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Paṭisambhidāmagg0 I                Mahāvaggo - Diṭṭhikathā 

7. Antaggāhikādiṭṭhi 
 

Antaggāhikāyadiṭṭhiyā katamehi panññarasāya ākārehi 
abhiniveso hoti?   

‘Sassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katihākārehi abhiniveso 
hoti? ‘Asassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katihākārehi 
abhiniveso hoti? ‘Antavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā —pe— 
‘Anantavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā —pe— ‘Taṃ jīvaṃ taṃ 
sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā —pe— ‘Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ 
sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā —pe— ‘Hoti tathāgato paraṃ 
maraṇā’ti —pe— ‘Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti —pe— ‘Hoti ca 
na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti —pe— ‘Neva hoti na na hoti 
tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katihākārehi 
abhiniveso hoti? 

 

 ‘Sassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso 
hoti. —pe— ‘Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso hoti.  

 

‘Sassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ loko ceva sassatañcā’ti abhinivesaparāmāso 
diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi. Diṭṭhi na 
vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi 
yañca vatthu. Ayaṃ paṭhamā ‘sassato loko’ti antaggāhikā diṭṭhi. 
Antaggāhikādiṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni, na ca 
diṭṭhiyo.  

 

‘Vedanā loko ceva sassatā cā’ti —pe— ‘Saññā loko ceva sassatā 
cā’ti —pe— ‘Saṅkhārā loko ceva sassatā cā’ti —pe— ‘Viññāṇaṃ loko 
ceva sassatañcā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto 
gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi. Diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ pañcamī 
‘sassato loko’ti antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —
pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. ‘Sassato loko’ti antaggāhikāya 
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.  

 

‘Asassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ loko ceva asassatañcā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi —pe— ayaṃ paṭhamā ‘asassato loko’ti 
antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi, micchādiṭṭhi 
diṭṭhivipatti —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. 
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7. Hữu Biên Kiến: 
 

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

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là thường còn,’ *[ ] có sự cố chấp với 
bao nhiêu biểu hiện? Do hữu biên kiến ‘Thế giới là không thường 
còn,’ ... ‘Thế giới là có giới hạn,’ ... ‘Thế giới là không có giới hạn,’ ... 
‘Mạng sống ấy, thân thể ấy,’ ... ‘Mạng sống khác, thân thể khác,’ ... 
‘Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ ... ‘Có phải 
đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ ... ‘Có phải đức 
Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ ... ‘Có 
phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với bao nhiêu biểu hiện?  

 

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là thường còn,’ có sự cố chấp với 5 
biểu hiện. ... Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện.  

 

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là thường còn,’ có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Sắc là thế giới và là 
thường còn’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu 
biên 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—hữu biên kiến về ‘Thế giới là thường còn’—thứ nhất. Hữu biên 
kiến là tà kiến, ... những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 
 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Thọ là thế giới và là thường còn’ 
...(như trên)... ‘Tưởng là thế giới và là thường còn’ ...(như trên)... 
‘Hành là thế giới và là thường còn’ ...(như trên)... ‘Thức là thế giới và 
là thường còn’ ...(như trên)... là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được 
chấp nhận’ là hữu biên 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—hữu biên kiến về ‘Thế giới là thường còn’—thứ 
năm. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến ‘Thế giới là thường 
còn,’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 
 

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là không thường còn,’ có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Sắc là thế giới và là 
không thường còn’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về ‘Thế giới là 
không thường còn’—thứ nhất. Hữu biên 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.  
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‘Vedanā loko ceva asassatā cā’ti —pe— ‘Saññā loko ceva asassatā 
cā’ti —pe— ‘Saṅkhārā loko ceva asassatā cā’ti —pe— ‘Viññāṇaṃ loko 
ceva asassatañcā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Tāya diṭṭhiyā so anto 
gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— 
imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo. ‘Asassato  loko’ti antagagāhikāya 
diṭṭhiyā imehi pañcahākāgehi abhiniveso hoti.  

 

‘Antavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti? Idhekacco parittaṃ okāsaṃ nīlakato pharati.   
Tassa evaṃ hoti: ‘Antavā ayaṃ loko parivaṭumo’ti antasaññī        
hoti. ‘Yaṃ pharati taṃ vatthu ceva loko ca, yena pharati so attā    
ceva loko cā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto 
gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā 
diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
‘antavā loko’ti antaggāhikādiṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —
pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

 

Idhekacco parittaṃ okāsaṃ pītakato pharati —pe— lohitakato 
pharati —pe— odātakato pharati —pe— obhāsakato pharati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Antavā ayaṃ loko parivaṭumo’ti antasaññī hoti. ‘Yaṃ 
pharati taṃ vatthu ceva  loko ca, yena pharati, so attā ceva loko cā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi. Tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
annaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘Antavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā 
imehi pañcahākārahi abhiniveso hoti.  

 

‘Anantavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti? Idhekacco vipulaṃ okāsaṃ nīlakato pharati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Anantavā ayaṃ loko apariyanto’ti anantasaññī hoti. ‘Yaṃ 
pharati, taṃ vatthu ceva loko ca, yena pharati, so attā ceva loko cā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi. Diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, 
aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘anantavā 
loko’ti attaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— 
imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

 

Idhekacco vipulaṃ okāsaṃ pītakato pharati —pe— lohitakatato 
pharati —pe— odātakato pharati —pe— obhāsakato pharati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Anantavā ayaṃ loko apariyanto’ti anantasaññī hoti. ‘Yaṃ 
pharati, taṃ vatthu ceva loko ca. Yena pharati, so attā ceva loko cā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘anantavā loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā 
imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.  
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Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Thọ là thế giới và là không thường 
còn’ ...(như trên)... ‘Tưởng là thế giới và là không thường còn’ ... 
‘Hành là thế giới và là không thường còn’ ... ‘Thức là thế giới và là 
không thường còn’ ... là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp 
nhận’ là hữu biên kiến. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(nt)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. Do hữu biên kiến ‘Thế giới là 
không thường còn,’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là có giới hạn,’ có sự cố chấp với 5 biểu 
hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu 
xanh. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Thế giới này là có giới hạn, được bao 
quanh’ là có suy tưởng về giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: 
‘Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan 
niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới’ là kiến. Do 
kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 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—hữu biên kiến về ‘Thế 
giới là có giới hạn’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  

Ở đây, có người quan niệm bầu trời là hạn hẹp và có màu vàng. ... 
có màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Thế giới này là có giới hạn, được bao quanh’ là có suy tưởng về giới 
hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là 
nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự 
ngã vừa là thế giới’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến ‘Thế giới là có giới 
hạn,’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này.  

Do hữu biên kiến ‘Thế giới là không có giới hạn,’ có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có 
màu xanh. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Thế giới này là không có giới hạn, 
không được bao quanh’ là có suy tưởng về không có giới hạn. Sự cố 
chấp và bám víu rằng: ‘Quan niệm về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng 
vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là 
thế giới’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 
kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về ‘Thế giới là không có giới 
hạn’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều 
này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Ở đây, có người quan niệm bầu trời là bao la và có màu vàng ... có 
màu đỏ ... có màu trắng ... có màu ánh sáng. Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Thế giới này là không có giới hạn, không được bao quanh’ là có suy 
tưởng về không có giới hạn. Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Quan niệm 
về vật gì, vật ấy vừa là nền tảng vừa là thế giới. Quan niệm nhờ vào 
vật gì, vật ấy vừa là tự ngã vừa là thế giới’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới 
hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên kiến. ...(nt)... Do hữu biên kiến 
‘Thế giới là không có giới hạn,’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này.  
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‘Taṃ jīvaṃ taṃ sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañca 
hākārehi abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ jīvañceva sarīrañca. Yaṃ jīvaṃ 
taṃ sarīraṃ, yaṃ sarīraṃ taṃ jīvan’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, 
vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca 
vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīran’ti antaggāhikā diṭṭhi. 
Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

1‘Vedanā jīvaṃ  ceva sarīrañca —pe— ‘Saññā jīvaṃ ceva sarīrañca 
—pe— ‘Saṅkhārā jīvaṃ ceva sarīrañca —pe— ‘Viññāṇaṃ jīvañceva 
sarīrañca, yaṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ, yaṃ sarīraṃ taṃ jivan’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘taṃ jīvaṃ taṃ sarīran’ti antaggāhikāya 
diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.  

‘Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi 
pañcahākārehi abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ sarīraṃ na jīvaṃ, jīvaṃ na 
sarīraṃ. Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi. Diṭṭhi na vatthu, 
vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca 
vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīran’ti antaggāhikā 
diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na 
ca diṭṭhiyo.  

‘Vedanā sarīraṃ na jīvaṃ —pe— ‘Saññā sarīraṃ na jīvaṃ —pe— 
‘Saṅkhārā sarīraṃ na jīvaṃ —pe— ‘Viññāṇaṃ sarīraṃ na jīvaṃ, 
jīvaṃ na sarīraṃ. Aññaṃ jīvaṃ, aññaṃ sarīran’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīran’ti 
antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.  

‘Hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi 
pañcahākārehi abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ idheva maraṇadhammaṃ, 
tathāgato kāyassa bhedā hoti’pi tiṭṭhatipi uppajjatipi nibbattatipī’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, 
aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘hoti 
tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi 
micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.   

‘Vedanā idheva maraṇadhammā —pe— ‘Saññā idheva maraṇa-
dhammā —pe— ‘Saṅkhārā idheva maraṇadhammā —pe— ‘Viññā-
ṇaṃ idheva maraṇadhammaṃ, tathāgato kāyassa bhedā hotipi 
tiṭṭhitipi uppajjatipi nibbattatipī’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya 
diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘Hoti tathāgato 
parammaraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti.  

                                                   
1 jīvā - Machasaṃ, Syā. 
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Do hữu biên kiến ‘Mạng sống ấy, thân thể ấy,’ có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Sắc vừa là mạng sống vừa 
là thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy là thân thể, cái gì là thân thể 
cái ấy là mạng sống’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ 
là hữu biên kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về ‘Mạng sống ấy, 
thân thể ấy’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Sắc vừa là mạng sống vừa là thân 
thể. ... ‘Thọ vừa là mạng sống vừa là thân thể. ... ‘Tưởng vừa là mạng 
sống vừa là thân thể. ... ‘Các hành vừa là mạng sống vừa là thân thể. 
... ‘Thức vừa là mạng sống vừa là thân thể, cái gì là mạng sống cái ấy 
là thân thể, cái gì là thân thể cái ấy là mạng sống’ là kiến. Do kiến ấy, 
‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu 
biên kiến ‘Mạng sống ấy, thân thể ấy,’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện 
này. 

Do hữu biên kiến ‘Mạng sống khác, thân thể khác,’ có sự cố chấp 
với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Sắc là thân thể, 
không phải là mạng sống, mạng sống không phải là thân thể, Mạng 
sống khác, thân thể khác’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp 
nhận’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... là hữu biên kiến về ‘Mạng sống 
khác, thân thể khác’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như 
trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Thọ là thân thể không là mạng sống. 
... ‘Tưởng là thân thể không là mạng sống. ... ‘Các hành là thân thể 
không là mạng sống. ... ‘Thức là thân thể không là mạng sống, mạng 
sống không phải là thân thể, Mạng sống khác, thân thể khác’ là kiến. 
Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên kiến. ...(như 
trên)... Do hữu biên kiến ‘Mạng sống khác, thân thể khác,’ có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này. 

Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết?’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu 
rằng: ‘Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như 
Lai cũng còn hiện hữu, cũng còn tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng 
còn tái tạo’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu 
biên kiến. ...(như trên)... là—hữu biên kiến về ‘Có phải đức Như Lai 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà 
kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là 
kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
‘Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... ‘Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... ‘Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
cũng còn hiện hữu, cũng còn tồn tại, cũng còn sanh lên, và cũng còn 
tái tạo’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 
kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai hiện hữu 
ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này.  
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‘Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā 
katamehi pañcahākārehi abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ idheva 
maraṇadhammaṃ, tathāgatopi kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na 
hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya 
diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu 
na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
paṭhamā ‘na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikā diṭṭhi. 
Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

‘Vedanā idheva maraṇadhammā —pe— ‘Saññā idheva 
maraṇadhammā —pe— ‘Saṅkhārā idheva maraṇadhammā —pe— 
‘Viññāṇaṃ idheva maraṇadhammaṃ, tathāgatopi kāyassa bhedā 
ucchijjati vinassati na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti 
antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso hoti.  

 

‘Hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya 
diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi abhiniveso hoti? ‘Rūpaṃ        
idheva maraṇadhammaṃ, tathāgato kāyassa bhedā hoti ca na          
ca hotī’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so         
antogahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; 
aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
‘Hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti antaggāhikā diṭṭhi. 
Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

 
‘Vedanā idheva maraṇadhammā —pe— ‘Saññā idheva 

maraṇadhammā —pe— ‘Saṅkhārā idheva maraṇadhammā —pe— 
‘Viññāṇaṃ idheva maraṇadhammaṃ, tathāgato kāyassa bhedā hoti 
ca na ca hotī’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto 
gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi —pe— ‘Hoti ca na ca hoti tathāgato 
paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi 
abhiniveso hoti.  

‘Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti       
antaggāhikāya diṭṭhiyā katamehi pañcahākārehi abhiniveso hoti. 
‘Rūpaṃ idheva maraṇadhammaṃ, tathāgato kāyassa bhedā1    
paraṃ maraṇā neva hoti na na hotī’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, 
tāya diṭṭhiyā so anto gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, 
vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca 
vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ 
maraṇā’ti antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— 
imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

                                                   
1 kāyassabhedā parā maraṇā - Machasaṃ.  
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Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu ở nơi 
khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố chấp và 
bám víu rằng: ‘Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, 
đức Như Lai bị phân hoại, bị diệt vong’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn 
ấy được chấp nhận’ là hữu biên 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—hữu biên kiến về ‘Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’—thứ nhất. Hữu biên kiến 
là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
‘Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... ‘Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... ‘Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
bị phân hoại, bị diệt vong’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp 
nhận’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến ‘Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với 5 
biểu hiện này.  

Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện gì? Sự cố 
chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, sắc là pháp tử. Từ sự tan rã của 
thân, đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu’ là kiến. Do kiến ấy, 
‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 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—hữu biên kiến về ‘Có phải 
đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’—
thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là 
sự ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
‘Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... ‘Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... ‘Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
hiện hữu và không hiện hữu’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được 
chấp nhận’ là hữu biên kiến. ...(như trên)... Do hữu biên kiến ‘Có 
phải đức Như Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết?’ có sự cố chấp với 5 biểu hiện này.  

Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không 
phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố chấp với 5 
biểu hiện gì? Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, sắc là pháp 
tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai không hiện hữu và không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới 
hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 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—hữu biên kiến về ‘Có phải đức 
Như Lai không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết?’—thứ nhất. Hữu biên kiến là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  
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‘Vedanā idheva maraṇadhammā —pe— ‘Saññā idheva 
maraṇadhammā —pe— ‘Saṅkhārā idheva maraṇadhammā —pe— 
‘Viññāṇaṃ idheva maraṇadhammaṃ, tathāgato kāyassa bhedā neva 
hoti na na hotī’ti abhinivesaparāmāso diṭṭhi, tāya diṭṭhiyā so anto 
gahito’ti antaggāhikā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; 
aññādiṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ     
pañcamī ‘Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
antaggāhikā diṭṭhi. Antaggāhikā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni 
saññojanāni na ca diṭṭhiyo. ‘Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ 
maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā imehi pañcahākārehi abhiniveso 
hoti.  

Antaggāhikāya diṭṭhiya imehi paññāsāya ākārehi abhiniveso hoti.  

 
8. Pubbantānudiṭṭhi  

 

Pubbantānudiṭṭhiyā katamehi aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso 
hoti?  

Cattāro sassatavādā, cattāro ekaccasassatikā, cattāro 
antānantikā, cattāro amarāvikkhepikā, dve adhiccasamuppannikā.  

Pubbantānudiṭṭhiyā imehi aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso hoti.  

 
9. Aparantānudiṭṭhi  

 

Aparantānudiṭṭhiyā katamehi catucattālīsāya ākārehi abhiniveso 
hoti.  

Soḷasa saññīvādā, aṭṭha asaññīvādā, aṭṭha nevasaññī 
nāsaññīvādā, satta ucchedavādā, pañca diṭṭhadhammanibbāna-
vādā.  

Aparantānudiṭṭhiyā imehi catucattālīsāya ākārehi abhiniveso 
hoti.  

 
10. Saññojanikā diṭṭhi  

 

Saññojanikāya diṭṭhiyā katamehi aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso 
hoti?  

Yā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ —pe— diṭṭhābhiniveso 
diṭṭhiparāmāso.  

Saññojanikāya diṭṭhiyā imehi aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso 
hoti.  
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Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Chính ở đây, thọ là pháp tử. ... 
‘Chính ở đây, tưởng là pháp tử. ... ‘Chính ở đây, các hành là pháp tử. 
... ‘Chính ở đây, thức là pháp tử. Từ sự tan rã của thân, đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết’ là kiến. Do kiến ấy, ‘giới hạn ấy được chấp nhận’ là hữu biên 
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—hữu 
biên kiến về ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’—thứ nhất. Hữu biên kiến 
là tà kiến, ...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không 
phải là kiến. Do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu 
và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có sự cố 
chấp với 5 biểu hiện này.  

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

 
 

8. Quá Khứ Hữu Biên Kiến: 
 

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

Có bốn luận thuyết về thường còn, bốn liên quan đến thường còn 
là phiến diện, bốn liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, 
bốn liên quan đến trườn uốn như lươn, hai liên quan đến ngẫu nhiên 
sanh lên.  

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

 
9. Vị Lai Hữu Biên Kiến: 

 

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

Có mười sáu luận thuyết về tưởng, tám luận thuyết về phi tưởng, 
tám luận thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về đoạn 
tận, năm luận thuyết về hiện tại Niết Bàn.  

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

 
10. Kiến có sự Ràng Buộc: 

 

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

Loại kiến nào là kiến (tạo nên) thiên lệch, kiến (tạo nên) nắm giữ, 
...(như trên)..., kiến (tạo nên) cố chấp, kiến (tạo nên) bám víu.  

Do kiến có sự ràng buộc, có sự cố chấp với 18 biểu hiện này.  
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11. Ahantimānavinibandhā diṭṭhi  

‘Ahan’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā katamehi aṭṭhārasahi 
ākārehi abhiniveso hoti?  

‘Cakkhuṃ ahan’ti abhinivesaparāmāso ‘ahan’ti mānavinibandhā 
diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, aññaṃ       
vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā ‘ahan’ti 
mānavinibandhā diṭṭhi. Mānavinibandhā diṭṭhi micchādiṭṭhi, —pe— 
imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

 

‘Sotaṃ ahan’ti —pe— ‘Ghānaṃ ahan’ti —pe— ‘Jivhā ahan’ti —
pe— ‘Kāyo ahan’ti —pe— ‘Mano ahan’ti —pe— ‘Rūpā ahan’ti —pe— 
‘Dhammā ahan’ti —pe— ‘Cakkhuviññāṇaṃ ahan’ti —pe— 
‘Manoviññāṇaṃ ahan’ti abhinivesaparāmāso ‘ahan’ti 
mānavinibandhā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi;             
aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu,                     
ayaṃ aṭṭhārasamī ‘ahan’ti mānavinibandhā diṭṭhi.    
Mānavinibandhā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo.  

‘Ahan’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā imehi aṭṭhārasahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  

  
12. Mamantimānavinibandhā diṭṭhi  

‘Maman’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā katamehi aṭṭhārasahi 
ākārehi abhiniveso hoti?  

‘Cakkhuṃ maman’ti abhinivesaparāmāso ‘maman’ti 
mānavinibandhā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi;             
aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu,                     
ayaṃ paṭhamā ‘maman’ti mānavinibandhā diṭṭhi. Mānavinibandhā 
diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

 

‘Sotaṃ maman’ti —pe— ‘Ghānaṃ maman’ti —pe— ‘Jivhā 
maman’ti —pe— ‘Kāyo maman’ti —pe— ‘Mano maman’ti —pe— 
‘Rūpā maman’ti —pe— ‘Dhammā maman’ti —pe— ‘Cakkhuviññāṇaṃ 
maman’ti ‘—pe— ‘Manoviññāṇaṃ maman’ti abhinivesaparāmāso 
‘maman’ti mānavinibandhā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; 
aññā diṭṭhi, aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ 
aṭṭhārasamī ‘maman’ti mānavinibandhā diṭṭhi. Mānavinibandhā 
diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

 

‘Maman’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā imehi aṭṭhārasahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  
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11. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về ‘Tôi’: 

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

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Mắt là tôi’ là kiến có sự tự hào và 
gắn bó về ‘tôi.’ 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—kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi’—thứ nhất. Kiến có sự tự 
hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Tai là tôi.’ ...(như trên)... ‘Mũi là tôi.’ 
...(như trên)... ‘Lưỡi là tôi.’ ...(như trên)... ‘Thân là tôi.’ ...(như trên)... 
‘Ý là tôi.’ ...(như trên)... ‘Các sắc là tôi.’ ...(như trên)... ‘Các pháp là 
tôi.’ ...(như trên)... ‘Nhãn thức là tôi.’ ...(như trên)... ‘Ý thức là tôi’ là 
kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi.’ 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—kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi’—thứ 
mười tám. Kiến có tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những 
điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  

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

 
12. Kiến có sự Tự Hào và Gắn Bó về ‘Của Tôi’: 

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

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Mắt là của tôi’ là kiến có sự tự hào 
và gắn bó về ‘của tôi.’ 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—kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi’—thứ nhất. Kiến 
có sự tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự 
ràng buộc, không phải là kiến. 

Sự cố chấp và bám víu rằng: ‘Tai là của tôi.’ ...(như trên)... ‘Mũi là 
của tôi.’ ...(như trên)... ‘Lưỡi là của tôi.’ ...(như trên)... ‘Thân là của 
tôi.’ ...(như trên)... ‘Ý là của tôi.’ ...(như trên)... ‘Các sắc là của tôi.’ 
...(như trên)... ‘Các pháp là của tôi.’ ...(như trên)... ‘Nhãn thức là của 
tôi.’ ...(như trên)... ‘Ý thức là của tôi’ là kiến có sự tự hào và gắn bó về 
‘của tôi.’ 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—kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi’—thứ mười tám. Kiến có sự 
tự hào và gắn bó là tà kiến ...(như trên)...; những điều này là sự ràng 
buộc, không phải là kiến.  

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

Attavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā 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 —pe— vedanaṃ —pe— saññaṃ —pe— 
saṅkhāre —pe— viññāṇaṃ attato samanupassati, viññāṇavantaṃ vā 
attānaṃ, attani vā viññāṇaṃ, viññāṇasmiṃ vā attānaṃ —pe—  

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 yā acci so vaṇṇo, yo vaṇṇo sā 
accī’ti acciñca vaṇṇañca advayaṃ samanupassati. Evameva 
idhekacco odātakasiṇaṃ attato samanupassati —pe— Ayaṃ 
paṭhamā rūpavatthukā attavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi. Attavāda-
paṭisaṃyuttā diṭṭhi micchādiṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca 
diṭṭhiyo, evaṃ rūpaṃ attato samanupassati —pe—  

Attavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā imehi vīsatiyā ākārehi 
abhiniveso hoti.  

 
14. Lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi  

Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā katamehi aṭṭhahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  

‘Sassato attāca loko cā’ti abhinivesaparāmāso lokavāda-
paṭisaṃyuttā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, 
aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ paṭhamā 
lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi. Lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi micchā-
diṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

‘Asassato attā ca loko cā’ti —pe— ‘Sassato ca asassato ca attā ca 
loko cā’ti —pe— ‘Neva sassato nāsassato attā ca loko cā’ti —pe— 
‘Antavā attā ca loko cā’ti —pe— ‘Anantavā attā ca loko cā’ti —pe— 
‘Antavā ca anantavā ca attā ca loko cā’ti —pe— ‘Neva antavā na 
anantavā attā ca loko cā’ti abhinivesaparāmāso lokavāda-
paṭisaṃyuttā diṭṭhi, diṭṭhi na vatthu, vatthu na diṭṭhi; aññā diṭṭhi, 
aññaṃ vatthu; yā ca diṭṭhi yañca vatthu, ayaṃ aṭṭhamī 
lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi. Lokavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhi micchā-
diṭṭhi —pe— imāni saññojanāni na ca diṭṭhiyo.  

Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā imehi aṭṭhahi ākārehi 
abhiniveso hoti.  
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13. Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Tự Ngã: 

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã, 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 ...(như trên)... tưởng ...(như 
trên)... các hành ...(như trên)... thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, 
hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. ...(như trên)... 

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 (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 trắng là tự ngã ...(như trên`)... là—kiến 
có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã có sắc là nền tảng—thứ nhất. 
Kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã là tà kiến, ...(như trên)...; 
những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  

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

14. Kiến có liên hệ đến Luận Thuyết về Thế Giới: 

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

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là thường còn” là 
kiến. Kiến không phải là nền tảng, nền tảng không phải là kiến; 
...(nt)...; (cả hai) kiến và nền tảng là—kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới—thứ nhất. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà 
kiến, ...(nt)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  

Sự cố chấp và bám víu rằng: “Tự ngã và thế giới là không thường 
còn” ... “Tự ngã và thế giới là thường còn và không thường còn” ... 
“Tự ngã và thế giới không phải là thường còn và không phải là không 
thường còn” ... “Tự ngã và thế giới là có giới hạn” ... “Tự ngã và thế 
giới là không có giới hạn” ... “Tự ngã và thế giới là có giới hạn và 
không có giới hạn” ... “Tự ngã và thế giới không phải là có giới hạn và 
không phải là không có giới hạn” là kiến có liên hệ đến luận thuyết 
về thế giới. ...(như trên)... là—kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế 
giới—thứ tám. Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới là tà kiến, 
...(như trên)...; những điều này là sự ràng buộc, không phải là kiến.  

Do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới, có sự cố chấp với 8 
biểu hiện này.  
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15 - 16. Bhavadiṭṭhi - Vibhavadiṭṭhiyo 
 

1Olīyanābhiniveso  bhavadiṭṭhi, atidhāvanābhiniveso vibhava-
diṭṭhi, assādadiṭṭhiyā pañcatiṃsāya akārehi abhiniveso kati 
bhavadiṭṭhiyo, kati vibhavadiṭṭhiyo? Attānudiṭṭhīyā vīsatiyā      
ākārehi abhiniveso kati bhavadiṭṭhiyo, kati vibhavadiṭṭhiyo?               
—pe— Lokavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā aṭṭhahi ākārehi abhiniveso 
kati bhavadiṭṭhiyo, kati vibhavadiṭṭhiyo? 

Assādadiṭṭhiyā pañcatiṃsāya ākārehi abhiniveso siyā 
bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo. Attānudiṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi 
abhiniveso pannarasa bhavadiṭṭhiyo, pañca vibhavadiṭṭhiyo, 
micchādiṭṭhiyā dasahi ākārehi abhiniveso sabbāva tā 
vibhavadiṭṭhiyo. Sakkāyadiṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi abhiniveso 
pannarasa bhavadiṭṭhiyo, pañca vibhavadiṭṭhiyo. Sakkāyavatthukāya 
sassatadiṭṭhiyā pannarasahi ākārehi abhiniveso sabbāva tā 
bhavadiṭṭhiyo. Sakkāyavatthukāya ucchedadiṭṭhiyā pañcahākārehi 
abhiniveso, sabbāva tā vibhadiṭṭhiyo.  

Sassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso, 
sabbāva tā bhavadiṭṭhiyo. ‘Asassato loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā 
pañcahākārehi abhiniveso, sabbāva tā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Antavā 
loko’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso, siyā 
bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Anantavā loko’ti antaggāhikāya 
diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso, siyā bhavadiṭṭhiyo, siyā 
vibhavadiṭṭhiyo. ‘Taṃ jīvaṃ taṃ sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā 
pañcahākārehi abhiniveso, sabbāva tā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Aññaṃ 
jīvaṃ aññaṃ sarīran’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi 
abhiniveso, sabbāva tā bhavadiṭṭhīyo. ‘Hoti tathāgato paraṃ 
maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhinivoso, 
sabbāva tā bhavadiṭṭhiyo. ‘Na hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcāhākārehi abhiniveso sabbāva tā 
vibhavadiṭṭhiyo. ‘Hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā’ti 
antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso, siyā 
bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Neva hoti na na hoti tathāgato 
paraṃ maraṇā’ti antaggāhikāya diṭṭhiyā pañcahākārehi abhiniveso, 
siyā bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo.  

Pubbantānudiṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso, siyā 
bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo. Aparantānudiṭṭhiyā 
catucattālīsāya ākārehi abhiniveso, siyā bhavadiṭṭhiyo, siyā 
vibhavadiṭṭhiyo. Saññojanikāya diṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi  
abhiniveso,  siyā  bhavadiṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Ahan’ti 
mānavinibandhāya diṭṭhiyā aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso, sabbāva 
tā vibhavadiṭṭhiyo. ‘Maman’ti mānavinibandhāya diṭṭhiyā 
aṭṭhārasahi ākārehi abhiniveso, sabbāva tā bhavadiṭṭhiyo.  
                                                   
1 oliyanābhiniveso - Syā, PTS. 
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15 - 16. Giải về Hữu Kiến & Phi Hữu Kiến: 
 

Cố chấp vào sự nắm giữ lại là hữu kiến, cố chấp vào sự vượt quá 
là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có bao 
nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là phi hữu kiến? Sự cố chấp với 20 
biểu hiện do tùy ngã kiến có bao nhiêu là hữu kiến, có bao nhiêu là 
phi hữu kiến? ...(như trên)... Sự cố chấp với 8 biểu hiện do kiến có 
liên hệ đến luận thuyết về thế giới có bao nhiêu là hữu kiến, có bao 
nhiêu là phi hữu kiến?  
 

Sự cố chấp với 35 biểu hiện do khoái lạc kiến có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 20 biểu hiện do tùy ngã kiến có 
15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 10 biểu hiện do tà 
kiến có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 20 biểu hiện do 
thân kiến có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 15 
biểu hiện do thường kiến lấy thân làm nền tảng có tất cả đều là hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do đoạn kiến lấy thân làm nền tảng 
có tất cả đều là phi hữu kiến.  
 

Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Thế giới là thường 
còn’ có tất cả đều là hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên 
kiến ‘Thế giới là không thường còn’ có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự 
cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Thế giới là có giới hạn’ có 
thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do 
‘Thế giới là không có giới hạn’ có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Mạng sống ấy, 
thân thể ấy’ có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện 
do hữu biên kiến ‘Mạng sống khác, thân thể khác’ có tất cả đều là 
hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Có phải đức 
Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có tất cả đều là hữu kiến. 
Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có tất cả đều là phi hữu 
kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu biên kiến ‘Có phải đức Như 
Lai hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 5 biểu hiện do hữu 
biên kiến ‘Có phải đức Như Lai không hiện hữu và không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết?’ có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến.  
 

Sự cố chấp với 18 biểu hiện do quá khứ hữu biên kiến có thể là 
hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 44 biểu hiện do vị lai 
hữu biên kiến có thể là hữu kiến, có thể là phi hữu kiến. Sự cố chấp 
với 18 biểu hiện do kiến có sự ràng buộc có thể là hữu kiến, có thể là 
phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện do kiến có sự tự hào và gắn 
bó về ‘tôi’ có tất cả đều là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 18 biểu hiện 
do kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi’ có tất cả đều là hữu kiến.  
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Attavādapaṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā vīsatiyā ākārehi abhiniveso, 
pannarasa bhavadiṭṭhiyo, pañca vibhavadiṭṭhiyo. Lokavāda-
paṭisaṃyuttāya diṭṭhiyā aṭṭhahi ākārehi abhiniveso, siyā bhava-
diṭṭhiyo, siyā vibhavadiṭṭhiyo.  

Sabbāva tā diṭṭhiyo assādadiṭṭhiyo. Sabbāva tā diṭṭhiyo 
attānudiṭṭhiyo. Sabbāva tā diṭṭhiyo micchādiṭṭhiyo. Sabbāva tā 
diṭṭhiyo sakkāyadiṭṭhiyo. Sabbāva tā diṭṭhiyo antaggāhikā diṭṭhiyo. 
Sabbāva tā diṭṭhiyo saññojanikā diṭṭhiyo. Sabbāva tā diṭṭhiyo 
antavādapaṭisaṃyuttā diṭṭhīyo.  

 
1‘Bhavañca diṭṭhiṃ vibhavañca diṭṭhiṃ   

2  etaṃ dvayaṃ takkikā nissitā se
3  tesaṃ nirodhamhi na hatthi  ñāṇaṃ  

  yatthāyaṃ loko viparītasaññī’ti.  
 

4“Dvīhi bhikkhave diṭṭhigatehi pariyuṭṭhitā devamanussā olīyanti  
eke, atidhāvanti eke, cakkhumanto ca passanti.  

Kathañca bhikkhave, olīyanti eke? Bhavārāmā bhikkhave, 
devamanussā bhavaratā bhavasammuditā, tesaṃ bhavanirodhāya 
dhamme desiyamāne cittaṃ na pakkhandati nappasīdati5 na 
santiṭṭhati nādhimuccati. Evaṃ kho bhikkhave olīyanti eke.  

6Kathañca bhikkhave, athidhāvanti eke? Bhaveneva  kho paneke 
aṭṭīyamānā7 harāyamānā jīgucchamānā vibhavaṃ abhinandanti: 
‘Yato kira bho ayaṃ attā kāyassa bhedā8 ucchijjati vinassati na hoti 
paraṃ maraṇā, etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ etaṃ yāthāvan’ti.9 Evaṃ 
kho bhikkhave atidhāvanti eke.  

Kathañca bhikkhave cakkhumanto ca passanti? Idha bhikkhave 
bhikkhu bhūtaṃ bhūtato passati, bhūtaṃ bhūtato disvā bhūtassa 
nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti. Evaṃ kho bhikkhave 
cakkhumanto ca passanti.  

 
‘Yo bhūtaṃ bhūtato disvā bhūtassa ca atikkamaṃ,  
yathābhūte’dhimuccati bhavataṇhā parikkhayā.’ (1)  

 
6 7Sa ve  bhūta pariññāto  vītataṇho bhavābhave  

bhūtassa vibhavā bhikkhu nāgacchati punabbhavan’ti (2) 

                                                   
1 6 bhavadiṭṭhiyo vibhadiṭṭhiyo - Syā, PTS.     bhavena - Syā.  
2 7 nissitā ye - Syā, PTS.        aṭṭiyamānā - Syā, PTS. 
3 natthi - Syā, PTS.      8  bhedā paraṃ maraṇā - Machasaṃ. 
4 9 oliyanti - Syā, PTS.        yathābhavanti - Syā, PTS. 
5 na pasīdati - Machasaṃ, PTS; na sampasīdati - Syā. 
6 sace - Syā. 
7 bhūtassa pariññā - PTS; bhūtassa pariññāto so - Syā. 
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Sự cố chấp với 20 biểu hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về 
tự ngã có 15 là hữu kiến, có 5 là phi hữu kiến. Sự cố chấp với 8 biểu 
hiện do kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới có thể là hữu kiến, 
có thể là phi hữu kiến.  

Tất cả các kiến ấy là khoái lạc kiến. Tất cả các kiến ấy là tùy ngã 
kiến. Tất cả các kiến ấy là tà kiến. Tất cả các kiến ấy là thân kiến. Tất 
cả các kiến ấy là hữu biên kiến. Tất cả các kiến ấy là kiến có sự ràng 
buộc. Tất cả các kiến ấy là kiến có liên quan đến luận thuyết về tự 
ngã.  

Kiến về sự hiện hữu     → và kiến về phi hữu,   
luận lý đều nương tựa ở cả hai điều này,  
ở tại thế giới này   có tưởng bị sai lệch 
không có trí biết được sự diệt tận của chúng.  

Này các tỳ khưu, chư thiên và nhân loại bị xâm nhập bởi hai loại 
thiên kiến (hữu và phi hữu), một số nắm giữ lại, một số vượt quá, và 
những người có mắt nhìn thấy.  

Và này các tỳ khưu, một số nắm giữ lại là (có ý nghĩa) thế nào? 
Này các tỳ khưu, có chư thiên và nhân loại ưa thích hữu, khoái lạc 
trong hữu, hoan hỷ trong hữu. Khi Giáo Pháp về sự diệt tận của hữu 
đang được thuyết giảng đến họ, tâm của họ không tiếp thu, không 
đặt niềm tin, không an trú, không xác quyết. Này các tỳ khưu, một số 
nắm giữ lại là (có ý nghĩa) như vậy. 

Và này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, tuy nhiên có một số (chư thiên và nhân loại) trong khi 
chịu khổ sở, trong khi bị hổ thẹn, trong khi ghê tởm đối với hữu, họ 
thích thú phi hữu: “Này quý vị, nghe rằng tự ngã này, do sự tan rã 
của thân, bị phân hoại, bị diệt vong, không có đời sống khác sau khi 
chết; điều này là tịch tịnh, điều này là tuyệt vời, điều này là hiển 
nhiên.” Này các tỳ khưu, một số vượt quá là (có ý nghĩa) như thế. 

Và này các tỳ khưu, những ngưòi có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) 
thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu nhìn thấy hiện hữu là hiện 
hữu. Sau khi nhìn thấy hiện hữu là hiện hữu, vị ấy đạt đến sự nhàm 
chán, sự ly tham ái, sự tịch diệt đối với hữu. Này các tỳ khưu, những 
ngưòi có mắt nhìn thấy là (có ý nghĩa) như thế.  
 

Sau khi nhìn thấy được      → hiện hữu là hiện hữu 
cùng với sự vượt qua   đối với điều hiện hữu,  
người nào xác quyết được  đúng theo bản thể thật  
(người ấy) thời đoạn tận  tham ái đối với hữu.  

 
Vị ấy biết toàn diện            → đối với điều hiện hữu 
có ái được xa lìa   khỏi hữu và phi hữu, 
do phi hữu của hữu   vị tỳ khưu (như thế) 
thời không còn đi đến   sự tái sanh lần nữa. 
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Tayo puggalā vipannadiṭṭhī, tayo puggalā sampannadiṭṭhī.  
 

Katame tayo puggalā vipannadiṭṭhī? Titthiyo ca titthiyasāvako ca 
yo ca micchādiṭṭhiko, ime tayo puggalā vipannadiṭṭhī.  

Katame tayo puggalā sampannadiṭṭhī? Tathāgato ca tathāgata-
sāvako ca yo ca sammādiṭṭhiko, ime tayo puggalā sampannadiṭṭhī.  
 

‘Kodhano upanāhī ca pāpamakkhī ca yo naro,  
vipannadiṭṭhi māyāvī taṃ jaññā vasalo iti. (1)  

 
1Akkodhano anupanāhī visuddho  suddhataṃ gato,  

sampannadiṭṭhi medhāvī taṃ jaññā ariyo itī’ti. (2)  

Tisso vipannadiṭṭhiyo, tisso sampannadiṭṭhiyo.  
2Katamā tisso vipannadiṭṭhiyo? ‘Etaṃ mamā’ti  vipannadiṭṭhī 

‘Esohamasmī’ti vipannadiṭṭhi, ‘Eso me attā’ti vipannadiṭṭhi, imā 
tisso vipannadiṭṭhiyo.  

4Katamā tisso sampannadiṭṭhiyo? ‘Netaṃ mamā’ti  sampanna-
diṭṭhi, ‘Nesohamasmī’ti sampannadiṭṭhi, ‘Na meso attā’ti 
sampannadiṭṭhi, imā tisso sampannadiṭṭhiyo.  

 
4‘Etaṃ mamā’ti  kā diṭṭhi, kati diṭṭhiyo, katamantānuggahitā tā 

diṭṭhiyo? ‘Eso hamasmī’ti kā diṭṭhi, kati diṭṭhiyo, katamantānug-
gahitā tā diṭṭhiyo? ‘Eso me attā’ti kā diṭṭhi, kati diṭṭhiyo, 
katamantānuggahitā tā diṭṭhiyo? 

 

‘Etaṃ mamā’ti pubbantānudiṭṭhī, aṭṭhārasa diṭṭhiyo, pubban-
tānuggahitā tā diṭṭhiyo, ‘Esohamasmī’ti aparantānudiṭṭhi, 
catucattālīsaṃ diṭṭhiyo, aparāntanuggahitā tā diṭṭhiyo, ‘Eso me 
attā’ti vīsativatthukā attānudiṭṭhi, vīsati vatthukā sakkāyadiṭṭhi, 
sakkāyadiṭṭhippamukhāni3 dvāsaṭṭhi diṭṭhigatāni, pubbantāparantā-
nuggahitā tā diṭṭhiyo.  

 

‘Ye keci bhikkhave, mayi niṭṭhaṃ gatā, sabbe te diṭṭhisampannā, 
tesaṃ diṭṭhisampannānaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā, pañcannaṃ idha 
vihāya niṭṭhā.  

 

Katamesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā? Sattakkhattuparamassa, 
kolaṃkolassa, ekabījissa, sakadāgāmissa, yo ca diṭṭheva dhamme 
arahā. Imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā.  

                                                   
1 amakkhi - Syā, PTS. 
2 mamanti - Syā, PTS. 
3 diṭṭhappamukhena - Syā. 
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Có 3 hạng người có kiến bị hư hỏng, có 3 hạng người có kiến được 
thành tựu.  

Ba hạng người nào có kiến bị hư hỏng? Ngoại đạo, đệ tử của 
ngoại đạo, và người có tà kiến; 3 hạng người này có kiến bị hư hỏng. 

Ba hạng người nào có kiến được thành tựu? Đức Như Lai, đệ tử 
của đức Như Lai, và người có chánh kiến. 
 

Người giận dữ, oán hận,    → xấu xa, và quỷ quyệt, 
kiến hư hỏng, ngu muội, biết là kẻ hạ tiện. 

 

Không giận dữ, không oán, thanh tịnh, hành Đạo Quả,  
kiến thành tựu, sáng suốt, biết được là bậc Thánh. 

Có ba kiến bị hư hỏng, có ba kiến được thành tựu.  

Ba kiến nào bị hư hỏng? ‘Cái này là của tôi’ là kiến bị hư hỏng, 
‘Cái này là tôi’ là kiến bị hư hỏng, ‘Cái này là tự ngã của tôi’ là kiến bị 
hư hỏng. Đây là 3 kiến bị hư hỏng. 

Ba kiến nào được thành tựu? ‘Cái này không phải là của tôi’ là 
kiến được thành tựu, ‘Cái này không phải là tôi’ là kiến được thành 
tựu, ‘Cái này không phải là tự ngã của tôi’ là kiến được thành tựu. 
Đây là 3 kiến được thành tựu.  

‘Cái này là của tôi’ là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới hạn (thời gian) nào? ‘Cái này là của tôi’ là kiến gì? Có bao 
nhiêu kiến? Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời gian) nào? ‘Cái 
này là tự ngã của tôi’ là kiến gì? Có bao nhiêu kiến? Các kiến ấy liên 
đới với giới hạn (thời gian) nào? 

‘Cái này là của tôi’ là quá khứ hữu biên kiến. Có 18 kiến. Các kiến 
ấy liên đới với giới hạn (thời gian) quá khứ. ‘Cái này là của tôi’ là vị 
lai hữu biên kiến. Có 44 kiến. Các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời 
gian) vị lai. ‘Cái này là tự ngã của tôi’ là tùy ngã kiến với 20 nền tảng, 
là thân kiến với 20 nền tảng, là 62 thiên kiến có thân kiến đứng đầu, 
các kiến ấy liên đới với giới hạn (thời gian) quá khứ và vị lai.  

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn1 2 ở nơi đây  đối với năm hạng, 
có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng.  

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với (vị tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vị tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vị có một chủng tử (chỉ còn một lần tái sanh), *[ ] đối với vị 
Nhất Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự 
thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này.  

                                                   
1 Có sự thành toàn nghĩa là sự tịch diệt Niết Bàn (PṭsA. 2, 465). 
2 Ở nơi đây nghĩa là ở dục giới này (Sđd. 465). 
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Katamesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā? Antarāpari-
nibbāyissa, upahaccaparinibbāyissa, asaṅkhāraparinibbāyissa, 
sasaṅkhāraparinibbāyissa, uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino, 
imesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.  

 

Ye keci bhikkhave mayi niṭṭhaṃ gatā, sabbe te diṭṭhisampannā, 
tesaṃ diṭṭhisampannānaṃ imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā, imesaṃ 
pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.  

 

Ye keci bhikkhame mayi aveccappasannā, sabbe te sotāpannā, 
tesaṃ sotāpannānaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā, pañcannaṃ idha 
vihāya niṭṭhā.  

 

Katamesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā? Sattakkhattuparamassa, 
kolaṃkolassa, ekabījissa, sakadāgāmissa, yo ca diṭṭheva dhamme 
arahā, imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā.  

 

Katamesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā? Antarāpari-
nibbāyissa, upahaccaparinibbāyissa, asaṅkhāraparinibbāyissa, 
sasaṅkhāraparinibbāyissa, uddhaṃsotassa akaniṭṭhagāmino, 
imesaṃ pañcannaṃ idha vihāya niṭṭhā.  

 
 

Ye keci bhikkhave mayi aveccappasannā, sabbe te sotāpattā, 
tesaṃ sotāpannānaṃ imesaṃ pañcannaṃ idha niṭṭhā, imesaṃ 
pañcannaṃ idha vibhāya niṭṭhā.”  

 
Diṭṭhikathā samattā. 

 
--ooOoo-- 
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Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược giòng đi đến cõi Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào hướng đến sự thành toàn ở Ta 
những người ấy được thành tựu về kiến. Đối với những người được 
thành tựu về kiến ấy, có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng 
này, có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta, những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng, có sự thành toàn sau 
khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng.   

Có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng nào? Đối với (vị tái 
sanh) tối đa bảy lần, đối với (vị tái sanh) trong các gia tộc danh giá, 
đối với vị có một chủng tử (chỉ còn một lần tái sanh), đối với vị Nhất 
Lai, và vị nào là A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này, có sự thành 
toàn ở nơi đây đối với năm hạng này.  

Có sự thành toàn sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng nào? 
Đối với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, đối 
với vị viên tịch Niết Bàn vào giai đoạn cuối của đời kế tiếp, đối với vị 
Vô Hành viên tịch Niết Bàn, đối với vị Hữu Hành viên tịch Niết Bàn, 
đối với vị ngược giòng đi đến cõi Sắc Cứu Cánh, có sự thành toàn sau 
khi rời nơi đây đối với năm hạng này. 

Này các tỳ khưu, những người nào đặt niềm tin hoàn toàn ở nơi 
Ta những người ấy là các vị Nhập Lưu. Đối với các vị Nhập Lưu ấy, 
có sự thành toàn ở nơi đây đối với năm hạng này, có sự thành toàn 
sau khi rời bỏ nơi đây đối với năm hạng này. 
 

Phần giảng về Kiến được đầy đủ. 
 

--ooOoo--
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