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109. Mahāpuṇṇama Sutta: The Greater Discourse on
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滿月大經). Phân tích mắc xích khổ đau, đức Phật chỉ rõ the Fullmoon Night. A bhikkhu questions the Buddha on
sự dính mắc của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận the five aggregates, clinging, personality view, and the
thức bắt đầu từ dục tham, tiếp xúc thiếu chánh niệm; đánh realisation of non-self.
đồng thân và tâm là ngã. Ngài nhắc nhở người tu cần thấy
rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các đối tượng
giác quan, đồng thời hãy chuyển hóa tâm ngã mạn ngủ
ngầm; thấy rõ vô thường để không chấp: "Cái này của tôi,
cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi", nhờ đó, vượt
qua tất cả khổ đau.
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli &
Bhikkhu Bodhi

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu

Như vầy tôi nghe.
1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the Blessed
Một thời Thế Tôn ở tại Sāvatthī (Xá-vệ), Pubbarama One was living at Sāvatthī in the Eastern Park, in the Palace
(Ðông Viên), Migāramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường).
of Migāra’s Mother.
Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm
2. On that occasion — on the Uposatha day of the
trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có fifteenth,1036 on the full-moon night — the Blessed One was
chúng Tỷ-kheo đoanh vây.
seated in the open surrounded by the Sangha of bhikkhus.
Rồi một Tỷ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một
3. Then a certain bhikkhu rose from his seat,1037 arranged
bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và bạch Thế Tôn:
his upper robe on one shoulder, and extending his hands in
reverential salutation towards the Blessed One, said to him:
-- Con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc biệt, nếu Thế
“Venerable sir, I would ask the Blessed One about a
Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi.
certain point, if the Blessed One would grant me an answer
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to my question.”
-- Vậy này Tỷ-kheo, hãy ngồi trên chỗ của Ông và hỏi
như ý Ông muốn.

— “Sit on your own seat, bhikkhu, and ask what you like.”

Rồi vị Tỷ-kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của
So the bhikkhu sat on his own seat and said to the
mình, bạch Thế Tôn:
Blessed One:
-- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này,
tức là sắc thủ uẩn,
thọ thủ uẩn,
tưởng thủ uẩn,
hành thủ uẩn
và thức thủ uẩn?

4. “Are these not, venerable sir, the five aggregates
affected by clinging; [16] that is,
the material form aggregate affected by clinging,
the feeling aggregate affected by clinging,
the perception aggregate affected by clinging,
the formations aggregate affected by clinging,
and the consciousness aggregate affected by clinging?”

-- Này Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn,
“These, bhikkhus, are the five aggregates affected by
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn.
clinging; that is, the material form aggregate affected by
clinging… and the consciousness aggregate affected by
clinging.”
-- Lành thay, bạch Thế Tôn.
Saying, “Good, venerable sir,” the bhikkhu delighted and
Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, hỏi rejoiced in the Blessed One’s words. Then he asked him a
Thế Tôn một câu hỏi khác:
further question:
-- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này, lấy gì làm căn bản?

5. “But, venerable sir, in what are these five aggregates
affected by clinging rooted?”

-- Này Tỷ-kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản.

“These five aggregates affected by clinging are rooted in
desire,1038 bhikkhu.”

-- Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ
6. “Venerable sir, is that clinging the same as these five
uẩn, hay là ngoài năm thủ uẩn, có một chấp thủ (khác)?
aggregates affected by clinging, or is the clinging something
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apart from the five aggregates affected by clinging?”1039
-- Này Tỷ-kheo, không phải chính chấp thủ ấy là năm thủ
“Bhikkhu, that clinging is neither the same as these five
uẩn, cũng không phải ngoài năm thủ uẩn có sự chấp thủ.
aggregates affected by clinging, nor is the clinging
Này Tỷ-kheo, khi nào có lòng dục, lòng tham đối với năm something apart from the five aggregates affected by
thủ uẩn, ở đấy chính là chấp thủ.
clinging.
It is the desire and lust in regard to the five aggregates
affected by clinging that is the clinging there.”
-- Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai khác trong
7. “But, venerable sir, can there be diversity in the desire
lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẩn?
and lust regarding these five aggregates affected by
clinging?”
Thế Tôn trả lời:
-- Này Tỷ-kheo, có thể có. Ở đây, này Tỷ-kheo có người
nghĩ như sau: "Mong rằng có sắc như thế này trong tương
lai! Mong rằng có thọ như thế này trong tương lai! Mong
rằng có tưởng như thế này trong tương lai! Mong rằng có
hành như thế này trong tương lai!
Mong rằng có thức như thế này trong tương lai!" Như
vậy, này Tỷ-kheo, có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham
đối với năm uẩn.

“There can be, bhikkhu,” the Blessed One said. “Here,
bhikkhu, someone thinks thus: ‘May my material form be
thus in the future; may my feeling be thus in the future; may
my perception be thus in the future; may my formations be
thus in the future; may my consciousness be thus in the
future.’
Thus there is diversity in the desire and lust regarding
these five aggregates affected by clinging.”

-- Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là ý nghĩa
8. “But, venerable sir, in what way does the term
chữ uẩn trong các uẩn?
‘aggregates’ apply to the aggregates?”
-- Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại,
“Bhikkhu, any kind of material form whatever, whether
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như past, future, or present, internal or external, gross or subtle,
vậy là sắc uẩn.
inferior or superior, far or near — this is the material form
aggregate. [17]
Phàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay
Any kind of feeling whatever… far or near — this is the
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là thọ feeling aggregate.
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uẩn.
Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... xa hay gần,
Any kind of perception whatever… far or near — this is
như vậy là tưởng uẩn.
the perception aggregate.
Phàm những hành gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... xa
Any kind of formations whatever… far or near — this is
hay gần, như vậy là hành uẩn.
the formations aggregate.
Phàm thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... xa hay gần,
Any kind of consciousness whatever… far or near — this
như vậy là thức uẩn.
is the consciousness aggregate.
Cho đến như vậy, này Tỷ-kheo, là ý nghĩa chữ uẩn trong
It is in this way, bhikkhu, that the term ‘aggregate’ applies
các uẩn.
to the aggregates.”
-- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp
9. “What is the cause and condition, venerable sir, for the
nhận gọi là sắc uẩn?
manifestation of the material form aggregate?
Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thọ uẩn?

What is the cause and condition for the manifestation of
the feeling aggregate…

Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẩn?

the perception aggregate…

Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi hành uẩn?

the formations aggregate…

Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức uẩn?

the consciousness aggregate?”

-- Bốn đại là nhân, này Tỷ-kheo, bốn đại là duyên được
“The four great elements, bhikkhu, are the cause and
chấp nhận gọi là sắc uẩn.
condition for the manifestation of the material form
aggregate.
Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là thọ
Contact is the cause and condition for the manifestation of
uẩn.
the feeling aggregate.
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Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là tưởng
Contact is the cause and the condition
uẩn.
manifestation of the perception aggregate.

for

the

Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là hành
Contact is the cause and condition for the manifestation of
uẩn.
the formations aggregate.
Danh sắc là nhân, này Tỷ-kheo, danh sắc là duyên được
Mentality-materiality is the cause and condition for the
chấp nhận gọi là thức uẩn.
manifestation of the consciousness aggregate.”1040
-- Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến?

10. “Venerable sir, how does identity view come to
be?”1041

-- Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu không
“Here, bhikkhu, an untaught ordinary person, who has no
hiểu rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc regard for noble ones and is unskilled and undisciplined in
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không hiểu rõ các their Dhamma, who has no regard for true men and is
bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn unskilled and undisciplined in their Dhamma,
nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân,
xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc,
regards material form as self, or self as possessed of
hay xem sắc như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là material form, or material form as in self, or self as in
trong sắc;
material form.
xem thọ như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ,
hay xem thọ như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là
trong thọ;

He regards feeling as self…

xem tưởng như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có
tưởng, hay xem tưởng như là trong tự ngã, hay xem tự ngã
như là trong trưởng;

perception as self…

xem hành như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có hành,
hay xem hành như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là
trong hành;
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formations as self…

xem thức như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức,
consciousness as self, or self as possessed of
hay xem có thức như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như consciousness, [18] or consciousness as in self, or self as in
là trong thức.
consciousness.
That is how identity view comes to be.”
-- Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân kiến?

11. “But, venerable sir, how does identity view not come to
be?”

-- Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử, đi đến các
“Here, bhikkhu, a well-taught noble disciple, who has
bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các regard for noble ones and is skilled and disciplined in their
bậc Thánh, đi đến các bậc Chơn nhân, thuần thục pháp các Dhamma, who has regard for true men and is skilled and
bậc Chơn nhân, tu tập pháp các bậc Chơn nhân,
disciplined in their Dhamma,
không xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như
does not regard material form as self, or self as
là có sắc, hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay possessed of material form, or material form as in self, or
không xem tự ngã như là trong sắc;
self as in material form.
không xem thọ như là tự ngã...., không xem tự ngã như
là trong thọ;

He does not regard feeling as self…

không xem tưởng như là tự ngã... , hay không xem tự
ngã như là trong tưởng;

perception as self…

không xem hành như là tự ngã... , hay không xem tự ngã
như là trong hành;

formations as self…

không xem thức như là tự ngã... , không xem tự ngã như
consciousness as self, or self as possessed of
là trong thức.
consciousness, or consciousness as in self, or self as in
consciousness.
Như vậy, này Tỷ-kheo, là không thân kiến.

That is how identity view does not come to be.”
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-- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì là sự
12. “What, venerable sir, is the gratification, what is the
nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly?
danger, and what is the escape in the case of material
form?
Cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là
What is the gratification, what is the danger, and what is
sự xuất ly?
the escape in the case of feeling…
Cái gì là vị ngọt của tưởng, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì
là sự xuất ly?

in the case of perception…

Cái gì là vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì
là sự xuất ly?

in the case of formations…

Cái gì là vị ngọt của thức, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là
sự xuất ly?

in the case of consciousness?”

-- Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên sắc khởi lên, như vậy là
“The pleasure and joy, bhikkhu, that arise in dependence
vị ngọt của sắc.
on material form — this is the gratification in the case of
material form.
Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong sắc như vậy là
Material form is impermanent, suffering, and subject to
sự nguy hiểm của sắc.
change — this is the danger in the case of material form.
Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, sự đoạn diệt dục
The removal of desire and lust, the abandonment of
tham, như vậy là sự xuất ly của sắc.
desire and lust for material form — this is the escape in the
case of material form.
Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên thọ khởi lên, như vậy là vị
“The pleasure and joy that arise in dependence on
ngọt của thọ... như vậy là sự xuất ly của thọ.
feeling…
Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên tưởng khởi lên, như vậy là
vị ngọt của tưởng.... là sự xuất ly của tưởng.

in dependence on perception…
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Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên hành khởi lên như vậy là vị
ngọt của hành... là sự xuất ly của hành.

in dependence on formations…

Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên thức khởi lên, như vậy là vị
in dependence on consciousness —
ngọt của thức.
gratification in the case of consciousness.

this

is

the

Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong thức, như vậy là
Consciousness is impermanent, suffering, and subject to
sự nguy hiểm của thức.
change — this is the danger in the case of consciousness.
Sự nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục
The removal of desire and lust, the abandonment of
tham, như vậy là sự xuất ly của thức.
desire and lust for consciousness — this is the escape in
the case of consciousness.”
-- Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, mà không có mạn
13. “Venerable sir, how does one know, how does one
tùy miên rằng: "Ta là người làm, sở thuộc của ta là người see, so that in regard to this body with its consciousness
làm", đối với tự thân có ý thức, và đối với cả tưởng ở and all external signs, there is no I-making, mine-making,
ngoài?
and underlying tendency to conceit?”
-- Này Tỷ-kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện
“Bhikkhu, any kind of material form whatever, whether
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối past or present, internal or external, gross or subtle, inferior
với tất cả sắc, thấy được như thật với trí tuệ là:
[19] or superior, far or near — one sees all material form as
it actually is with proper wisdom thus:
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi".
Phàm có thọ gì... tưởng gì... hành gì... phàm có thức gì,

‘This is not mine, this I am not, this is not my self.’
Any kind of feeling whatever… Any kind of perception
whatever… Any kind of formations whatever… Any kind of
consciousness whatever…

quá khứ vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt
hay thắng, xa hay gần,
đối với tất cả thức, thấy được như thật với trí tuệ là:

one sees all consciousness as it actually is with proper
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wisdom thus:
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi".

‘This is not mine, this I am not, this is not my self.’

Này Tỷ-kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, nên không
It is when one knows and sees thus that in regard to this
có mạn tùy miên rằng: "Ta là người làm, sở thuộc của ta là body with its consciousness and all external signs there is
người làm", đối với tự thân có ý thức, và đối với tất cả no I-making, mine-making, or underlying tendency to
tướng ở ngoài.
conceit.”
Rồi một Tỷ-kheo khác khởi lên sự suy tư như sau: "Nếu
14. Then, in the mind of a certain bhikkhu this thought
được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, arose: “So, it seems, material form is not self, feeling is not
tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã;
self, perception is not self, formations are not self,
như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã consciousness is not self.
nào cảm thọ kết quả?"
What self, then, will actions done by the not-self
affect?”1042
Thế Tôn biết được tâm tư của Tỷ-kheo ấy với tâm tư của
Then the Blessed One, knowing in his mind the thought in
mình, liền nói với các Tỷ-kheo:
the mind of that bhikkhu, addressed the bhikkhus thus:
-- Này các Tỷ-kheo, sự kiện này xảy ra, khi ở đây có kẻ
“It is possible, bhikkhus, that some misguided man here,
ngu si, vô tri, vô minh, với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ obtuse and ignorant, with his mind dominated by craving,
cần phải vượt qua lời dạy của bậc Ðạo sư với câu hỏi:
might think that he can outstrip the Teacher’s Dispensation
thus:
"Nếu được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là vô
‘So, it seems, material form is not self… consciousness is
ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; như not self. What self, then, will actions done by the not-self
vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào cảm affect?’
thọ kết quả?"
Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được Ta huấn luyện tìm
Now, bhikkhus, you have been trained by me through
kiếm nhân duyên, chỗ này chỗ kia, đối với những pháp này, interrogation on various occasions in regard to various
pháp khác.
things.1043
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Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường
15. “Bhikkhus, what do you think? Is material form
hay vô thường?
permanent or impermanent?”
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
— “Impermanent, venerable sir.”
-- Những gì vô thường là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

— “Is what is impermanent suffering or happiness?”
— “Suffering, venerable sir.”

-- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý chăng
— “Is what is impermanent, suffering, and subject to
khi xem: "Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã change fit to be regarded thus: ‘This is mine, this I am, this
của tôi?"
is my self’?”
-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.
— “No, venerable sir.”
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, thọ... tưởng...
“Bhikkhus, what do you think: Is feeling… perception…
hành... thức là thường hay vô thường?
formations… consciousness permanent or impermanent?”
-- Vô thường, bạch Thế Tôn.
— “Impermanent, venerable sir.”
-- Những gì vô thường, là khổ hay lạc?
-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

— [20] “Is what is impermanent suffering or happiness?”
— “Suffering, venerable sir.”

-- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý chăng
— “Is what is impermanent, suffering, and subject to
khi xem: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã change fit to be regarded thus: ‘This is mine, this I am, this
của tôi?"
is my self’?”
-- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn.
— “No, venerable sir.”
-- Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị
16. “Therefore, bhikkhus, any kind of material form
lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tất cả loại sắc, cần phải như whatever, whether past, future, or present… all material
thật quán:
form should be seen as it actually is with proper wisdom
thus:
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi".
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‘This is not mine, this I am not, this is not my self.’

Phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì,
Any kind of feeling whatever… Any kind of perception
phàm có thức gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại.. whatever… Any kind of formations whatever… Any kind of
tất cả loại thức, cần phải như thật quán:
consciousness whatever… all consciousness should be
seen as it actually is with proper wisdom thus:
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi".

‘This is not mine, this I am not, this is not my self.’

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử yếm ly
17. “Seeing thus, a well-taught noble disciple becomes
đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly disenchanted with material form, disenchanted with feeling,
đối với hành, yếm ly đối với thức.
disenchanted with perception, disenchanted with formations,
disenchanted with consciousness.
Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát.
18. “Being disenchanted, he becomes dispassionate.
Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát.
Through dispassion [his mind] is liberated. When it is
Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì liberated there comes the knowledge: ‘It is liberated.’
nên làm đã làm. Từ nay không còn trở lại đời sống thế này
He understands: ‘Birth is destroyed, the holy life has been
nữa".
lived, what had to be done has been done, there is no more
coming to any state of being.’”
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ
That is what the Blessed One said. The bhikkhus were
tín thọ lời Thế Tôn dạy.
satisfied and delighted in the Blessed One’s words.
Trong khi sự giảng giải này được nói lên, tâm của sáu
Now while this discourse was being spoken, through not
mươi vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không clinging the minds of sixty bhikkhus were liberated from the
có chấp thủ.
taints.1044
Notes
The bracketed numbers [ ] embedded in the text refer to
the page number of the Pali Text Society’s edition of the
Majjhima Nikāya (except for MN 92 and MN 98, wherein the
numbers refer to the PTS edition of the Sutta Nipāta).
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1036. The fifteenth day of the fortnight. See n.59 and
n.809.
1037. MA explains that this bhikkhu was himself an
arahant and the teacher of sixty other bhikkhus who lived
with him in the forest, striving in meditation. With their
teacher’s guidance they had developed various insight
knowledges but could not attain the paths and fruits.
Therefore their teacher brought them to see the Buddha in
the hope that he could guide them to the supramundane
attainments. The teacher asks the questions, not because
he has doubts, but in order to dispel the doubts of his
disciples.
1038. Chandamūlakā. MA glosses chanda by taṇhā,
craving, which is the origin of the suffering comprised by the
five aggregates.
1039. As at MN 44.6.
1040. In the material form aggregate each of the four
great elements is a condition for the other three and for
derived material form. Contact is a condition for each of the
three middle aggregates, as it is said: “Contacted one feels,
bhikkhus; contacted one perceives; contacted one wills” (SN
35:93/iv.68). MA explains that at the moment of conception,
the material phenomena and the three mental aggregates
that arise are the mentality-materiality that is a condition for
the rebirth consciousness. During the course of life the
physical sense faculties and the sense objects together with
the three mental aggregates are the mentality- materiality
that is a condition for sense consciousness.
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1041. As at MN 44.7–8.
1042. It seems that this bhikkhu had difficulty in
understanding how kamma can produce results without a
self to receive them.
1043. The readings of this sentence are highly divergent
in different editions. The same sutta appears at SN 22:82/
iii.104, and the reading there (paṭipucchā vinītā) seems
preferable to the reading here (in PTS, paṭicca vinītā; in
BBS, paṭivinītā). The translation here follows the Saṁyutta
text. Ñm’s translation, based on the PTS Majjhima text,
reads: “Now, bhikkhus, you have been trained by me in
dependent [conditionality] in various instances.” Neither
version is idiomatic Pali, and the commentaries to both
Nikāyas are silent.
1044. MA: The sixty bhikkhus discarded their original
meditation subjects and investigated a new subject (based
on the Buddha’s discourse, MṬ). Without breaking their
posture, right in their seats they attained arahantship.
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