
138. KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT 
(Uddesavibhanga Suttăỳ

313. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-ve), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 

ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
一 Này các Tỷ-kheo!
-BạchThế Tôn.
Cac vị Tỷ"kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau:
一 Này các Tỷ-kheo? Ta sẽ giảng cho các ông tổng thuyết và biệt thuyết.1 2 Hãy 

nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

1 Xem s. III. 15. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kỉnh là Phân biệt quản pháp kỉnh 分別觀法
經(T.01. 0026.164. 0694b 13). Tham chieu: 'Tạp. Ề (T.02. 0099.43. 0010cl9); Tạp. Ể(r.02. 0099.66. 
0017b 16). -

3 Upaparikkheyya: cần phải cân nhắc, đo đếm, tìm kiếm, làm dấu. Câuchữ Hán có khác như sau: "Tâm
bất xuất ngoại bất sái tán tâm trú nội, bất thọ bất khủng bố,,;心不出外不灑散心住內，不受不恐怖(T.01.

一 Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Cac vị Ty-kheo ây vang dap The Ton. The Ton nói như sau:
一 Này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo cần phải quán sát3 một cách như thế nào để 

thức4 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.

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy 
rồi bước vào tinh xá.

314. Sau khi Thế Ton đi không bao lâu, các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: 
“Chu Hiền, sau khi Thế Tôn đọc lên bài tổng thuyết một cách vắn tắt, không 
có giải nghĩa một cách rộng rãi5 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 

6

2 MA. V 28 viết uddesanca vibhanganca, mãtỉkanca vibhajanancati. Như vậy, trong kinh này, uddesa là tổng 
thuyết (mãtikã) và phần tổng thuyết sẽ được phần phân biệt thuyết giải thích. "

0026.164. 0694bl9). Chúng tôi theo bản chữ Hán dịch đoạn này.
4XemM4. V.28.
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[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 rối5 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 phần 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không 
được giải nghĩa một cách rộng 谊i?"

Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: “T6n giả Mahãkaccãna (Đại Ca- 
chiên-diên)5 này đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có 
trí kính trọng; Tôn giả Mahãkaccãna 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 
Ĩiệhĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả Mahãkaccãna; sau khi 
đên? chung ta hãy hỏi Tôn giả Mahãkaccãna về ý nghĩa này." Rồi các Tỷ-kheo 
ấy đi đến Tôn giả Mahãkaccãna, sau khi đến5 nói lên với Tôn giả Mahãkaccãna 
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 Mahãkaccãna:

—Thưa Hiên giả Kaccãna, sau khi đọc tông thuyêt này, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá: "Này các Tỷ- 
kheo? vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào... (như trên)... già, 
chết trong tương lai." Nay không biết có ai 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. Rồi này Hiền giả Kaccãna, chúng tôi suy nghĩ như 
sau: "Tôn giả Mahãkaccãna này đã được Thế Tôn tán thán... (như trên)... chúng 
ta hãy hỏi Tôn giả Mahãkaccãna về ý nghĩa này.” Mong Tôn giả Mahãkaccãna 
hãy giải thích cho.

315. 一 Nay 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 ệiả 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 Dan 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.

一 Thưa Hiền giả Kaccãna, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết... (như 
trên). Nay đã đen thời chúng tôi đen hỏi The Ton vê ý nghĩa nay. The Tôn giải 
thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả 
Mahãkaccãna được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng.

5 M. III. 194-95.
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Tôn giả Mahãkaccãna có thể giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần 
này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt5 không giải nghĩa một cách rộng 
rãi. Mong Tôn giả Mahãkaccãna giải thích cho, nếu Tôn giả không cảm thấy 
phiền phức.

-Vậy chư Hiên5 hãy nghe và suy nghiệm kỹ5 tôi sẽ nói.
—Thưa vâng, Hiền giả.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahãkaccãna. Tôn giả Mahãkaccãna 

nói như sau:
- Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt5 không 

giải nghĩa một cách rộng rãi5 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... (như 
trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. Này chư Hiền, lời tổng thuyết này được 
Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng r負i", tôi hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như sau:

316. Chư Hiền, sao gọi là thức đối với ngoại [trần], bị tán loạn, bị tản rộnệ? 
ơ đây； này chư Hiên, khi vị Tỷ-kheo thấy sắc với con mắt, thức truy cầu săc 
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. 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 triên phược bởi kiết sử vị của pháp tướng; như vậỵ gọi là thức đối với ngoại 
[trần] bị tán loạn5 bị tản rộng. Như vậy, này chư Hiên, gọi là thức bị tán loạn, 
bị tản rộng.

317. Chư Hiền, sao gọi là thức đối với ngoại [trần], không bị tán loạn, 
không bị tản rộng? Ở dây, 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. Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai... (như trên)... ngửi hương với mũi... 
(như trên)... nếm vị với lưỡi... (như trên)... cảm xúc với thân... (như trên)... 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 vị của pháp tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại [trần] không bị tán 
loạn, không bị tản rộng. Như vậy5 này chư Hiền, gọi là thức không bị tán loạn, 
không bị tản rộng.

318. Và này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước nội [trần]? Ở dây, 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
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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]. Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo diệt 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 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]. 
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]. Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ? diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
tnróc, 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 kh6ng 
khổ không lạc, bị cột chặt bởi vị không khổ không lạc, bị triền phược bởi kiet 
sử vị không khổ không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội [trần]. Như vậy gọi 
là tâm trú Ưước nội [tran].

319. 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]. 
Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhât 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 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]. Lại nữa, này chư Hiền, vị 
Tỷ-kheo xả lạc xả khổ5 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 lạc5 
không bị cột chặt bởi vị của không khô không lạc? không bị triên phược bởi kiêt 
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].

320. Và thế nào5 này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rối? Ở dây, này chư 
Hiền, kẻ vô văn phàm phu không yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không yết kiến các bậc
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Chân nhân, không thuân 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 trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. sắc pháp ấy của vị ấy có biến 
hoại, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp ấy của vị ấy, thức 
của vị ấy bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. 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.6 Và vị ấy bị chấp thủ7 quấy rối.8 Vị ấy xem cảm thọ... tưởng... các

6 MA. V. 30 viết là apekkhavã, giải thích là sãlayo sasỉneho, với lạc và ái.
1 Anupãdãya. s. III. 16 viết là upãdăya. Kinh chữ Hán viết là "bất thẹ)" trọn cả đoạn này.
8 ở đây bản chữ Hán giải thích có khác: /Chư Hiền, thế nào là Tỷ-kheo không thọ mà khủng bố? Chư Hiền, 
Tỷ-kheo không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc khát. Chư Hiền, nếu có Tỷ-kheo 
khong ly sac nhiêm, không ly săc dục, không ly sac ai, khong ly sac khat; vị ay muon được săc, câu săc, trước 
săc, tru săc. Săc tức la ngã, săc làASỞ hữu của nga, Jkhi muon được sac, cau sãc, trú săc; săc tức la ngã, săc la 
ov IluU Vila ull llluv Mill ay bav, Kill LlluU UII1 ap oaVa till Kill Sav U1CI1 Ul. UlUv UllUyvIl Ulvv Savl KHI inuv 
chuyên theo săc, thì nó sanh khủng bô pháp và tâm trú trong ây. Nhơn vì tâm không biêt, nên sanh sợ hãi, 
phiên lao, không thọ mà khủng bố"(r.òl. 0026.163. 0695C18). -

hành... thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức như là trong tự 
ngã5 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. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại 
trong thức, 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 vậy5 này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rối.

321. Và thế nào, này chư Hiền, là khonjg bị chấp thủ quấy rối? Ở dây, này 
chư Hiền, có vị đa 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; không thấy sắc 
như là tự ngã5 hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã? 
hay tự ngã như là trong sắc. sắc pháp của vị ấy biến hoại, đổi khác. Với sự biến 
hoại và đổi khác trong sắc pháp của vị ấy5 thức của vị ấy không bị tùy chuyển 
bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ây. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự 
biến hoại trong sắc pháp, nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhậ^ tâm 
và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập5 vị ây không sợ hãi, không bực phiên và 
không đầy những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Vị ay không 
xem cảm thọ... tirởng... các hành... thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức5 
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. Do thức không 
bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi 
lên? xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, 
không bực phiền và không đầỵ những khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ 
quấy rối. Như vậy? này chư Hiên, là không bị châp thủ quây rôi.
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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... (như 
trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong 
tương lai.”

Phần tổng thuyết này5 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. 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.

322. Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Mahãkaccãna 
giảng, từ chô ngôi đứng dậy đi đen The Tôn, sau khi đen, đảnh lê Thê Tôn roi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

一 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 tinh xá: 66Này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách 
như thế nào... (như trên)... không có sự tập khởi5 sự sanh khởi của khổ về sanh, 
già5 chết trong tương lai."

Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi khônệ bao lâu, chúng con suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyểt một cách vắn tắt cho chúng ta, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tinh xá: 6Vị Tỷ-kheo cần phải 
quán sát một cách như thế nào... (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai.5 Nay không biết ai có thể giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này5 phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách 
vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng r角i?”

Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "T6n giả Mahãkaccãna... 
(như trên)... nay chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahãkaccãna về ý nghĩa này." Rồi 
bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Mahãkaccãna, sau khi đến, chúng 
con hỏi Tôn giả Mahãkaccãna về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những [chữ] ấy đã 
được Tôn giả Mahãkaccãna giải thích cho chúng con với những phương pháp 
(ãkãra) này, với những câu này, với những chữ này.

一 Này các Tỷ-kheo, Mahãkaccãna là bậc Hiền giả, Này các Tỷ-kheo, 
Mahãkaccãna là bậc Đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo? neu các ông hỏi Ta về ý 
nghĩa này, Ta cũng giải thích cho các ông như vậy5 như Mahãkaccãna đã giải 
thích. Thật sự ý nghĩa ấy là vậy5 và các ông hãy thọ trì như vậy.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy.


