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138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết 
138. The Exposition of a Summary 
(Uddesavibhanga Sutta) 

Khái quát Nội dung Kinh (Tác giả: TT. Thích Nhật Từ) A Summary of the Sutta (Author: Bhikkhu Bodhi) 

 
138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết (P. 

Uddesavibhangasuttaṃ, H. 總說分別經) tương đương Phân 

biệt quán pháp kinh.
134

 Tôn giả Mahākaccāna giải thích lời 
Phật dạy về cách vượt qua sự dao động tâm, không chấp 
dính, không còn khổ về sanh, già, chết. Khi giác quan tiếp 
xúc ngoại trần cảnh, không đuổi theo tướng ngoài. Tu tập 4 
thiền định để không vướng dính nội trần. Không chấp ngã, 
tự ngã, ngã sở hữu trong thân thể và sắc pháp, nhờ đó, 
không còn khát ái, không sợ hãi, không bị khủng bố, đạt 
được an lạc và giải thoát. 

 

 
138. Uddesavibhanga Sutta: The Exposition of a 

Summary. The venerable Mahā Kaccāna elaborates upon a 
brief saying of the Buddha on the training of consciousness 
and the overcoming of agitation. 

 

Việt Dịch từ Pāli: HT. Thích Minh Châu 
English Translation from Pāli: Bhikkhu Ñāṇamoli & 

Bhikkhu Bodhi 

  
Như vầy tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthī (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 

Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). 

[223] 1. THUS HAVE I HEARD. On one occasion the 
Blessed One was living at Sāvatthī in Jeta’s Grove, 
Anāthapiṇḍika’s Park. 

    
Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
--"Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

There the Blessed One addressed the bhikkhus thus: 
“Bhikkhus.” 

— “Venerable sir,” they replied. The Blessed One said 
this: 

    
-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Tổng 

thuyết và Biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

2. “Bhikkhus, I shall teach you a summary and an 
exposition. Listen and attend closely to what I shall say.”  

    
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. — “Yes, venerable sir,” the bhikkhus replied. The Blessed 
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Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 

One said this: 

    
-- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một 

cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không 
tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, 
không bị chấp thủ quấy rối.  

3. “Bhikkhus, a bhikkhu should examine things in such a 
way that while he is examining them, his consciousness is 
not distracted and scattered externally nor stuck internally, 
and by not clinging he does not become agitated.  

    
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai. 

If his consciousness is not distracted and scattered 
externally nor stuck internally, and if by not clinging he does 
not become agitated, then for him there is no origination of 
suffering — of birth, ageing, and death in the future.” 

  
Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ 

chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tinh xá. 
4. That is what the Blessed One said. Having said this, the 

Sublime One rose from his seat and went into his 
dwelling.

1249
 

    
Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Tỷ-kheo ấy suy 

nghĩ như sau: "Chư Hiền, sau khi đọc lên bài tổng thuyết 
một cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng rãi,  

5. Then, soon after the Blessed One had gone, the 
bhikkhus considered: “Now, friends, the Blessed One has 
risen from his seat and gone into his dwelling after giving a 
summary in brief without expounding the detailed meaning.  

  
Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá: "Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào 
để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không 
tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rối.  

 

  
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai". 
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Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
phần tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên 
một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 
rãi?" 

Now who will expound this in detail?” 

  
Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: "Tôn giả Mahā 

Kaccāna (Ðại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn tán thán 
và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, 

Tôn giả Mahā Kaccāna có thể giải nghĩa một cách rộng 
rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng 
ta hãy đến Tôn giả Mahā Kaccāna; 

Then they considered: “The venerable Mahā Kaccāna is 
praised by the Teacher and esteemed by his wise 
companions in the holy life. 

He is capable of expounding the detailed meaning. 
Suppose we went to him and asked him the meaning of 
this.” 

6–8. [224, 225] (As at Sutta 133, §§8–10.) 
    
sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahā Kaccāna về 

ý nghĩa này". Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Mahā 
Kaccāna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahā Kaccāna 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các vị Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahā 
Kaccāna: 

 

  
-- Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng thuyết này, 

không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào tinh xá: "Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần 
phải quán sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối 
với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không 
trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối.  

  

    
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai". 

Nay không biết có ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
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tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi?  

  
Rồi này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như sau: 

"Tôn giả Mahā Kaccāna này đã được Thế Tôn tán thán và 
được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, 

Tôn giả Mahā Kaccāna có thể giải nghĩa một cách rộng 
rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng 
ta hãy hỏi Tôn giả Mahā Kaccāna về ý nghĩa này, Tôn giả 
Mahā Kaccāna hãy giải thích cho". 

 

  
-- Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm 

cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn 
có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây 
cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây...  

  

    
Cũng vậy là việc làm của chư Tôn giả. Chư Tôn giả đứng 

trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn, và 
nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. 

Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, 
thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp 
giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, 
bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, 
bậc Như Lai.  

 

  
Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩ 

này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế nào, chư Hiền 
hãy như vậy thọ trì. 

 

  
-- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chắn Thế Tôn biết 

những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như 
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thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì.  
  
Nhưng Tôn giả Mahā Kaccāna được Thế Tôn tán thán, 

được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Mahā 
Kaccāna có thể giải thích rộng rãi tổng thuyết này, phần này 
chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahā Kaccāna giải thích 
cho, nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức. 

 

    
-- Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 9. “Then listen, friends, and attend closely to what I shall 

say.” 
    
-- Thưa vâng, Hiền giả. 
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahā Kaccāna. Tôn 

giả Mahā Kaccāna nói như sau: 

“Yes, friend,” the bhikkhus replied. The venerable Mahā 
Kaccāna said this: 

    
    
-- Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 

cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: "Này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức 
của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, 
tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối.  

  

    
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai". 

Này chư Hiền, lời tổng thuyết này được Thế Tôn đọc lên 
một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, tôi 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

 

  
Chư Hiền, sao gọi là thức đối với ngoại trần, bị tán loạn, 10. “How, friends, is consciousness called ‘distracted and 
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bị tản rộng? 
Ở đây, này chư Hiền, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc với con 

mắt, thức truy cầu sắc tướng, bị trói buộc bởi vị của sắc 
tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị triền phược bởi 
kiết sử vị của sắc tướng, 

như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản 
rộng. 

scattered externally’?
1250

 
Here, when a bhikkhu has seen a form with the eye, if his 

consciousness follows after the sign of form, is tied and 
shackled by gratification in the sign of form,

1251
 is fettered by 

the fetter of gratification in the sign of form, 
then his consciousness is called ‘distracted and scattered 

externally.’ 
    
Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương với mũi... 

nếm vị với lưỡi... cảm xúc với thân... nhận thức pháp với ý, 
thức truy cầu pháp tướng, 

bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của 
pháp tướng, bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp tướng; 
như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản 
rộng. 

Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức bị tán loạn, bị tản 
rộng. 

“When he has heard a sound with the ear… smelt an 
odour with the nose… tasted a flavour with the tongue… 
touched a tangible with the body… cognized a mind-object 
with the mind, 

if his consciousness follows after the sign of the mind-
object, is tied and shackled by gratification in the sign of the 
mind-object, is fettered by the fetter of gratification in the 
sign of the mind-object, 

then his consciousness is called ‘distracted and scattered 
externally.’ 

    
Chư Hiền, sao gọi là thức đối với ngoại trần, không bị tán 

loạn, không bị tản rộng? 
Ở đây, này chư Hiền, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc với con 

mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không bị trói buộc bởi 
vị của sắc tướng, không bị cột chặt bởi vị của sắc tướng; 
không bị triền phược bởi kiết sử vị của sắc tướng; 

như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, 
không bị tản rộng. 

11. “And how, friends, is consciousness called ‘not 
distracted and scattered externally’? 

Here, when a bhikkhu has seen a form with the eye, if his 
consciousness does not follow after the sign of form, is not 
tied and shackled by gratification in the sign of form, is not 
fettered by the fetter of gratification in the sign of form, 

then his consciousness is called ‘not distracted and 
scattered externally.’ [226] 

    
Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương với mũi... 

nếm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận thức pháp với ý, 
thức không truy cầu pháp tướng, 

không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị cột 
chặt bởi vị của pháp tướng, không bị triền phược bởi kiết sử 

“When he has heard a sound with the ear… smelt an 
odour with the nose… tasted a flavour with the tongue… 
touched a tangible with the body… cognized a mind-object 
with the mind, 

if his consciousness does not follow after the sign of the 
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vị của pháp tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại trần 
không bị tán loạn, không bị tản rộng. 

Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức không bị tán loạn, 
không bị tản rộng. 

mind-object, is not tied and shackled by gratification in the 
sign of the mind-object, is not fettered by the fetter of 
gratification in the sign of the mind-object, 

then his consciousness is called ‘not distracted and 
scattered externally.’ 

    
Và này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước nội trần? 
Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 

chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. 

Thức vị ấy truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, bị trói buộc bởi 
vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục 
sanh, bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh; 

như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. 

12. “And how, friends, is the mind called ‘stuck inter-
nally’?

1252
 

Here, quite secluded from sensual pleasures, secluded 
from unwholesome states, a bhikkhu enters upon and 
abides in the first jhāna, which is accompanied by applied 
and sustained thought, with rapture and pleasure born of 
seclusion. 

If his consciousness follows after the rapture and pleasure 
born of seclusion, is tied and shackled by gratification in the 
rapture and pleasure born of seclusion, 

then his mind is called ‘stuck internally.’ 
    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm và tứ, 

chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhứt tâm. 

Thức của vị ấy truy tìm hỷ lạc do định sanh, bị trói buộc 
bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định 
sanh; bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; 

như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. 

13. “Again, with the stilling of applied and sustained 
thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second 
jhāna, which has self-confidence and singleness of mind 
without applied and sustained thought, with rapture and 
pleasure born of concentration. 

If his consciousness follows after the rapture and pleasure 
born of concentration… 

then his mind is called ‘stuck internally.’ 
    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 

niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 

Thức của vị ấy truy tìm xả, bị trói buộc bởi vị xả và lạc, bị 
cột chặt bởi vị xả và lạc, bị triền phược bởi vị xả và lạc; 

như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. 

14. “Again, with the fading away as well of rapture, a 
bhikkhu abides in equanimity, and mindful and fully aware, 
still feeling pleasure with the body, he enters upon and 
abides in the third jhāna, on account of which noble ones 
announce: ‘He has a pleasant abiding who has equanimity 
and is mindful.’ 
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If his consciousness follows after the equanimity… 
then his mind is called ‘stuck internally.’ 

    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ 

ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

Thức của vị ấy truy tìm không khổ không lạc, bị trói buộc 
bởi vị không khổ không lạc, bị cột chặt bởi vị không khổ 
không lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khổ không 
lạc; 

như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Như vậy gọi là tâm 
trú trước nội trần. 

15. “Again, with the abandoning of pleasure and pain, and 
with the previous disappearance of joy and grief, a bhikkhu 
enters upon and abides in the fourth jhāna, which has 
neither-pain-nor-pleasure and purity of mindfulness due to 
equanimity. 

If his consciousness follows after the neither-pain-nor-
pleasure, is tied and shackled by gratification in the neither-
pain-nor-pleasure, is fettered by the fetter of gratification in 
the neither-pain-nor-pleasure, 

then his mind is called ‘stuck internally.’ That is how the 
mind is called ‘stuck internally.’ [227] 

    
Và này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị trú trước 

nội trần? 
Ở đây, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 

chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. 

Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, 
không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị triền phược bởi 
kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, 

như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 

16. “And how, friends, is the mind called ‘not stuck 
internally’? 

Here, quite secluded from sensual pleasures, secluded 
from unwholesome states, a bhikkhu enters upon and 
abides in the first jhāna… 

If his consciousness does not follow after the rapture and 
pleasure born of seclusion, is not tied and shackled by 
gratification in the rapture and pleasure born of seclusion, is 
not fettered by the fetter of gratification in the rapture and 
pleasure born of seclusion, 

then his mind is called ‘not stuck internally.’ 
    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo đình chỉ tầm và tứ, 

chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do định sanh, không 
bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị cột chặt bởi 
vị hỷ lạc do định sanh, không bị triền phược bởi kiết sử hỷ 

17. “Again, with the stilling of applied and sustained 
thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second 
jhāna… 

If his consciousness does not follow after the rapture and 
pleasure born of concentration… 

then his mind is called ‘not stuck internally.’ 
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lạc do định sanh; 
như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. 
    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 

niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 

Thức của vị ấy không truy tìm xả, không bị trói buộc bởi 
vị xả và lạc, không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị triền 
phược bởi vị xả và lạc, như vậy được gọi là tâm không trú 
trước nội trần. 

18. “Again, with the fading away as well of rapture, a 
bhikkhu… enters upon and abides in the third jhāna… 

If his consciousness does not follow after the 
equanimity… then his mind is called ‘not stuck internally.’ 

    
Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ 

ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

Thức của vị ấy không truy tìm không khổ không lạc, 
không bị trói buộc bởi vị của không khổ không lạc, không bị 
cột chặt bởi vị của không khổ không lạc, không bị triền 
phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc; 

như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Như vậy gọi 
là tâm không trú trước nội trần. 

19. “Again, with the abandoning of pleasure and pain… a 
bhikkhu enters upon and abides in the fourth jhāna… 

If his consciousness does not follow after the neither-pain-
nor-pleasure, is not tied and shackled by gratification in the 
neither-pain-nor-pleasure, is not fettered by the fetter of 
gratification in the neither-pain-nor-pleasure, 

then his mind is called ‘not stuck internally.’ That is how 
the mind is called ‘not stuck internally.’ 

    
Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rối? 
Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ 

các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không yết kiến các bậc 
Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 

thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay 
thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc.  

20. “How, friends, is there agitation due to clinging?
1253

 
Here an untaught ordinary person who has no regard for 

noble ones and is unskilled and undisciplined in their 
Dhamma, who has no regard for true men and is unskilled 
and undisciplined in their Dhamma, 

regards material form as self, or self as possessed of 
material form, or material form as in self, or self as in 
material form.  

  
Sắc pháp ấy của nó có biến hoại, đổi khác. Với sự biến 

hoại và đổi khác trong sắc pháp ấy của nó, thức của vị ấy bị 
tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. 

That material form of his changes and becomes 
otherwise. With the change and becoming otherwise of that 
material form, his consciousness is preoccupied with the 
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Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp, 
nên pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm 
bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao 
khát. Và vị ấy bị chấp thủ quấy rối. 

change of material form. 
Agitated mental states born of preoccupation with the 

change of material form arise together
1254

 and remain 
obsessing his mind. Because his mind is obsessed, he is 
anxious, distressed, and concerned, and due to clinging he 
becomes agitated.

1255
 [228] 

    
Vị ấy xem cảm thọ.. tưởng... các hành... thức như là tự 

ngã hay tự ngã, như là có thức, hay thức như là trong tự 
ngã, hay tự ngã như là trong thức. 

Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến hoại 
và đổi khác trong thức ấy của vị ấy, thức của vị ấy bị tùy 
chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị ấy.  

“He regards feeling as self… He regards perception as 
self… He regards formations as self… He regards 
consciousness as self, or self as possessed of 
consciousness, or consciousness as in self, or self as in 
consciousness. 

That consciousness of his changes and becomes 
otherwise. With the change and becoming otherwise of that 
consciousness, his consciousness is preoccupied with the 
change of consciousness. 

    
Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong pháp, nên 

các pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. 
Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền và đầy 

những khao khát. Và vị ấy bị chấp thủ quấy rối. 
Như vậy, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rối. 

Agitated states of mind born of preoccupation with the 
change of consciousness arise together and remain 
obsessing his mind. 

Because his mind is obsessed, he is anxious, distressed, 
and concerned, and due to clinging he becomes agitated. 

That is how there is agitation due to clinging. 
  
Và thế nào, này chư Hiền, là không bị chấp thủ quấy rối? 
Ở đây, này chư Hiền, có Ða văn Thánh đệ tử yết kiến 

các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh; yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân;  

21. “And how, friends, is there non-agitation due to non-
clinging?

1256
 

Here a well-taught noble disciple who has regard for noble 
ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, who 
has regard for true men and is skilled and disciplined in their 
Dhamma,  

    
không thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 

hay không thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là 
does not regard material form as self, or self as 

possessed of material form, or material form as in self, or 
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trong sắc. 
Sắc pháp của vị ấy biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại 

và đổi khác trong sắc pháp của vị ấy, thức của vị ấy không 
bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy.  

self as in material form. 
That material form of his changes and becomes 

otherwise. With the change and becoming otherwise of that 
material form, his consciousness is not preoccupied with the 
change of material form.  

  
Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc 

pháp, nên các pháp quấy rối không khởi lên, không xâm 
nhập tâm và tồn tại. 

Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực 
phiền và không đầy những khao khát. Và vị ấy không bị 
chấp thủ quấy rối. 

Agitated mental states born of preoccupation with the 
change of material form do not arise together and remain 
obsessing his mind. 

Because his mind is not obsessed, he is not anxious, 
distressed, and concerned, and due to non-clinging he does 
not become agitated. 

  
Vị ấy không xem cảm thọ.. tưởng... các hành.. thức như 

là tự ngã hay tự ngã là có thức, hay không thấy thức như là 
trong tự ngã hay tự ngã như là trong thức. 

Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến hoại và 
đổi khác trong thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyển bởi 
sự biến hoại trong thức của vị ấy.  

“He does not regard feeling as self… He does not regard 
perception as self… He does not regard formations as 
self… He does not regard consciousness as self, or self as 
possessed of consciousness, or consciousness as in self, or 
self as in consciousness. 

That consciousness of his changes and becomes 
otherwise. With the change and becoming otherwise of that 
consciousness, his consciousness is not preoccupied with 
the change of consciousness.  

    
Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức, 

nên các pháp quấy rối không khởi lên, không xâm nhập tâm 
và tồn tại. 

Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực 
phiền và không đầy những khao khát. Và vị ấy không bị 
chấp thủ quấy rối. Như vậy, này chư Hiền, là không bị chấp 
thủ quấy rối. 

Agitated mental states born of preoccupation with the 
change of consciousness do not arise together and remain 
obsessing his mind. 

Because his mind is not obsessed, he is not anxious, 
distressed, and concerned, and due to non-clinging he does 
not become agitated. That is how there is non-agitation due 
to non-clinging. 

  
Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 

cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 
22. “Friends, when the Blessed One rose from his seat 

and went into his dwelling after giving a summary in brief 
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ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 
"Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách 

như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán 
loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối.  

without expounding the detailed meaning, that is: 
‘Bhikkhus, a bhikkhu should examine things in such a way 

that while he is examining them, his consciousness is not 
distracted and scattered externally nor stuck internally, and 
by not clinging he does not become agitated.  

    
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai". 

Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng 
rãi; này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 
vậy.  

If his consciousness is not distracted and scattered 
externally nor stuck internally, and if by not clinging he does 
not become agitated, then for him there is no origination of 
suffering — of birth, ageing, and death in the future,’ 

I understand the detailed meaning of this summary to be 
thus. [229]  

  
Và nếu như chư Hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý 

nghĩa này. Thế Tôn giải thích chư Hiền như thế nào, hãy 
như vậy thọ trì. 

Now, friends, if you wish, go to the Blessed One and ask 
him about the meaning of this. As the Blessed One explains 
it to you, so you should remember it.” 

  
Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 

Mahā Kaccāna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

23. Then the bhikkhus, having delighted and rejoiced in 
the venerable Mahā Kaccāna’s words, rose from their seats 
and went to the Blessed One. After paying homage to him, 
they sat down at one side and told the Blessed One all that 
had taken place after he had left, adding: 

    
-- Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một cách 

vắn tắt cho chúng con, không giải thích nghĩa một cách rộng 
rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi vào tịnh xá: 

"Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách 
như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán 
loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối.  
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Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 
loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai". 

 

    
Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng 

con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn sau khi đọc phần tổng 
thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một 
cách rộng rãi, và đã đi vào tinh xá: 

"Vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để 
thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản 
rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy 
rối.  

  

    
Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán 

loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ 
về sanh, già, chết trong tương lai." 

 

  
Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng 

thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách 
vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi?" 

 

  
Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn giả 

Mahā Kaccāna (Ðại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn 
tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, 

Tôn giả Mahā Kaccāna có thể giải nghĩa một cách rộng 
rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. 

Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả Mahā Kaccāna; sau khi 
đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahā Kaccāna về ý nghĩa 
này." 
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Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Mahā 
Kaccāna, sau khi đến chúng con hỏi Tôn giả Mahā Kaccāna 
về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã được Tôn giả 
Mahā Kaccāna giải thích cho chúng con với những phương 
pháp (akara) này, với những câu này, với những chữ này. 

“Then, venerable sir, we went to the venerable Mahā 
Kaccāna and asked him about the meaning. The venerable 
Mahā Kaccāna expounded the meaning to us with these 
terms, statements, and phrases.” 

    
-- Này các Tỷ-kheo, Mahā Kaccāna là bậc Hiền giả. Này 

các Tỷ-kheo, Mahā Kaccāna là bậc đại trí tuệ. Này các Tỷ-
kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải thích 
cho các Ông như vậy, như Mahā Kaccāna đã giải thích. 
Thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 

24. “Mahā Kaccāna is wise, bhikkhus, Mahā Kaccāna has 
great wisdom. If you had asked me the meaning of this, I 
would have explained it to you in the same way that Mahā 
Kaccāna has explained it. Such is its meaning, and so you 
should remember it.” 

    
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan 

hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
That is what the Blessed One said. The bhikkhus were 

satisfied and delighted in the Blessed One’s words. 
  
 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). 

 
 1249. It is strange that the Buddha, having announced 

that he will teach a summary and an exposition, should 
recite only the summary and leave without giving the 
exposition. Although elsewhere the Buddha departs 
suddenly after making an enigmatic statement (e.g., in MN 
18), on those occasions he had not previously declared his 
intention to give an exposition. MA offers no explanation. 

 
1250. MA: Consciousness is “distracted and scattered 

externally,” i.e., among external objects, when it occurs by 
way of attachment towards an external object. 
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1251. MṬ: The form itself is called the sign of form 

(rūpanimitta) in that it is the cause for the arising of 
defilements. One “follows after it” by way of lust. 

 
1252. MA: The mind is “stuck internally” by way of 

attachment to an internal object. The text of the sutta itself 
makes the shift from vinnāṇa in the Buddha’s summary to 
citta in Mahā Kaccāna’s exposition. 

 
1253. All known editions of the Pali text of MN 138 read 

here anupādā paritassanā, literally “agitation due to non-
clinging,” which obviously contradicts what the Buddha 
consistently teaches: that agitation arises from clinging, and 
ceases with the removal of clinging. However, this reading 
apparently predates the commentaries, for MA accepts 
anupādā as correct and offers the following explanation: “In 
what sense is there agitation due to non-clinging? Through 
the non-existence of anything to cling to. For if there existed 
any formation that were permanent, stable, a self, or the 
belonging of a self, it would be possible to cling to it. Then 
this agitation would be agitation due to clinging (something 
to cling to). But because there is no formation that can be 
clung to thus, then even though material form, etc., are 
clung to with the idea ‘material form is self,’ etc., they are 
not clung to (in the way they are conceived). Thus, what is 
here called ‘agitation due to non-clinging’ is in meaning 
agitation due to clinging by way of views.” Ñm had followed 
this reading, and on the basis of MA’s explanation, had 
rendered the phrase “anguish [agitation] due to not finding 
anything to cling to.” He did not discuss the problem in his 
notes. 
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A sutta in the Saṁyutta Nikāya (SN 22:7/iii, 16) is virtually 
identical with this passage of MN 138, except that here it 
reads, as we should expect, upādā paritassanā, “agitation 
due to clinging.” From the Saṁyutta text we may safely infer 
that the Majjhima reading is an ancient error that should be 
discounted. My rendering here is based on the reading of 
SN 22:7. Horner too follows the latter text in MLS. 

 
1254. MA explains the unusual phrase paritassanā 

dhammasamuppādā as “the agitation of craving and the 
arising of (other) unwholesome states.” 

 
1255. The agitation thus results from the lack of any 

permanent essence in things that could provide a refuge 
from the suffering precipitated by their change and 
instability. 

 
1256. This phrase is identical in both the Majjhima and 

Saṁyutta versions. 
  

 


