkāyadiṭṭhi micchādiṭṭhi    
—pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. Evaṃ rūpaṃ attato 
samanupassati. —pe— Sakkāyadiṭṭhiyā imehi vīsatiyā ākārehi 
abhiniveso hoti.  

                                                   
1 vatthuṃ - Syā, PTS, Sīhaḷakkharapotthakesu katthaci. 
2 micchādiṭṭhābhinivesaparāmāso - Syā, PTS. 
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3. Tà Kiến: 

Do tà kiến, có sự cố chấp với 10 biểu hiện gì?  

Nói rằng: “Không có bố thí,” luận thuyết như thế có sự cố chấp và 
bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng 
không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; (cả hai) 
kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ nhất. Tà kiến là 
sự hư hỏng về kiến. ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến.  

Nói rằng: “Không có cúng dường” ...(như trên)... Nói rằng: 
“Không có tế lễ,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có quả thành tựu của các 
hành động được làm tốt hoặc được làm xấu,” ...(nt)... Nói rằng: 
“Không có đời này,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có đời sau,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có mẹ,” ...(nt)... Nói rằng: “Không có cha,” ...(nt)... 
Nói rằng: “Không có sự sanh ra từ nhân của nghiệp,” ...(nt)... Nói 
rằng: “Ở đời, không có các Sa-môn, Bà-la-môn sống chân chánh, 
thực hành chân chánh, sau khi tác chứng nhờ vào thắng trí của bản 
thân, sẽ công bố về đời này và đời sau,” luận thuyết như thế có sự cố 
chấp và bám víu vào sai trái là kiến. Kiến không phải là nền tảng, 
nền tảng không phải là kiến; kiến là điều khác, nền tảng là điều khác; 
(cả hai) kiến và nền tảng là—tà kiến có nền tảng sai trái—thứ mười. 
Tà kiến là sự hư hỏng về kiến. ...(nt)... Đối với người có tà kiến, có 
hai cảnh giới (tái sanh) ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, 
không phải là kiến. Do tà kiến, có sự cố chấp với 10 biểu hiện này. 

4. Thân Kiến: 

Do thân kiến, có sự cố chấp với 20 biểu hiện gì?  

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, 
hoặc tự ngã ở trong sắc; nhận thấy thọ ...(nt)...; nhận thấy tưởng 
...(nt)...; nhận thấy các hành ...(nt)...; nhận thấy thức là tự ngã, hoặc 
tự ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 

Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng ...(như trên)... 
Tương tợ như thế, có người nhận thấy đề mục trắng là tự ngã. Sự cố 
chấp và bám víu là kiến. ...(nt)... Đây là—thân kiến có sắc là nền 
tảng—thứ nhất. Thân kiến là tà kiến, ...(nt)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) 
như thế. ...(nt)... Do thân kiến, có sự cố chấp với 20 biểu hiện này.  
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Paṭisambhidāmagg0 I                Mahāvaggo - Diṭṭhikathā 

5. Sakkāyavatthukā Sassatadiṭṭhi 

Sakkāyavatthukāya sassatadiṭṭhiyā katamehi pannarasahi 
ākārehi abhiniveso hoti?  

Idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinīto, sappurisānaṃ adassāvī, 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto 
rūpavantaṃ vā attānaṃ, attani vā rūpaṃ, rūpasmiṃ vā attānaṃ, 
vedanāvantaṃ vā attānaṃ —pe— saññāvantaṃ vā attānaṃ —pe— 
saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ —pe— viññāṇavantaṃ vā attānaṃ, 
attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.  

Kathaṃ rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati? Idhekacco 
vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre viññāṇaṃ attato samanupassati.       
Tassa evaṃ hoti: ‘ayaṃ kho me attā, so kho pana me ayaṃ              
attā iminā rūpena rūpavā’ti rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati. 
Seyyathāpi rukkho chāyāsampanno assa, tamena puriso evaṃ 
vadeyya: ‘Ayaṃ rukkho ayaṃ chāyā, añño rukkho aññā chāyā, so 
kho panāyaṃ rukkho imāya chāyāya chāyāvā’ti chāyāvantaṃ 
rukkhaṃ samanupassati. Evameva idhekacco vedanaṃ —pe— ayaṃ 
paṭhamā sakkāyavatthukā sassatadiṭṭhi. Sassatadiṭṭhi micchādiṭṭhi 
—pe— imāni saññojanāni  na ca diṭṭhiyo. Evaṃ rūpavantaṃ attānaṃ 
samanupassati —pe— sakkāyavatthukā sassatadiṭṭhiyā imehi 
pannarasahi ākārehi abhiniveso hoti. 

 
 
 

 6. Sakkāyavatthukā Ucchedadiṭṭhi 

Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā katamehi pañcahi ākārehi 
abhiniveso hoti?  

Idha assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinīto, sappurisānaṃ adassāvī, sappurisa-
dhammassa akovido sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attano 
samanupassati, vedanaṃ attano samanupassati, saññaṃ attano 
samanupassati, saṅkhāre attano samanupassati, viññāṇaṃ attato 
samanupassati. 

Kathaṃ rūpaṃ attato samanupassati? Idhekacco   
paṭhavīkasiṇaṃ —pe— odātakasiṇaṃ attato samanupassati: ‘Yaṃ 
odātakasiṇaṃ so ahaṃ, yo ahaṃ taṃ odātakasiṇan’ti 
odātakasiṇañca attañca advayaṃ samanupassati. Seyyathāpi 
telappadīpassa jhāyato —pe— ayaṃ paṭhamā sakkāyavatthukā 
ucchedadiṭṭhi. Ucchedadiṭṭhi micchādiṭṭhi  —pe— imāni saññojanāni 
na ca diṭṭhiyo. Evaṃ rūpaṃ attato samanupassati. —pe—       
Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā imehi pañcahi ākārehi 
abhiniveso hoti.   

 284



Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

5. Thường Kiến lấy Thân làm Nền Tảng: 

Do thường kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu 
hiện gì?  

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong 
sắc; nhận thấy tự ngã có thọ ...(như trên)...; nhận thấy tự ngã có 
tưởng ...(nt)...; nhận thấy tự ngã có các hành ...(nt)...; nhận thấy tự 
ngã có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức.  

Nhận thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy thọ, tưởng, các hành, thức là tự ngã. Vị ấy khởi ý như vầy: 
“Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta 
quả thật có sắc bởi vì sắc này;” (vị ấy) nhận thấy tự ngã có sắc. Cũng 
giống như cội cây là có bóng cây, vị này có thể nói về điều ấy như vầy: 
“Cái này là cội cây, cái này là bóng cây; cội cây là cái khác, bóng cây 
là cái khác. Hơn nữa, cội cây này đây quả thật là có bóng cây bởi vì 
bóng cây này;” (vị ấy) nhận thấy cội cây là có bóng cây. Tương tợ như 
thế, ở đây có người nhận thấy thọ ...(như trên)... Đây là—thường kiến 
lấy thân làm nền tảng—thứ nhất. Thường kiến là tà kiến, ...(như 
trên)... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Nhận 
thấy tự ngã có sắc là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do thường 
kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 15 biểu hiện này. 

 
6. Đoạn Kiến lấy Thân làm Nền Tảng: 

Do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
gì?  

Ở đây, kẻ phàm phu không lắng nghe, không có sự nhận thức của 
các bậc Thánh, không rành rẽ Thánh pháp, không được huấn luyện 
về Thánh pháp, không có sự nhận thức của các bậc chân nhân, không 
rành rẽ pháp chân nhân, không được huấn luyện về pháp chân nhân 
nhận thấy sắc là tự ngã, nhận thấy thọ là tự ngã, nhận thấy tưởng là 
tự ngã, nhận thấy các hành là tự ngã, nhận thấy thức là tự ngã. 

Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) thế nào? Ở đây, có người 
nhận thấy đề mục đất ...(như trên)... đề mục trắng là tự ngã rằng: 
“Cái gì là đề mục trắng, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục 
trắng,” (vị ấy) nhận thấy đề mục trắng và tự ngã chỉ là một. Cũng 
giống như đối với ngọn đèn dầu đang cháy sáng ...(nt)... Đây là—
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng—thứ nhất. Đoạn kiến là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
Nhận thấy sắc là tự ngã là (có ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Do 
đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, có sự cố chấp với 5 biểu hiện này.  
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