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II. DIṬṬHIKATHĀ 

 
1Kā diṭṭhi,  kati diṭṭhiṭṭhānāni, kati diṭṭhipariyuṭṭhānāni, kati 

diṭṭhiyo, kati diṭṭhābhinivesā, katamo diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti? 
21.  Kā diṭṭhīti? Abhinivesaparāmāso diṭṭhi.

2.  Kati diṭṭhiṭṭhānānīti? Aṭṭha diṭṭhiṭṭhānāni.  

3.  Kati diṭṭhipariyuṭṭhānānīti? Aṭṭhārasa diṭṭhipariyuṭṭhānāni. 

4.  Kati diṭṭhiyoti? Soḷasa diṭṭhiyo.  
3Kati diṭṭhābhinivesāti? Tīni sataṃ  diṭṭhābhinivesā. 5.  

6.  Katamo diṭṭhiṭṭhānasamugghātoti? Sotāpattimaggo 
diṭṭhiṭṭhānasamugghāto.  

 

4Kathaṃ  abhinivesaparāmāso diṭṭhi?  

Rūpaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Vedanaṃ ‘etaṃ mama —pe— Saññaṃ 
etaṃ mama —pe— Saṅkhāre ‘etaṃ mama —pe— Viññāṇaṃ ‘etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhuṃ ‘etaṃ mama —pe— Sotaṃ ‘etaṃ mama —pe— Ghānaṃ 
‘etaṃ mama —pe— Jivhaṃ ‘etaṃ mama —pe— Kāyaṃ ‘etaṃ mama 
—pe— Manaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Rūpe5 ‘etaṃ mama —pe— Sadde ‘etaṃ 
mama —pe— Gandhe ‘etaṃ mama —pe— Rase ‘etaṃ mama —pe— 
Phoṭṭhabbe ‘etaṃ mama —pe— Dhamme ‘etaṃ mama, esohamasmi, 
eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhuviññāṇaṃ ‘etaṃ mama —pe— Sotaviññāṇaṃ ‘etaṃ mama 
—pe— Ghānaviññāṇaṃ ‘etaṃ mama —pe— Jivhāviññāṇaṃ ‘etaṃ 
mama —pe— Kāyaviññāṇaṃ ‘etaṃ mama —pe— Manoviññāṇaṃ 
‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhusamphassaṃ ‘etaṃ mama —pe— Sotasamphassaṃ ‘etaṃ 
mama —pe— Ghānasamphassaṃ ‘etaṃ mama —pe— 
Jivhāsamphassaṃ ‘etaṃ mama —pe— Kāyasamphassaṃ ‘etaṃ 
mama —pe— Manosamphassaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me 
attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

                                                   
1 kā diṭṭhiti - Syā natthi.  
2 kati abhinivesaparāmāso diṭṭhi - Syā. 
3 tiṃsasataṃ - Syā. 
4 kati - Syā. 
5 rūpaṃ saddaṃ (iccā) - Syā, Sī 1, 2. 
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II. GIẢNG VỀ KIẾN: 

 
Kiến là gì? Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có bao nhiêu cơ sở xâm 

nhập của kiến? Có bao nhiêu loại kiến? Có bao nhiêu sự cố chấp của 
kiến? Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? 

1. Kiến là gì? Sự cố chấp và bám víu là kiến. 

2. Có bao nhiêu cơ sở của kiến? Có tám cơ sở của kiến. 

3. Có bao nhiêu cơ sở xâm nhập của kiến? Có mười tám cơ sở xâm 
nhập của kiến. 

4. Có bao nhiêu loại kiến? Có mười sáu loại kiến. 

5. Có bao nhiêu sự cố chấp của kiến? Có ba trăm sự cố chấp của 
kiến. 

6. Điều gì là sự tiêu diệt cơ sở của kiến? Đạo Nhập Lưu là sự tiêu 
diệt cơ sở của kiến. 

Sự cố chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) thế nào?  

Sự cố chấp và bám víu về sắc rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. Sự cố chấp và bám víu về thọ 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tưởng rằng: ‘Cái này là của tôi ... về các 
hành rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thức rằng: ‘Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về mắt rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tai 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về mũi rằng: ‘Cái này là của tôi ... về lưỡi  
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân rằng: ‘Cái này là của tôi ... về ý 
rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là 
kiến. Sự cố chấp và bám víu về cảnh sắc rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
cảnh thinh rằng: ‘Cái này là của tôi ... về cảnh khí rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về cảnh vị rằng: ‘Cái này là của tôi ... về cảnh xúc rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về cảnh pháp rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về nhãn thức rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
nhĩ thức rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tỷ thức rằng: ‘Cái này là của tôi 
... về thiệt thức rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân thức rằng: ‘Cái này 
là của tôi ... về ý thức rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xúc rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
nhĩ xúc rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tỷ xúc rằng: ‘Cái này là của tôi 
... về thiệt xúc rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân xúc rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về ý xúc rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi’ là kiến.  
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Cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ etaṃ mama —pe—  
Sotasamphassajaṃ vedanaṃ —pe— Ghānasamphassajaṃ vedanaṃ      
—pe— Jivhāsamphassajaṃ vedanaṃ —pe— Kāyasamphassajaṃ 
vedanaṃ —pe— Manosamphassajaṃ vedanaṃ ‘etaṃ mama, 
esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Rūpasaññaṃ etaṃ mama —pe— Saddasaññaṃ etaṃ mama        
—pe— Gandhasaññaṃ etaṃ mama —pe— Rasasaññaṃ etaṃ mama 
—pe— Phoṭṭhabbasaññaṃ etaṃ mama —pe— Dhammasaññaṃ 
‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Rūpasañcetanaṃ etaṃ mama —pe— Saddasañcetanaṃ etaṃ 
mama —pe— Gandhasañcetanaṃ etaṃ mama —pe— 
Rasasañcetanaṃ etaṃ mama —pe— Phoṭṭhabbasañcetanaṃ etaṃ 
mama —pe— Dhammasañcetanaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso 
me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Rūpataṇhaṃ etaṃ mama —pe— Saddataṇhaṃ etaṃ mama         
—pe— Gandhataṇhaṃ etaṃ mama —pe— Rasataṇhaṃ etaṃ mama 
—pe— Phoṭṭhabbataṇhaṃ etaṃ mama —pe— Dhammataṇhaṃ 
‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Rūpavitakkaṃ etaṃ mama —pe— Saddavitakkaṃ etaṃ mama    
—pe— Gandhavitakkaṃ etaṃ mama —pe— Rasavitakkaṃ etaṃ 
mama —pe— Phoṭṭhabbavitakkaṃ etaṃ mama —pe— 
Dhammavitakkaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Rūpavicāraṃ etaṃ mama —pe— Saddavicāraṃ etaṃ mama        
—pe— Gandhavicāraṃ etaṃ mama —pe— Rasavicāraṃ etaṃ mama 
—pe— Phoṭṭhabbavicāraṃ etaṃ mama —pe— Dhammavicāraṃ 
‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Paṭhavīdhātuṃ etaṃ mama —pe— Āpodhātuṃ etaṃ mama        
—pe— Tejodhātuṃ etaṃ mama —pe— Vāyodhātuṃ etaṃ mama      
—pe— Ākāsadhātuṃ etaṃ mama —pe— Viññāṇadhātuṃ ‘etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Paṭhavīkasiṇaṃ etaṃ mama —pe— Āpokasiṇaṃ etaṃ mama      
—pe— Tejokasiṇaṃ etaṃ mama —pe— Vāyokasiṇaṃ etaṃ mama    
—pe— Nīlakasiṇaṃ etaṃ mama —pe— Pītakasiṇaṃ etaṃ mama      
—pe— Lohitakasiṇaṃ etaṃ mama —pe— Odātakasiṇaṃ etaṃ mama 
—pe— Ākāsakasiṇaṃ etaṃ mama —pe— Viññāṇakasiṇaṃ ‘etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Kesaṃ etaṃ mama —pe— Lomaṃ etaṃ mama —pe— Nakhaṃ 
etaṃ mama —pe— Dantaṃ etaṃ mama —pe— Tacaṃ etaṃ mama  
—pe— Maṃsaṃ etaṃ mama —pe— Nahāruṃ etaṃ mama     —pe— 
Aṭṭhiṃ etaṃ mama —pe— Aṭṭhimiñjaṃ etaṃ mama —pe— Vakkaṃ 
etaṃ  mama  —pe—  Hadayaṃ   etaṃ   mama  —pe—  Yakanaṃ etaṃ  
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Sự cố chấp và bám víu về thọ sanh ra từ nhãn xúc rằng: ‘Cái này 
là của tôi ... về thọ sanh ra từ nhĩ xúc ... về thọ sanh ra từ tỷ xúc ... về 
thọ sanh ra từ thiệt xúc ... về thọ sanh ra từ thân xúc ... về thọ sanh ra 
từ ý xúc rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sắc tưởng rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thinh tưởng rằng: ‘Cái này là của tôi ... về khí tưởng ... về vị tưởng  ... 
về xúc tưởng ... về pháp tưởng rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về sắc tư rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thinh tư rằng: ‘Cái này là của tôi ... về khí tư rằng: ‘Cái này là của tôi 
... về vị tư rằng: ‘Cái này là của tôi ... về xúc tư rằng: ‘Cái này là của 
tôi ... về pháp tư rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về sắc ái rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thinh ái rằng: ‘Cái này là của tôi... về khí ái rằng: ‘Cái này là của tôi ... 
về vị ái ... về xúc ái ... về pháp ái rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về sắc tầm rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thinh tầm rằng: ‘Cái này là của tôi ... về khí tầm rằng: ‘Cái này là của 
tôi ... về vị tầm rằng: ‘Cái này là của tôi ... về xúc tầm rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về pháp tầm rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về sắc tứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thinh tứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về khí tứ rằng: ‘Cái này là của tôi 
... về vị tứ ... về xúc tứ ... về pháp tứ rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu về địa giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
thủy giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về hỏa giới ... về phong giới ... về 
hư không giới ... về thức giới rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về đề mục đất rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
đề mục nước rằng: ‘Cái này là của tôi ... về đề mục lửa ... về đề mục 
gió ... về đề mục xanh ... về đề mục vàng ... về đề mục đỏ ... về đề mục 
trắng ... về đề mục hư không rằng: ‘Cái này là của tôi ... về đề mục 
thức rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ 
là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về tóc rằng: ‘Cái này là của tôi ... về lông 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về móng rằng: ‘Cái này là của tôi ... về răng 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về da rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thịt 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về gân  ... về xương ... về tủy xương ... về 
thận ... về tim rằng: ‘Cái này là của tôi ... về gan rằng: ‘Cái này là 
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mama —pe— Kilomakaṃ etaṃ mama —pe— Pihakaṃ etaṃ mama  
—pe— Papphāsaṃ etaṃ mama —pe— Antaṃ etaṃ mama —pe— 
Antaguṇaṃ etaṃ mama —pe— Udariyaṃ etaṃ mama —pe— 
Karīsaṃ etaṃ mama —pe— Pittaṃ etaṃ mama —pe— Semhaṃ 
etaṃ mama —pe— Pubbaṃ etaṃ mama —pe— Lohitaṃ etaṃ mama 
—pe— Sedaṃ etaṃ mama —pe— Medaṃ etaṃ mama —pe— Assuṃ 
etaṃ mama —pe— Vasaṃ etaṃ mama —pe— Kheḷaṃ etaṃ mama   
—pe— Siṅghānikaṃ etaṃ mama —pe— Lasikaṃ etaṃ mama —pe— 
Muttaṃ etaṃ mama —pe— Matthaluṅgaṃ ‘etaṃ mama, 
esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Rūpāyatanaṃ etaṃ mama   
—pe— Sotāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Saddāyatanaṃ etaṃ mama 
—pe— Ghānāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Ghandhāyatanaṃ etaṃ 
mama —pe— Jivhāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Rasāyatanaṃ etaṃ 
mama —pe— Kāyāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Phoṭṭhabbāyatanaṃ 
etaṃ mama —pe— Manāyatanaṃ etaṃ mama —pe— 
Dhammāyatanaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhudhātuṃ etaṃ mama —pe— Rūpadhātuṃ etaṃ mama —
pe— Cakkhuviññāṇadhātuṃ etaṃ mama —pe— Sotadhātuṃ etaṃ 
mama —pe— Saddadhātuṃ —pe— Sotaviññāṇadhātuṃ —pe— 
Ghānadhātuṃ —pe— Ghandhadhātuṃ —pe— Ghānaviññāṇadhātuṃ 
—pe— Jivhādhātuṃ —pe— Rasadhātuṃ —pe— Jivhāviññāṇadhātuṃ 
—pe— Kāyadhātuṃ —pe— Phoṭṭhabbadhātuṃ —pe— Kāya-
viññāṇadhātuṃ —pe— Manodhātuṃ etaṃ mama —pe— 
Dhammadhātuṃ etaṃ mama —pe— Manoviññāṇadhātuṃ ‘etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Cakkhundriyaṃ etaṃ mama —pe— Sotindriyaṃ etaṃ mama      
—pe— Ghānindriyaṃ etaṃ mama —pe— Jivhindriyaṃ etaṃ mama 
—pe— Kāyindriyaṃ etaṃ mama —pe— Manindriyaṃ etaṃ mama   
—pe— Jīvitindriyaṃ etaṃ mama —pe— Itthindriyaṃ etaṃ mama   
—pe— Purisindriyaṃ etaṃ mama —pe— Sukhindriyaṃ etaṃ mama 
—pe— Dukkhindriyaṃ etaṃ mama —pe— Somanassindriyaṃ etaṃ 
mama —pe— Domanassindriyaṃ etaṃ mama —pe— 
Upekkhindriyaṃ etaṃ mama —pe— Saddhindriyaṃ etaṃ mama     
—pe— Viriyindriyaṃ etaṃ mama —pe— Satindriyaṃ etaṃ mama    
—pe— Samādhindriyaṃ etaṃ mama —pe— Paññindriyaṃ ‘etaṃ 
mama, esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Kāmadhātuṃ etaṃ mama —pe— Rūpadhātuṃ etaṃ mama         
—pe— Arūpadhātuṃ etaṃ mama —pe— Kāmabhavaṃ etaṃ mama 
—pe— Rūpabhavaṃ etaṃ mama —pe— Arūpabhavaṃ etaṃ mama 
—pe— Saññābhavaṃ etaṃ mama —pe— Asaññābhavaṃ etaṃ mama 
—pe— Nevasaññānāsaññābhavaṃ etaṃ mama —pe— Ekavokāra-
bhavaṃ etaṃ mama  —pe—  Catuvokārabhavaṃ  etaṃ  mama —pe—   
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của tôi ... về cơ hoành rằng: ‘Cái này là của tôi ... về lá lách rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về phổi rằng: ‘Cái này là của tôi ... về ruột rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về màng ruột rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thực 
phẩm chưa tiêu rằng: ‘Cái này là của tôi ... về phân rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về mật rằng: ‘Cái này là của tôi ... về đàm rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về mủ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về máu rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về mồ hôi rằng: ‘Cái này là của tôi ... về mỡ ... về nước mắt 
... về nước mỡ (huyết tương) ... về nước miếng ... về nước mũi ... về 
nước ở khớp xương ... về nước tiểu... về tủy não rằng: ‘Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
sắc xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về nhĩ xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... 
về thinh xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tỷ xứ rằng: ‘Cái này là của 
tôi ... về khí xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thiệt xứ rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về vị xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân xứ rằng: ‘Cái này 
là của tôi ... về xúc xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về ý xứ rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về pháp xứ rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về nhãn thức giới rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về nhĩ giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thinh giới rằng: 
‘Cái này là của tôi ... về nhĩ thức giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tỷ 
giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về khí giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... 
về tỷ thức giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thiệt giới rằng: ‘Cái này 
là của tôi ... về vị giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thiệt thức giới 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
xúc giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thân thức giới rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về ý giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về pháp giới rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về ý thức giới rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về nhãn quyền rằng: ‘Cái này là của tôi ... 
về nhĩ quyền ... về tỷ quyền ... về thiệt quyền ... về thân quyền ... về ý 
quyền ... về mạng quyền ... về nữ quyền ... về nam quyền ... về lạc 
quyền ... về khổ quyền ... về hỷ quyền ... về ưu quyền ... về xả quyền 
... về tín quyền ... về tấn quyền ... về niệm quyền ... về định quyền ... 
về tuệ quyền rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về dục giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
sắc giới rằng: ‘Cái này là của tôi ... về vô sắc giới rằng: ‘Cái này là của 
tôi ... về dục hữu rằng: ‘Cái này là của tôi ... về sắc hữu rằng: ‘Cái này 
là của tôi ... về vô sắc hữu rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tưởng hữu 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về phi tưởng hữu rằng: ‘Cái này là của tôi 
... về phi tưởng phi phi tưởng hữu rằng: ‘Cái này là của tôi ... về nhất 
uẩn hữu rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tứ uẩn hữu rằng: ‘Cái 
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mama —pe— Pañcavokārabhavaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso 
me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

1Paṭhamaṃ jhānaṃ  etaṃ mama —pe— Dutiyaṃ jhānaṃ etaṃ 
mama —pe— Tatiyaṃ jhānaṃ etaṃ mama —pe— Catutthaṃ jhānaṃ 
etaṃ mama —pe— Mettaṃ cetovimuttiṃ2 etaṃ mama —pe— 
Karuṇaṃ cetovimuttiṃ etaṃ mama —pe— Muditaṃ cetovimuttiṃ 
etaṃ mama —pe— Upekkhaṃ cetovimuttiṃ etaṃ mama —pe— 
Ākāsānañcāyatanasamāpattiṃ etaṃ mama —pe— Viññāṇañcā-
yatanasamāpattiṃ etaṃ mama —pe— Ākiñcaññāyatanasamāpattiṃ 
etaṃ mama —pe— Nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiṃ ‘etaṃ 
mama esohamasmi, eso me attā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  

Avijjaṃ etaṃ mama —pe— Saṅkhāre etaṃ mama —pe— 
Viññāṇaṃ etaṃ mama —pe— Nāmarūpaṃ etaṃ mama —pe— 
Saḷāyatanaṃ etaṃ mama —pe— Phassaṃ etaṃ mama —pe— 
Vedanaṃ etaṃ mama —pe— Taṇhaṃ etaṃ mama —pe— Upādānaṃ 
etaṃ mama —pe— Bhavaṃ etaṃ mama —pe— Jātiṃ etaṃ mama    
—pe— Jarāmaraṇaṃ ‘etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi.  
 

Evaṃ abhinivesapārāmāso diṭṭhi.  

Katamāni aṭṭha diṭṭhiṭṭhānāni?  

Khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ, avijjāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ, phassopi 
diṭṭhiṭṭhānaṃ, saññāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ, vitakkopi3 diṭṭhiṭṭhānaṃ, 
ayonisomanasikāropi diṭṭhiṭṭhānaṃ, pāpamittopi diṭṭhiṭṭhānaṃ, 
paratopi ghoso4 diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Khandhā hetu khandhā paccayo diṭṭhinaṃ5 uppādāya 
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ khandhāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Avijjā hetu avijjā paccayo diṭṭhinaṃ5 6 uppādāya  
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ avijjāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Phasso hetu phasso paccayo diṭṭhinaṃ5 uppādāya 
samuṭṭhānanaṭṭhena, evaṃ phassopi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Saññā hetu saññā paccayo diṭṭhinaṃ uppādāya 
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ saññāpi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

7Vitakko  hetu vitakko paccayo diṭṭhinaṃ uppādāya 
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ vitakkopi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Ayonisomanasikāro hetu ayonisomanasikāro paccayo diṭṭhinaṃ 
uppādāya samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ ayonisomanasikāropi 
diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

                                                   
1 paṭhamajjhānaṃ - (iccādi) bahūsu.  5 diṭṭhiṭṭhānaṃ - Machasaṃ, PTS, Syā, Sī 1 2.   
2 mettācetovimuttiṃ - (iccādi) Syā, PTS, Sī 1, 2, 3.    
3 6 vitakkāpi - Syā.    upādāya - Machasaṃ, Syā, PTS. 
4 7 paratoghosopi - Machasaṃ, Syā, PTS.  vitakkā - Syā. 
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này là của tôi ... về ngũ uẩn hữu rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về sơ thiền rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
nhị thiền rằng: ‘Cái này là của tôi ... về tam thiền rằng: ‘Cái này là của 
tôi ... về tứ thiền rằng: ‘Cái này là của tôi ... về từ tâm giải thoát rằng: 
‘Cái này là của tôi ... về bi tâm giải thoát rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
hỷ tâm giải thoát rằng: ‘Cái này là của tôi ... về xả tâm giải thoát 
rằng: ‘Cái này là của tôi ... về sự chứng đạt không vô biên xứ rằng: 
‘Cái này là của tôi ... về sự chứng đạt thức vô biên xứ rằng: ‘Cái này là 
của tôi ... về sự chứng đạt vô sở hữu xứ rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ rằng: ‘Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi’ là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu về vô minh rằng: ‘Cái này là của tôi ... về 
các hành rằng: ‘Cái này là của tôi ... về thức ... về danh sắc ... về sáu 
xứ ... về xúc ... về thọ ... về ái ... về thủ ... về hữu ... về sanh rằng: ‘Cái 
này là của tôi ... về lão tử rằng: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi’ là kiến.  
 

Sự cố chấp và bám víu là kiến là (có ý nghĩa) như thế. 
 

Tám cơ sở của kiến là gì?  

Uẩn là cơ sở của kiến, vô minh cũng là cơ sở của kiến, xúc cũng là 
cơ sở của kiến, tưởng cũng là cơ sở của kiến, tầm cũng là cơ sở của 
kiến, tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến, bạn xấu cũng là cơ 
sở của kiến, lời nói của kẻ khác cũng là cơ sở của kiến.  
 

Các uẩn là nhân, các uẩn là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế các uẩn là cơ sở của 
kiến.  

Vô minh là nhân, vô minh là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế vô minh cũng là cơ sở 
của kiến.  

Xúc là nhân, xúc là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi; như thế xúc cũng là cơ sở của kiến.  
 

Tưởng là nhân, tưởng là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tưởng cũng là cơ sở của kiến.  
 

Tầm là nhân, tầm là duyên, có liên quan đến cơ sở của kiến theo 
ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế tầm cũng là cơ sở của kiến.  
 

Tác ý không đúng đắn là nhân, tác ý không đúng đắn là duyên, có 
liên quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế 
tác ý không đúng đắn cũng là cơ sở của kiến.  
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Pāpamitto hetu pāpamitto paccayo diṭṭhinaṃ uppādāya 
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ pāpamittopi diṭṭhiṭṭhānaṃ.  

Paratoghoso hetu paratoghoso paccayo diṭṭhinaṃ uppādāya 
samuṭṭhānaṭṭhena, evaṃ paratopi ghoso4 diṭṭhiṭṭhānaṃ.  
 

Imāni  aṭṭha diṭṭhiṭṭhānāni.  
 

Katamāni aṭṭhārasa diṭṭhipariyuṭṭhānāni?  

Yā diṭṭhi diṭṭhigataṃ, diṭṭhigahanaṃ, diṭṭhikantāraṃ, 
diṭṭhivisūkaṃ,1 diṭṭhivipphanditaṃ, diṭṭhisaññojanaṃ, diṭṭhisallaṃ, 
diṭṭhisambādho,2 3 diṭṭhipaḷibodho,  diṭṭhibandhanaṃ, diṭṭhipapāto, 
diṭṭhānusayo, diṭṭhisantāpo, diṭṭhipariḷāho, diṭṭhigantho, 
diṭṭhupādānaṃ, diṭṭhābhiniveso, diṭṭhiparāmāso.  
 

Imāni aṭṭhārasa diṭṭhipariyuṭṭhānāni.  
 

Katamaṃ soḷasa diṭṭhiyo?  

Assādadiṭṭhi, attānudiṭṭhi, micchādiṭṭhi, sakkāyadiṭṭhi, sakkāya- 
vatthukā sassatadiṭṭhi, sakkāyavatthukā ucchedadiṭṭhi, antaggāhikā- 
diṭṭhi, pubbantānudiṭṭhi, aparantānudiṭṭhi, saññojanikā diṭṭhi, 
‘ahan’ti mānavinibandhā diṭṭhi, ‘maman’ti mānavinibandhā diṭṭhi, 
attavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi, lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi, 
bhavadiṭṭhi, vibhavadiṭṭhi.  
 

Imā soḷasa diṭṭhiyo.  

Katame tīṇi sataṃ diṭṭhābhinivesā? [*]  

Assādadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Attānudiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Micchādiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Sakkāyadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Sakkāyavatthukāya sassatadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso 
hoti?  

Antaggāhikāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

Pubbantānudiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti? 

Aparantānudiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti? 

Saññojanikāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti?  

                                                   
1 diṭṭhivisūkāyikaṃ - Dhammasaṅgaṇī. 
2 diṭṭhisamanavo - Syā. 
3 diṭṭhipalibodho - Machasaṃ, Syā, PTS. 
[*] “katakame tīṇi sataṃ diṭṭhābhinivesā” ti pucchā Syā, PTS potthakesu na gahitā. 
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Bạn xấu là nhân, bạn xấu là duyên, có liên quan đến cơ sở của 
kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế bạn xấu cũng là cơ sở 
của kiến.  

Lời nói của kẻ khác là nhân, lời nói của kẻ khác là duyên, có liên 
quan đến cơ sở của kiến theo ý nghĩa nguồn sanh khởi; như thế lời 
nói của kẻ khác cũng là cơ sở của kiến. 
 

Đây là tám cơ sở của kiến.  
 

Mười tám cơ sở xâm nhập của kiến là gì?  

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 
chế, 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.  
 

Đây là mười tám cơ sở xâm nhập của kiến. 
 

Mười sáu loại kiến là gì?  

Khoái lạc kiến, tùy ngã kiến, tà kiến, thân kiến, thường kiến lấy 
thân làm nền tảng, đoạn kiến lấy thân làm nền tảng, hữu biên kiến, 
quá khứ hữu biên kiến, vị lai hữu biên kiến, kiến có sự ràng buộc, 
kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi,’ kiến có sự tự hào và gắn bó về 
‘của tôi,’ kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, kiến có liên hệ đến 
luận thuyết về thế giới, hữu kiến, phi hữu kiến. 
 

Đây là mười sáu loại kiến. 
 

Ba trăm sự cố chấp của kiến là gì? 

Do khoái lạc kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do tùy ngã kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do tà kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do thân kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

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

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

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  
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‘Ahan’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti.  

 
‘Maman’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso 

hoti.  

Attavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso       
hoti.  

Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso         
hoti.  

Bhavadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti.  

Vibhavadiṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso hoti.  
 

Assādadiṭṭhiyā pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso hoti.  

Attānudiṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi abhiniveso hoti.  

Micchādiṭṭhiyā dasahākārehi abhiniveso hoti.  

Sakkāyadiṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi abhiniveso hoti.  

Sakkāyavatthukāya sassatadiṭṭhiyā pannarasahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  

Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso 
hoti  

 

Antaggāhikāya diṭṭhiyā paññāsāya ākārehi abhiniveso hoti.  

Pubbantānudiṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso hoti.  

Aparantānudiṭṭhiyā catucattālīsāya ākārehi abhiniveso            
hoti.  

Saññojanikāya diṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso hoti.  

‘Ahan’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  

‘Maman’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  

Attavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi abhiniveso  
hoti. 

Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā aṭṭhahi ākārehi abhiniveso 
hoti.  

1 abhiniveso hoti.  Bhavadiṭṭhiyā ekena ākārena

Vibhavadiṭṭhiyā ekena ākārena1 abhiniveso hoti.  

                                                   
1 ekūnavīsatiyā ākārehi - Syā. 
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Phân Tích Đạo - Tập I            Phẩm Chính Yếu - Giảng về Kiến 

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi,’ có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện?  

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi,’ có sự cố chấp với bao 
nhiêu biểu hiện?  

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện?  

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện?  

Do hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  
 

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

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

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

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

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

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

 

Do hữu biên kiến, có sự cố chấp với 50 biểu hiện.  

Do quá khứ hữu biên kiến, có sự cố chấp với 18 biểu hiện.  

Do vị lai hữu biên kiến, có sự cố chấp với 44 biểu hiện.  
 

Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện.  

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi,’ có sự cố chấp với 18 biểu 
hiện.  

Do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi,’ có sự cố chấp với 18 
biểu hiện.  

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, có sự cố chấp với 20 
biểu hiện.  

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện.  

Do hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện.  

Do phi hữu kiến, có sự cố chấp với 1 biểu hiện. 
 

***
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