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Phần 1: Giới thiệu tổng quát1 

Ghi Sau Khi Duyệt Nhiếp Luận 

Nhiếp luận nói về cảnh (chân lý luận) hành (phương pháp luận) quả (mục đích 

luận) thật rõ, dầu rõ trong Duy thức học của ngài Vô trước. Với tư cách khởi 

xướng, tư tưởng của ngài học giả phải hiểu mới thấy nó sâu và khác khá nhiều đối 

với tư tưởng Duy thức học về sau. 

Đặc biệt trong phần quả, Nhiếp luận nói rõ hơn các sách khác về đoạn đức (vô 

trú niết bàn), nhất là về trí đức (vô phân biệt trí). Vô phân biệt trí không phải như 
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cây đá, vô tư duy, vô tri giác, đa suy luận, nhưng là “tuệ giác không còn ý thức tự 

ngã”. Tuệ giác ấy có 3 phần và 5 minh, nghĩa là biết tận cùng và hoạt dụng tuyệt 

hảo. Đức Phật là như vậy, với vô trú niết bàn và vô phân biệt trí, lúc nào ngài cũng 

thường trú cạnh ta - dầu ta có mắt để thấy hay chưa. Đức Phật như vậy không phải 

không thể nói là gì sau khi nhập diệt. 

Nhiếp luận tự nói đối tượng của mình là những người thuộc bất định tụ mà có 

khả năng xoay lại hay kiên định về đại thừa. Nhưng cách trình bày thì cho ta thấy 

không ít những điều cần thấy về ngoại đạo và tiểu thừa. 

Về ngoại đạo, triết thuyết nổi nhất là “phạn là ngã, ngã là phạn”. Nhiếp luận 

cho thấy ngã và phạn ấy chỉ là mạt na tự ý thức a lại da làm tự ngã. Sự xác lập và 

khá đề cao mạt na của Nhiếp luận còn cho thấy nó là sự tự ý thức về tự ngã và từ 

đó mà tự ngã hóa nhận thức và đối tượng của nhận thức: nó không những năng sở 

hóa mà còn tự tha hóa tất cả. Đặc biệt tùy ý thức tự ngã còn hay mất mà nó là căn 

cứ của ô nhiễm và thanh tịnh. 

Về tiểu thừa, Nhiếp luận cho thấy khá nhiều tư tưởng được luận ấy đưa ra mà 

bài bác hoặc điều chỉnh. Lại nữa, trong mục 1, nói A hàm của Đại chúng bộ nói 

đến căn bản thức, Hóa địa bộ nói đến cùng sinh tử uẩn, chỉ vài câu ấy, và khá nhiều 

chỗ nói đến quan điểm của tiểu thừa, Nhiếp luận cho ta thấy ngay sau 2 đại hội (do 

ngài Ca diếp và ngài Ba sư ba chủ trì) của kiết tập 1, 3 tạng mà 2 bộ phái căn bản 

là Thượng tọa và Đại chúng đã không phải duy nhất. Ngày nay không thể nói 3 

tạng Paly của Thượng tọa bộ (được chép thành văn bản vào thời đại A dục vương, 

hơn 2 bách kỷ sau Phật nhập diệt) là nguyên thỉ và “nguyên thỉ chỉ có bấy nhiêu”. 

Ba mươi tháng 4, 2537. 

Trí Quang  

---o0o---  

Giới thiệu tổng quát 

(1) Tác giả Nhiếp luận là Vô trước đại sĩ. Ngài Huyền tráng ghi về đại sĩ như 

sau:... Quốc đô A du đà, phía tây bắc, cách bốn năm dặm, gần bờ sông Hằng, có 1 

đại dà lam, trong có ngôi tháp cao hơn 200 thước, do A dục vương xây dựng, và đó 

là chỗ xưa kia Phật đã thuyết pháp 3 tháng... Phía tây nam, cách năm sáu dặm, có 1 

dà lam cũ, đó là chỗ Vô trước đại sĩ thuyết pháp... Đại sĩ người Càn đà ra, xuất thế 

trong bách kỷ 10 sau Phật niết bàn, xuất gia trong Hóa địa bộ, sau tín thọ đại thừa... 



Đại sĩ người minh triết, có tài trước thuật, viết nhiều luận văn giải thích đại thừa, 

làm bậc thầy của xứ Ấn độ. Nhiếp luận chính là văn bút của đại sĩ (Chính 50/233). 

Thế giới Phật giáo thông sử, cuốn thượng, các trang 179-185, phần nhiều ghi 

theo truyện Thế thân đại sĩ (em ruột Vô trước đại sĩ). Theo đó, có những chi tiết 

cần biết như sau. 

Vô trước đại sĩ người quãng 310-390 dương lịch, trước sau ngài Pháp hiển đi 

Ấn độ và ngài La thập đến Trung hoa. Đại sĩ người bắc bộ Ấn độ, nước Phú lâu sa 

phú la. Có 3 anh em, đại sĩ là anh cả, em kế là Thế thân đại sĩ, cùng xuất gia trong 

Hữu bộ. Vô trước đại sĩ do La hán Tân đầu la giáo hóa, chứng được không quán 

của tiểu thừa, nhưng vẫn bất mãn, tìm học với Di lạc đại sĩ. Vị đại sĩ này có thể là 

nhân vật lịch sử, người quãng 270-350 dương lịch. Tác phẩm Vô trước đại sĩ viết 

dưới danh nghĩa Di lạc đại sĩ, quan trọng nhất là Du dà, tác phẩm viết dưới danh 

nghĩa của chính đại sĩ, quan trọng nhất là Nhiếp luận. Phật giáo đại thừa ở Ấn độ, 

nhân vật trung tâm, ban đầu là Mã minh đại sĩ, kế đó là Long thọ đại sĩ, tiếp theo là 

Vô trước đại sĩ. 

(2) Tác phẩm của Vô trước đại sĩ có khá nhiều và cùng quan trọng. Tựu trung, 

như vừa nói, tác phẩm quan trọng và được viết dưới danh nghĩa của chính đại sĩ là 

Nhiếp luận. 

Ngoài bản dịch của Tây tạng, tại Trung hoa, Nhiếp luận có 4 bản dịch, 3 bản 

đơn hành, 1 bản gồm trong thích luận; 3 bản đơn hành mang các số sau đây của 

Đại tạng kinh bản Đại chính: 1592 là của ngài Phật đà phiến đa, 1593 là của ngài 

Chân đế, 1594 là của ngài Huyền tráng; 1 bản gồm trong thích luận mang số 1596 

là của ngài Đạt ma cấp đa. Nhiếp luận có thích luận, do 2 tác giả. Một là tác giả 

Thế thân, có đến 3 bản dịch, mang các số sau đây của Đại tạng kinh nói trên: 1595 

là của ngài Chân đế, 1596 là của ngài Đạt ma cấp đa, 1597 là của ngài Huyền 

tráng. Hai là tác giả Vô tánh, bản dịch của ngài Huyền tráng, mang số 1598. 

Nhiếp luận, gọi đủ là Nhiếp đại thừa luận, không phải là tông luận, luận văn 

viết theo chủ đề, mà là thích luận, luận văn giải thích kinh luận khác. Ở đây, Nhiếp 

luận giải thích phẩm Nhiếp đại thừa của kinh Đại thừa a tì đạt ma. Cái đề Đại thừa 

a tì đạt ma là ghi theo bản dịch 1592. Theo các bản dịch khác thì phải nói kinh A tì 

đạt ma, bản kinh của đại thừa. 

Nội dung Nhiếp luận có 11 phẩm, tôi gọi phẩm đầu là phần đầu, 10 phẩm tiếp 

theo tôi gọi là 10 tiết mục. Phần đầu là tự luận, 10 tiết mục tiếp theo mới là nội 

dung, có thể chia theo thông lệ của Duy thức học, là cảnh (chân lý luận) hành 



(phương pháp luận) quả (mục đích luận). Trong 10 tiết mục của Nhiếp luận, các 

tiết mục 1 và 2 là cảnh, 3 đến 8 là hành, 9 và 10 là quả. 

Không hiểu Vô trước đại sĩ giải thích phẩm Nhiếp đại thừa mà giải thích 

chính văn như thế nào, chỉ biết theo văn từ mà xét thì Nhiếp luận gần như 1 bản 

tông luận. 

Khi luận này được truyền dịch ở Trung hoa trước ngài Huyền tráng thì đã 

thành 1 tông phái gọi là Nhiếp luận tông. Nhưng lịch sử ngài Huyền tráng nói ngài 

khổ tâm vì thấy các bản dịch kinh luận cũ có chỗ không làm sao hiểu được cho 

chắc chắn, mới quyết chí đi học ở Ấn độ. Luận cũ mà ngài Huyền tráng có thái độ 

ấy chính là Nhiếp luận. Khi về nước, ngài đã dịch lại cả chính văn và 2 bản thích 

luận. Nhưng điều đáng nói là không hiểu tại sao Nhiếp luận đã không có bản sớ 

giải nào từ sau khi ngài Huyền tráng dịch ra. Mãi đến sau này mới có ngài Mật lâm 

sớ giải trọn bộ mà chỉ đăng trên tạp chí Hải trào âm, ngài Thái hư chỉ sớ giải phần 

đầu và tiết mục 1, cũng chỉ đăng trên tạp chí vừa nói, và sau đó in trong bộ toàn 

thư của ngài. Gần đây có 1 nhóm 4 pháp sư, Ấn thuận thì giảng, Diễn bồi, Diệu 

khâm và Văn tuệ thì ghi, thành 1 bản đơn hành với cái tên Nhiếp đại thừa luận 

giảng ký. 

Bản dịch giải này của tôi lấy bản dịch của ngài Huyền tráng làm chính văn, 

tham khảo thì có bản giảng ký vừa nói. Các bản thích luận của các đại sĩ Thế thân 

và Vô trước, tôi cũng có tham chiếu. 

(3) Đối tượng của Nhiếp luận rõ ràng nhắm vào bộ phái tiểu thừa. Phần đầu 

của Nhiếp luận cho thấy, thời đại luận này, có những luận điệu của tiểu thừa cho 

đại thừa là phi Phật thuyết, đại thừa không là gì khác hơn chính là tiểu thừa. Luận 

này gần như đối thoại hoàn toàn với tiểu thừa. Luận này nói có 1 loại các vị thanh 

văn có khả năng xoay về đại thừa, lại có 1 số các vị bồ tát có thể dao động; thật rõ 

ràng, chính các vị thanh văn và bồ tát này đích là đối tượng của Nhiếp luận. 

Văn phong Nhiếp luận, cũng tựa như những tác phẩm khác của Vô trước đại 

sĩ, đúng là văn phong của Hữu bộ. Chủ đề của Nhiếp luận là duy thức luận, sẽ 

được nói đến dưới đây. 

(4) Sợi giây trong bóng tối được thấy lầm là con rắn. Nếu biết con rắn ấy hoàn 

toàn không có, chỉ có với sự thấy lầm, thì rồi cũng sẽ thấy ra sợi giây chỉ là sự kết 

hợp của các nguyên tố sắc hương vị xúc. Duy thức là như vậy. Nơi các pháp y tha 

mà thấy ra biến kế ngã pháp. Ngã pháp ấy là toàn bộ thân tâm và thế giới chúng ta 

đây. Nhưng thực chất chỉ là con rắn thấy lầm sợi giây mà ra. Thế nên duy thức thì 



phải nói rõ và đủ là duy thức vô nghĩa, vô nghĩa duy thức. Nhiếp luận nói về duy 

thức, trước tiên nói như vậy, dưới cái dạng gọi là duy thức vô nghĩa. 

Nhiếp luận lại nói đến cái biết của chúng ta. Cái biết ấy có nhận thức có đối 

tượng. Ở đây nhận thức là đối tượng hóa nhận thức, cũng như đối tượng là nhận 

thức hóa đối tượng. Như thế mới là biết. Và như thế gọi là duy thức. Đó là cách thứ 

hai, Nhiếp luận nói về duy thức, dưới cái dạng gọi là 2 phần. 

Nhiếp luận thống nhiếp các pháp thành 11 loại, gọi là 11 thức. Một là thức 

thân (thân thức), tức cái tổng thể gồm cả 5 giác quan. Hai là thức chủ thể của thân 

(thân giả thức), là ý ô nhiễm. Ba là thức chủ thể của sự tiếp nhận (thọ giả thức), là 

ý vô gián diệt. Bốn là thức được tiếp nhận (bỉ sở thọ thức), là 6 cảnh. Năm là thức 

tiếp nhận (bỉ năng thọ thức), là 6 thức. Sáu là thức thì gian (thế thức), là vị lai hiện 

tại quá khứ liên tục. Bảy là thức số mục (số thức), là những số mục hàng lẻ, hàng 

chục v/v. Tám là thức cư trú (xứ thức), là thế giới chúng sinh cư trú. Chín là thức 

nói năng (ngôn thuyết thức), là ngôn ngữ xuất từ thấy nghe hay biết. Mười là thức 

mình người (tự tha sai biệt thức), là bản thân với tha nhân. Mười một là thức 

đường lành đường dữ (thiện thú ác thú tử sinh thức), là những nẻo đường sinh tử. 

Tất cả 11 loại này đều gọi là thức, là vì liên hệ đến thức, do thức biểu thị. Tất cả 11 

loại này, 3 loại đầu là 6 căn, loại 4 là 6 cảnh, loại 5 là 6 thức; 6 loại còn lại là chi 

tiết của 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Thế nên 11 loại này bao gồm hết thảy mọi sự sai 

biệt của nhân sinh vũ trụ. Mọi sự sai biệt này toàn liên hệ với thức, nên gọi là duy 

thức, dưới cái dạng gọi là nhiều thứ. 

(5) Thế nhưng vấn đề không phải đã ngừng ở đây. Mà nói duy thức thì phải 

nói về a lại da. 

Nhiếp luận nói a lại da khá kyծ Và cũng khá khác với những cách nói khác. 

Nhiếp luận nói về a lại có những điểm chính sau đây. 

Một, trong 4 duyên, nhân duyên mới là nói về cái nhân tố chính yếu phát sinh 

các pháp. Nhân tố ấy là chủng tử. Chủng tử là a lại da. Nên a lại da mới là nhân 

duyên, tức là căn bản của các pháp. Không những như vậy, trong khi nói về đạo lý 

duyên khởi, Nhiếp luận cho thấy, với 2 loại duyên khởi và 3 sự huân tập sai biệt, a 

lại da đối với con người và thế giới của con người, nó vừa là chất liệu vừa là tổ 

hợp. 

Hai, a lại da là thức, mà là thức có đủ 2 phần tướng kiến, thì chính cách nói 

này cũng cho thấy a lại da là căn bản của các pháp, là chủ thức của các thức, hơn là 



1 thức bình thường. Nếu chỗ nào qui định a lại da là thức, thì ở đó tất cả (11) thức 

khác là tướng phần, còn ý thức (trong đó) và mọi thức nó dựa vào là kiến phần. 

Ba, a lại da là y tha (gồm có 11 thức). Y tha là tổng thể của biến kế và viên 

thành (của nhiễm và tịnh).... Sinh tử là phần tạp nhiễm nơi y tha, niết bàn là phần 

thanh tịnh nơi y tha, chỗ dựa của 2 phần là y tha. Chuyển y là chính y tha khi nổi 

lên sự đối trị thì chuyển bỏ phần tạp nhiễm mà chuyển được phần thanh tịnh. 

Bốn, đặc biệt chủng tử của đa văn huân tập, khởi đầu của sự tu chứng ngộ 

nhập, là đa văn giáo pháp của pháp giới tối thanh tịnh (nói theo từ ngữ của học hệ 

khác, là chân như và đẳng lưu của chân như, là dụng huân tập của chân như). Đa 

văn huân tập cũng dựa vào a lại da nhưng vẫn đối trị a lại da. 

Năm, đối với thân tâm và thế giới chúng ta đây, Nhiếp luận nói, chung là 

chủng tử của thế giới ở ngoài, riêng là chủng tử của tự thể riêng biệt. Chung là 

chủng tử không sinh cảm giác, riêng là chủng tử có sinh cảm giác. Khi sự đối trị 

sinh ra thì chỉ loại riêng bị diệt, còn loại chung thì người khác duy trì, và mình chỉ 

thấy trong sạch. 

A lại da là như vậy, như mấy điểm vừa thuật lại, nên đã có cái ví dụ người mù 

rờ voi, con voi a lại da qua sự mô tả của bao tư tưởng mù mờ... 

Cách nói về a lại da như vậy thật là đặc thù, những ai học về Duy thức học 

phải cứu xét kyծ Bởi vì cách nói a lại da của Nhiếp luận, xưa và nay, vẫn có ý kiến 

cho a lại da chỉ là phần nhiễm, và nói phải có cái gọi là giải tánh a lại da, hay phải 

lập thêm thức a ma la (vô cấu thức). 

(6) Giữa đại thừa với tiểu thừa không thể có sự dung hòa ở chính mục đích. 

Tiểu thừa chỉ cần tịnh trừ phiền não mà chứng giải thoát thân. Nhưng đại thừa thì 

ngoài giải thoát thân, mục đích chính là pháp thân (trí thân). 

Nhiếp luận có 1 luận cứ: nếu các pháp mà thật thì cái trí biết các pháp cũng 

thật, cần gì phải tu dưỡng. Nói như vậy là căn bản của trí thức đã được đặt ra và đã 

thành vấn đề. Và quả thật nếu không vì mục đích lợi ích chúng sinh thì chỉ cần nói 

giải thoát, gần như không có nhu cầu gì để nói đến giác ngộ cả. Trái lại, mục đích 

đại thừa lại chính ở đây. Nên sự tu dưỡng trí thức là cả một vấn đề của đại thừa, 

của Nhiếp luận. 

Trong vấn đề này, Nhiếp luận vừa nói về sự tu dưỡng, vừa cho thấy vị trí của 

các thức trong sự ấy. 



Trước hết là vị trí của a lại da. Khởi sự tu dưỡng ngộ nhập là đa văn huân tập 

giáo pháp đại thừa, tức là đa văn cái đẳng lưu của pháp tánh tối thanh tịnh. Nghĩa 

là không phải xuất từ a lại da; mà đa văn ấy chỉ ký thác a lại da, và có khả năng đối 

trị chuyển y a lại da. Nói như vậy cũng như có thể nói đa văn cũng huân tập a lại 

da mà là sự huân tập có tác dụng hoàn diệt. Và từ đó, vị trí a lại da vẫn là căn bản 

của sự tu dưỡng ngộ nhập. 

Kế vị trí a lại da, hãy xét đến cái ý ô nhiễm. Tuệ giác sẽ sinh mà nó thường 

làm trở ngại, nó lại đi trong tất cả tâm thức, nó đó là vô minh bất cọng, vô minh 

đặc biệt. Vô minh đặc biệt không những vô minh vì ý thức tự ngã, mà trong sự ngã 

kiến huân tập, nó tạo sự sai biệt và cách biệt giữa bản thân với tha nhân. Do vậy 

mà nó là mục tiêu hủy diệt của sự tu dưỡng ngộ nhập. 

Sau hết, và đây mới quan trọng, ấy là vị trí của ý thức. Từ đầu đến cuối của sự 

tu dưỡng ngộ nhập toàn là hoạt dụng ý thức. Trong đời sống bình thường, chưa hay 

không tu dưỡng ngộ nhập, thì ý thức là năng biến kế. Trong sự tu dưỡng ngộ nhập, 

Nhiếp luận trước hết nói đến đa văn huân tập và quan sát danh với sự, mà đó là ý 

thức cả. Quan sát danh với sự là quan sát tên gọi và cái được gọi, để thấy ý thức tự 

nó vừa hiển cảnh vừa biểu nghĩa, nên danh với sự cùng là khách thể của nhau. 

Bước tới nữa, tới nữa, tới cho đến tuệ giác của Phật, cũng chỉ là ý thức từ da hành 

của vô phân biệt trí thành căn bản và hậu đắc của vô phân biệt trí. 

Với cách nói tu dưỡng ngộ nhập như vậy, Nhiếp luận cho thấy khả năng của 

tâm thức chúng sinh thật là vĩ đại, trong mê cũng như trong ngộ. 

(7) Nay hãy nói vấn đề niết bàn. Niết bàn có cái pháp số 4. Một là tánh tịnh 

niết bàn, là bản thể của các pháp, trong đó có chúng sinh, vốn và vẫn tĩnh lặng. 

Niết bàn này là căn bản cho 3 niết bàn sau. Hai là hữu dư niết bàn, là niết bàn mới 

tịnh trừ tập đế, khổ đế đang còn. Ba là vô dư niết bàn, là niết bàn hết cả khổ đế 

nữa. Bốn là vô trú niết bàn, là niết bàn không ở vào đâu cả: không ở sinh tử mà 

cũng không ở niết bàn. 

Nhiếp luận nói niết bàn của đại thừa là vô trú niết bàn. Loại niết bàn thứ 3 chỉ 

tiểu thừa có. Thế nhưng đức Phật mà nay gọi là đức Phật trong lịch sử, thì có niết 

bàn thứ 3. Nhiếp luận nói đức Phật trong lịch sử chỉ là biến hóa thân của Phật. Sự 

niết bàn của đức Phật này là sự niết bàn của biến hóa thân. Phật chỉ có vô trú niết 

bàn, biến hóa thân mới có niết bàn thứ 3. Nói cách khác, Phật không niết bàn, hoặc 

không lúc nào Phật tách rời niết bàn cả. 

Nhiếp luận đối thoại với tiểu thừa về sự cho thân Phật chính là và chỉ là biến 

hóa thân, đã nói rằng nếu biến hóa thân mà chính là pháp thân, thì thế là Phật có sự 



nhập niết bàn, và nhập niết bàn thì đại nguyện độ sinh của Phật bị cắt đứt. Đối với 

Phật, sự giáng sinh và sự nhập diệt đều là thấy như thế nào mới lợi ích chúng sinh 

thì thị hiện ra như thế ấy. Biến hóa thân nhập niết bàn chỉ là phương tiện để lợi ích 

chúng sinh. Cách nói này của Nhiếp luận không khác mà còn rõ hơn cả Pháp hoa. 

Nhưng vô trú niết bàn là gì? Nhiếp luận nói niết bàn ấy là chuyển bỏ phần tạp 

nhiễm nơi y tha mà chuyển được phần thanh tịnh nơi y tha ấy. Với lý thuyết như 

vậy, Nhiếp luận nói rõ vô trú niết bàn xả bỏ phiền não chứ không xả bỏ chúng sinh. 

Nên Phật thường trú, thị hiện đủ loại hình mà ích lợi chúng sinh. Không những thị 

hiện thân Phật, thị hiện niết bàn, mà thậm chí cái thân tôi tớ giúp việc Phật cũng thị 

hiện. Và nói như kinh Địa tạng, cao nguyên, bình nguyên, ao hồ, suối giếng, không 

có gì ích lợi, có tác dụng hóa độ chúng sinh mà Phật không thị hiện. 

Phật thị hiện đến như vậy mà ta không nhận biết, là vì ta là đồ bễ, không thể 

chứa nước, hoặc chứa nước mà nước đục, nước xao động, thì chẳng bao giờ thấy 

được hình bóng vầng trăng. Nhiếp luận còn nói rất rõ, những người đủ mọi chướng 

ngại, những người thiếu các yếu tố, những người bị nghiệp chướng và báo chướng 

quyết định, đối với những người như vậy thì Phật không thể tự tại. Cũng như nếu 

có nghiệp nặng trở ngại cho tiền tài địa vị, nếu được tiền tài địa vị thì chướng ngại 

cho thiện pháp, nếu thiếu thốn tiền tài địa vị mới biết chán hiện hữu, nếu được tiền 

tài địa vị thì dồn chứa nhân tố bất thiện, nếu được tiền tài địa vị thì làm hại cho 

người khác, thì Phật chẳng thể đem tiền tài địa vị lại cho họ. 

(8) Sau hết, dầu vụn vặt một chút, ta cũng nên để ý cách nói chính xác của 

Nhiếp luận. Thí dụ nói căn bản và hậu đắc của trí vô phân biệt thì Nhiếp luận đã ví 

dụ: căn bản của trí ấy như hư không, hậu đắc của trí ấy như trong hư không ấy hiện 

mọi hình tượng. Nói vô trú niết bàn thì bỏ tạp nhiễm mà không bỏ chúng sinh; nói 

giới luật nghi là căn bản của giới nhiếp thiện pháp và giới lợi ích chúng sinh; nói 

duy thức thì duy thức là các pháp không thật... Đại khái như vậy, Nhiếp luận nói 

khá độc đáo. 

Nhiếp luận nói về cách ngộ nhập, nói về địa vị ngộ nhập, tương đối rõ ràng, 

đơn giản. Do đó, khi Nhiếp luận mới đến Trung hoa đã được thành lập 1 tông. 

---o0o--- 

Phần 2 

Chương 1: Cương Yếu Của Đại Thừa 

Chính Văn.- 



Trong kinh Đại thừa a tì đạt ma, trước đức Thế tôn, các vị Bồ tát đã khéo ngộ 

nhập đại thừa2, vì biểu thị đại thừa bản thể vĩ đại, nên nói rằng căn cứ vào đại 

thừa mà chư vị Thế tôn có 10 ngôn ngữ thù thắng nói về 10 tiết mục thù thắng3: 

một là căn cứ của các pháp sở tri, hai là sắc thái của các pháp sở tri, ba là ngộ 

nhập các pháp sở tri, bốn là nhân quả của sự ngộ nhập ấy, năm là sự tu tập về 

nhân quả ấy, sáu là giới tăng thượng trong sự tu tập, bảy là định tăng thượng 

trong sự tu tập, tám là tuệ tăng thượng trong sự tu tập, chín là đoạn đức của sự tu 

tập, mười là trí đức của sự tu tập4. Do những tiết mục trên đây, đã được nói trong 

khế kinh đức Thế tôn ấn chứng, mà biểu thị đại thừa thật là Phật thuyết. 

Lược Giải.- 

Luận này không phải tông luận, mà là thích luận, giải thích phẩm Nhiếp đại 

thừa của kinh Đại thừa a tì đạt ma. Phẩm ấy nói về 10 tiết mục, với chủ ý nói rằng 

vì những tiết mục ấy thù thắng nên ngôn ngữ diễn đạt những tiết mục ấy cũng thù 

thắng, nói cách khác, phải có ngôn ngữ thù thắng mới diễn đạt được nghĩa lý thù 

thắng. Những tiết mục ấy là cương yếu của đại thừa, nên đại thừa là Phật thuyết. 

Điều này chứng tỏ luận này cốt chống luận cứ đại thừa là ngụy tạo, phi Phật 

thuyết. Phật thuyết là kinh, kinh có 2 loại, có loại Phật tuyên thuyết, có loại Phật 

ấn chứng mà bồ tát tuyên thuyết. Kinh Đại thừa a tì đạt ma là loại 2. 

---o0o--- 

Chương 2: Đại Thừa Là Thù Thắng 

Chính Văn.- 

Biểu thị như thế nào? Là 10 tiết mục đã nói trên đây, trong thanh văn thừa đã 

không thấy nói đến, chỉ trong đại thừa mới nhiều chỗ thấy nói. (Một) nói a lại da 

là căn cứ của các pháp sở tri5. (Hai) nói 3 tánh, y tha, biến kế và viên thành là sắc 

thái của các pháp sở tri6. (Ba) nói đạo lý duy thức là sự ngộ nhập các pháp sở tri7. 

(Bốn) nói 6 độ là nhân quả của sự ngộ nhập ấy8. (Năm) nói 10 địa của Bồ tát là sự 

tu tập về nhân quả ấy9. (Sáu) nói bồ tát giới là giới tăng thượng trong sự tu tập. 

(Bảy) nói thủ lăng nghiêm, hư không tạng, và các định đồng đẳng, là định tăng 

thượng trong sự tu tập. (Tám) nói trí vô phân biệt là tuệ tăng thượng trong sự tu 

tập10. (Chín) nói niết bàn vô trú là đoạn đức của sự tu tập. (Mười) nói 3 loại thân 

Phật, thân tự tánh, thân thọ dụng và thân biến hóa là trí đức của sự tu tập11. Do 10 

tiết mục đã nói trên đây mà biểu thị đại thừa biệt lập với thanh văn thừa, lại biểu 

thị đức Thế tôn chỉ nói 10 tiết mục ấy cho Bồ tát, nên chỉ căn cứ vào đại thừa mà 

chư vị Thế tôn có 10 ngôn ngữ thù thắng về 10 tiết mục thù thắng. 



Lược Giải.- 

Thời đại luận này còn có cái luận cứ: đại thừa không gì khác hơn là chính 

tiểu thừa. Với nội dung 10 tiết mục như luận này nói, cho thấy đại thừa không thể 

chính là tiểu thừa. Đại thừa là đại thừa, với mọi sự thù thắng mà tiểu thừa không 

có. 

---o0o--- 

Chương 3: Đại Thừa Là Phật Thuyết 

Chính Văn.- 

Tại sao do ngôn ngữ thù thắng của đức Thế tôn nói về 10 tiết mục thù thắng 

mà biểu thị đại thừa là Phật thuyết, ngăn chận ý kiến nói thanh văn thừa là đại 

thừa? Vì 10 tiết mục này trong thanh văn thừa đã không thấy nói đến, chỉ trong đại 

thừa mới thấy chỗ này nói chỗ khác nói. Có nghĩa 10 tiết mục này là rất có năng 

lực dẫn ra đại bồ đề, là khéo léo xác lập, là thích ứng chứ không mâu thuẫn và có 

năng lực chứng được cái trí Nhất thế trí12. Ở đây có 2 bài văn chỉnh cú13. 1. Căn 

cứ của các pháp sở tri, sắc thái của các pháp sở tri, ngộ nhập về các pháp sở tri, 

nhân quả của sự ngộ nhập ấy, sự tu tập về nhân quả ấy, 3 tăng thượng học của sự 

tu tập ấy, đoạn đức và trí đức của kết quả sự tu tập ấy, đó là những tiết mục thù 

thắng, thống thuộc đại thừa tối thượng. 2. Đại thừa thì thấy nói đến, mà ngoài đại 

thừa thì không thấy nói đến. Do vậy, 10 tiết mục nói trên là nhân tố thù thắng của 

đại bồ đề, và tôi chủ trương rằng đại thừa thật là Phật thuyết. Đại thừa ấy, do nói 

về 10 tiết mục, nên là thù thắng. 

Lược Giải.- 

Nội dung luận này là 10 tiết mục. Mười tiết mục là đại thừa, có năng lực dẫn 

ra toàn giác. Nên đại thừa là Phật thuyết, và biệt lập với tiểu thừa. 

---o0o--- 

Chương 4: Tổng Quát Cả Đại Thừa 

Chính Văn.- 

Tại sao 10 tiết mục có thứ tự như vậy? Là vì (một) các vị Bồ tát trước hết phải 

khéo biết về căn bản của các pháp thì mới gọi là khéo biết về các pháp duyên khởi; 

(hai) kế đó thì phải khéo biết sắc thái của các pháp duyên khởi thì mới tách rời 



được 2 cực đoan thêm và bớt14; (ba) kế đó, vị bồ tát khéo biết này phải chính xác 

thông suốt, nghĩa là khéo biết về sở thủ15, làm cho tâm trí siêu thoát mọi sự chướng 

ngại; (bốn) kế đó, thông suốt sở thủ rồi thì, trước tiên, đối với 6 độ của da hành vị, 

vì chứng đắc nên càng phải thành mãn để ý lạc được trong sáng; (năm) kế đó, đối 

với 6 độ của ý lạc trong sáng, càng phải trải qua 10 địa mà tu tập một cách nỗ lực, 

tức là phải trải qua 3 đại kiếp vô số16; (sáu đến tám) trong sự tu tập này phải viên 

mãn về 3 học của bồ tát; (chín và mười) viên mãn rồi thì hiện chứng đại niết bàn 

và đại bồ đề của kết quả sự viên mãn ấy. Thứ tự được nói về 10 tiết mục là như 

vậy, và ở đây đã nói về toàn thể đại thừa một cách trọn vẹn. 

Lược Giải.- 

Mười tiết mục bao gồm tất cả cảnh, hành, quả, nên đã bao quát đựơc toàn bộ 

đại thừa. Luận này lấy tên Nhiếp đại thừa là vì như vậy. 

---o0o---  

Tiết 1: Giải thích danh xưng để chứng minh về a lại da 

Mục 1: Danh Xưng A Lại Da 

Chính Văn.- 

Trong 10 tiết mục thù thắng, trước hết, hãy nói về căn cứ của các pháp sở tri. 

Căn cứ ấy là a lại da. Ở chỗ nào đức Thế tôn đã nói a lại da tên là a lại da? Là 

trong kinh Đại thừa a tì đạt ma, đức Thế tôn đã nói như sau, trong một bài chỉnh 

cú: Là cái nhân từ vô thỉ, a lại da là căn cứ mà tất cả các pháp đồng đẳng nương 

dựa, do đó mà có mọi nẻo đường sinh tử và có sự chứng được niết bàn17. Cũng 

trong kinh ấy, đức Thế tôn lại còn nói bài chỉnh cú sau đây: Là cái chủ thức thâu 

tàng chủng tử18 của các pháp, nên mệnh danh là a lại da, đối với những người hơn 

người thì Như lai khai thị. Như vậy là đã dẫn chứng trong khế kinh. Nhưng vì lý do 

nào mà gọi là a lại da? Vì, đối với các pháp tạp nhiễm19, nó thâu tàng với đặc tính 

làm quả, rồi cũng chính nó thâu tàng với đặc tính làm nhân, nên mệnh danh là a 

lại da; hoặc hữu tình thâu tàng làm tự ngã, nên mệnh danh là a lại da20. 

Lược Giải.- 

A lại da là cái căn bản vừa là chủng tử, vừa là hiện hành, lại vừa là tự ngã, 

nên tên là a lại da. 

---o0o---  



Mục 2: Danh Xưng A Đà Na 

Chính Văn.- 

A lại da cũng mệnh danh là a đà na. Ở đây, khế kinh là như kinh Giải thâm 

mật nói: A đà na thức cực kỳ vi tế, tất cả chủng tử tựa như dòng nước dốc21, Như 

lai không nói cho phàm phu và tiểu thừa, vì sợ họ phân biệt chấp làm tự ngã. 

Nhưng vì lý do nào mà mệnh danh a lại da là a đà na? Là vì nó chấp thọ sắc căn, 

chấp thủ tự thể. Tại sao, vì các sắc căn do nó chấp thọ mới không biến hoại, tùy 

chuyển suốt đời; lại lúc mới liên tục kiết sinh thì nó chấp thủ kiết sinh ấy làm tự 

thể22. Do vậy mà a lại da cũng mệnh danh là a đà na. 

Lược Giải.- 

Sinh mệnh là biểu hiện của a lại da, nên a lại da có tên là a đà na. 

Đoạn 1: Giải Thích Trước Về Ý 

Chính Văn.- 

A lại da cũng mệnh danh là tâm, như đức Thế tôn nói tâm ý thức 3 thứ. Trong 

đây ý có 2 loại. Thứ nhất là làm đẳng vô gián duyên, tức cái ý vô gián diệt làm cho 

ý thức sinh ra. Thứ hai là cái ý ô nhiễm thường tương ứng với 4 phiền não ngã 

kiến, ngã mạn, ngã ái, ngã si, và chính nó là cái làm cho ý thức tạp nhiễm. Ý thức 

do ý thứ nhất mà phát sinh, do ý thứ hai mà tạp nhiễm. Vì là đặc tính nhận thức đối 

cảnh (nên cũng là thức), lại vì là đẳng vô gián và vì là đặc tính tư lượng, nên ý có 

2 loại23. 

Lược Giải.- 

Trong duy thức học, sự khám phá và thuyết minh về ý cũng rất quan trọng và 

đặc thù. Ý là ý thức tự ngã. Chính ý thức tự ngã này làm cho tâm thức tạp nhiễm, 

rồi ý thức tự ngã này chuyển đổi đi thì chính ý làm cho tâm thức thanh tịnh. Do đó 

mà ý được gọi là nhiễm tịnh y. 

Chính Văn.- 

Làm sao biết có cái ý ô nhiễm? Là vì cái ý ô nhiễm nếu không có thì (một) vô 

minh bất cọng không có, mà như vậy là có lỗi; (hai) cái đồng pháp với 5 thức cũng 

không có, mà như vậy là có lỗi, vì 5 thức quyết định có 5 căn làm câu hữu y; (ba) 

sự huấn thích danh từ cũng không có, mà như vậy là có lỗi; (bốn) sự khác nhau 



giữa vô tưởng định và diệt tận định cũng không có, mà như vậy là có lỗi, vì vô 

tưởng định còn có ý ô nhiễm chứ không phải diệt tận định, không như vậy thì 2 

định này đáng lẽ không khác gì nhau; (năm) suốt thì gian sinh trời vô tưởng đáng 

lẽ không có ô nhiễm, nghĩa là không có ngã chấp và ngã mạn, mà như vậy là có 

lỗi; (sáu) có ý ô nhiễm nên trong các tâm thiện, ác và vô ký, lúc nào ngã chấp cũng 

hiện hành thấy được, trái lại thì đáng lẽ chỉ trong tâm ác mới có ngã và ngã sở 

tương ưng mà hiện hành, chứ không phải trong tâm thiện và tâm vô ký - nên có cái 

ý ô nhiễm hiện hành vì câu hữu chứ không phải hiện hành vì tương ưng, thì không 

có cái lỗi này24. 

Lược Giải.- 

Ý ô nhiễm chính là ý thức tự ngã. Ý thức tự ngã phải có mới có sự ô nhiễm mà 

lúc nào tâm thức cũng có. 

Chính Văn.- 

Ở đây có 4 bài chỉnh cú: 1. Vô minh bất cọng, đồng pháp 5 thức, huấn thích 

danh từ, 2 định khác nhau, nếu không có ý ô nhiễm thì 4 sự ấy không có, và như 

thế thì thành ra có lỗi. 2. Nếu không có ý ô nhiễm thì đáng lẽ sinh trời vô tưởng 

không còn ngã chấp, như vậy là có lỗi; ngã chấp thường có trong tất cả tâm thức 

thiện, ác và vô ký, sự ấy cũng không có nếu không có ý ô nhiễm. 3. Không có ý ô 

nhiễm thì 2 lý do đầu và 3 lý do tiếp theo, đều không thể có được, và như vậy thì 

mâu thuẫn với chính tiểu thừa; không có ý ô nhiễm thì đáng lẽ không phải lúc nào 

cũng có ngã chấp. 4. Tuệ giác sẽ sinh mà nó thường làm trở ngại, nó lại đi trong 

tất cả tâm thức25, nó đó là vô minh bất cọng. 

Lược Giải.- 

Trong 4 bài chỉnh cú này, quan trọng là bài cuối cùng, nói về vô minh bất 

cọng và ngã chấp thường có: đó là chứng cứ thấy rõ nhất về ý. 

Chính Văn.- 

Vì ý thì ô nhiễm, nên tính chất của nó là hữu phú vô ký. Nó thường tương ưng 

với 4 phiền não. Như phiền não ở cõi Sắc và Vô sắc thuộc về tính chất hữu phú vô 

ký, vì phiền não 2 nơi này bị xa ma tha chế ngự, ý cũng vậy, lúc nào cũng vi tế 

hằng hữu, nên nó là hữu phú vô ký26. 

Lược Giải.- 



Chúng sinh tu chứng được là vì ý là vô ký. 

Đoạn 2: Giải Thích Về Tâm 

Chính Văn.- 

Tâm trong 3 thứ tâm ý thức, nếu không có a lại da thì không có được. Do vậy 

mà xác lập a lại da là tâm, do tâm làm chủng tử mà có ý và thức. Thế nhưng vì lý 

do gì mà a lại da mệnh danh là tâm? Vì nó là nơi qui tụ của chủng tử các pháp 

huân tập. Tại sao trong thanh văn thừa không nói tâm mệnh danh là a lại da và 

mệnh danh là a đà na? Vì đó là lĩnh vực cực kỳ vi tế. Sự thể này như thế nào? Vì 

tuệ giác của các vị thanh văn không nhắm vào toàn bộ đối cảnh, nên đối với họ, 

tách rời a lại da đi nữa, tuệ giác vẫn thành tựu, giải thoát vẫn thành tựu, nên Phật 

không cần nói cho họ về a lại da. Còn các vị bồ tát thì tuệ giác quyết định phải 

nhắm vào toàn bộ đối cảnh, nên Phật cần nói cho các vị ấy. Có nghĩa nếu tách rời 

tuệ giác nhắm vào toàn bộ đối cảnh thì không dễ dàng chứng được cái trí Nhất thế 

trí. 

---o0o---  

Mục 3: Các Danh Xưng Khác Trong Tiểu Thừa 

Chính Văn.- 

Thật ra trong thanh văn thừa cũng đã dùng cách nói khác và ý tứ kín mà nói 

về a lại da. Như trong Tăng nhất a hàm nói chúng sinh yêu a lại da, thích a lại da, 

ưa a lại da, khoái a lại da; để hủy diệt cái a lại da như vậy nên khi đức Như lai 

thuyết pháp thì cung kính, tập trung thính giác, chuyên chú vào sự tìm hiểu, thuận 

theo pháp và làm theo pháp; đức Như lai xuất thế nên cái pháp kỳ lạ hiếm có 

(nhắm vào sự hủy diệt a lại da) như vậy xuất hiện thế gian. Trong kinh Bốn thành 

quả Như lai xuất hiện của thanh văn thừa cũng đã dùng cách nói khác và ý tứ kín 

mà nói về a lại da. A hàm của Đại chúng bộ cũng đã dùng cách nói khác và ý tứ 

kín mà nói a lại da với cái tên căn bản thức, tựa như gốc rễ làm chỗ dựa cho cái 

cây. Trong Hóa địa bộ cũng đã dùng cách nói khác và ý tứ kín mà nói a lại da là 

cái uẩn cùng tận sinh tử, có chỗ có lúc thấy sắc và tâm mất đi, nhưng không phải 

chủng tử của chúng nơi a lại da đã mất27. 

Lược Giải.- 

Trong cái gọi là Phật giáo nguyên thỉ thì có 2 kinh đã nói a lại da; trong cái 

gọi là Phật giáo bộ phái thì có 2 bộ đã nói căn bản thức và cùng sinh tử uẩn. 



---o0o---  

Mục 4: Lời Kết 

Chính Văn.- 

Như vậy căn cứ của các pháp sở tri được nói là a lại da thức, là a đà na thức, 

là tâm, là a lại da, là căn bản thức, là cùng sinh tử uẩn. Do những cách nói khác 

nhau như vậy mà a lại da thành ra như đại lộ của đại vương đi. 

---o0o---  

Tiết 2: Ngăn Chận Sự Giải Thích Khác Đi 

Chính Văn.- 

Có người nói tâm ý thức, ý nghĩa là một, chỉ danh từ khác nhau. Nói như vậy 

không đúng. Ý với thức đã có thể thấy được ý nghĩa khác nhau, thì tâm cũng vậy, ý 

nghĩa phải khác. Có người nói đức Thế tôn nói chúng sinh yêu a lại da, cho đến 

nói rộng hơn, thì ở đây chính 5 uẩn là a lại da. Có người nói cái lạc thọ đi đôi với 

tham, gọi là a lại da. Có người nói ngã kiến là a lại da. Các vị này, do giáo lý và 

luận chứng, cho thấy họ ngu mê a lại da nên có những kiến chấp như vậy. Cái lối 

giải thích a lại da như họ nói, đối với đạo lý của thanh văn thừa cũng đã mâu 

thuẫn. Nếu không ngu mê a lại da thì đã phải lấy thức a lại da đặt tên a lại da. Đặt 

tên như vậy thì hơn hết. Hơn hết như thế nào? Nếu 5 uẩn là a lại da, thì sinh chỗ 

thuần khổ trong các đường dữ, phải rất chán nghịch, chúng sinh tuyệt đối không 

yêu thích, thường mong rời bỏ cho mau, vậy mà nói chấp tàng thì không đúng đạo 

lý. Nếu nói cái lạc thọ đi đôi với tham là a lại da, thì tứ thiền sắp lên đã không có 

lạc thọ ấy, lạc thọ ấy chúng sinh tứ thiền thường chán nghịch, vậy mà nói chấp 

tàng thì không đúng đạo lý. Nếu nói ngã kiến là a lại da, thì những người tin hiểu 

vô ngã trong chánh pháp thường có sự chán nghịch, vậy mà nói chấp tàng thì 

không đúng đạo lý. A lại da chính là tự ngã, nên dẫu sinh chỗ thuần khổ trong 

đường dữ, thường mong bỏ được khổ uẩn, nhưng vẫn thường có ngã ái, nên chưa 

hề có ý thức cầu bỏ. Dẫu sinh tứ thiền sắp lên, thường chán nghịch cái lạc thọ đi 

đôi với tham, nhưng vẫn thường có cái ngã ái a lại da theo dõi họ. Dẫu những 

người tin hiểu vô ngã trong chánh pháp thường chán nghịch ngã kiến, nhưng vẫn 

thường có ngã ái a lại da theo dõi họ. Do vậy, đem thức a lại da đặt tên a lại da thì 

xác lập hơn hết. 

---o0o---  



Mục 1: Nói Về 3 Đặc Tính 

Chính Văn.- 

Như vậy là đã nói danh xưng khác biệt của a lại da, còn đặc tính của a lại da 

thì thế nào? Qui định đặc tính của a lại da thì đại khái có 3: một là đặc tính đặc 

hữu, hai là đặc tính làm nhân, ba là đặc tính làm quả28. Đặc tính đặc hữu của a lại 

da là, với khả năng thâu giữ chủng tử, a lại da có cái đặc tính tiếp nhận các pháp 

tạp nhiễm29 huân tập rồi làm nhân sinh ra các pháp ấy. Đặc tính làm nhân là chính 

cái a lại da thâu giữ chủng tử ấy lúc nào cũng làm nhân sinh ra các pháp tạp 

nhiễm. Đặc tính làm quả là chính cái a lại da ấy tiếp nhận các pháp tạp nhiễm 

huân tập mà vô thỉ đến giờ liên tục hiện hữu. 

Lược Giải.- 

Vạn hữu là hiện tượng của a lại da, đó là đặc tính làm nhân của nó. A lại da 

qui tụ tiềm năng của vạn hữu, đó là đặc tính làm quả của nó. Cả 2 đặc tính gồm lại 

là đặc tính đặc hữu của nó: đặc tính đặc hữu của nó là thâu giữ chủng tử, nghĩa là 

tiếp nhận huân tập (làm quả) và phát sinh các pháp (làm nhân). Nói tóm, hiện 

tượng là hiện tượng của a lại da, tiềm năng là tiềm năng của a lại da, a lại da có 

cái đặc tính làm chủ thể như vậy. 

---o0o---  

Mục 2: Nói Về Sự Huân Tập 

Chính Văn.- 

Huân tập là thế nào? Huân tập là năng thuyên, vậy sở thuyên là gì? Sở 

thuyên của từ ngữ huân tập là cái này với cái kia cùng sinh cùng diệt30, rồi cái này 

thành ra có cái kia, đó là sở thuyên của từ ngữ huân tập. Ví như mè ướp hoa, mè 

với hoa cùng sinh cùng diệt, rồi mè thành ra có cái hơi thơm của hoa31. Lại như 

nói hành giả tham lam, thì đó là tham lam huân tập, tâm của hành giả với sự tham 

lam ấy cùng sinh cùng diệt, nên tâm của hành giả có cái tham lam ấy. Hoặc nói 

người đa văn, thì có nghĩa người ấy do đa văn huân tập, cùng sinh cùng diệt với 

tác ý của đa văn, nên tâm hành giả có ký ức của đa văn, và vì thâu giữ cái đã được 

huân tập mà gọi là người nắm chắc chánh pháp. Đạo lý huân tập nơi a lại da, nên 

biết cũng là như vậy. 

Lược Giải.- 



Nhìn vào những ví dụ thì thấy tuồng như huân tập là cái này không có cái kia, 

nhưng huân tập cái kia mà thành ra có cái kia. Thật ra đạo lý huân tập muốn nói 

cái năng tính tiếp nhận huân tập. Nếu mè không có cái năng tính tiếp nhận hơi 

thơm thì có ướp hoa cũng không thơm được. Vậy cái năng tính thọ huân mới chính 

là yếu tố thọ huân. Sự huân tập của a lại da là như vậy. 

---o0o---  

Mục 3: Nói A Lại Da Với Chủng Tử Là Đồng Nhất Hay Biệt Lập 

Chính Văn.- 

Nơi a lại da, chủng tử của các pháp tạp nhiễm là biệt lập hay đồng nhất? Nơi 

a lại da, không phải chủng tử có thật và biệt lập, nhưng cũng không phải đồng 

nhất. A lại da phát sinh, có nghĩa là những năng tính khác nhau phát sinh, nên có 

cái tên thức chủng tử. 

Lược Giải.- 

Cái tay có khả năng viết chữ, khả năng ấy không phải đồng nhất hay biệt lập 

với cái tay. Thế nhưng khả năng ấy được huân tập mà có, rồi bị huân tập mà 

không, còn cái tay không vì vậy mà có hay không theo. A lại da với chủng tử cũng 

là như vậy. 

---o0o---  

Mục 4: Nói A Lại Da Với Các Pháp Làm Nhân Duyên Cho Nhau 

Chính Văn.- 

A lại da với các pháp tạp nhiễm đồng thời mà làm nhân tố cho nhau, sự ấy 

làm sao thấy được? Ví như đèn sáng, ngọn đèn với tim đèn đồng thời mà vẫn có sự 

hỗ tương. Lại như một bó lau, dựa nhau giữ nhau mà đồng thời không ngã. Hãy 

quan sát cái đạo lý hỗ tương ở đây cũng là như vậy: A lại da là nhân tố cho các 

pháp tạp nhiễm, các pháp tạp nhiễm cũng là nhân tố cho a lại da32, chỉ sự thể này 

mới lập ra cái nghĩa nhân duyên33, còn nhân duyên nào khác nữa thì không thể có 

được. 

Lược Giải.- 

Khi nói nhân duyên mới thật nói duy thức. 



---o0o---  

Mục 5: Nói A Lại Da Là Nhân Của Các Pháp Đa Dạng 

Chính Văn.- 

Tại sao a lại da huân tập thì không đa dạng, mà lại làm nhân cho các pháp 

đa dạng? Như tấm vải được nhuộm, khi nhuộm thì chưa có đa dạng, nhuộm rồi thì 

nơi tấm vải có những màu sắc và đường nét đa dạng. A lại da cũng vậy. Nó được 

sự huân tập bởi các pháp đa dạng, nhưng khi huân tập thì chưa có đa dạng, huân 

tập rồi thì các pháp đa dạng hiện hành. 

Lược Giải.- 

Như cái tay tuy luyện tập mọi khả năng mà vẫn không thấy đa dạng, nhưng 

lúc thi thố khả năng ấy thì thấy rất đa dạng. A lại da cũng vậy, huân tập chủng tử 

thì không thấy đa dạng, nhưng chủng tử hiện hành thì thấy rất đa dạng. 

Đoạn 1: Nói Về 2 Loại Duyên Khởi 

Chính Văn.- 

Sự duyên khởi như đã nói trên đây, thì trong đại thừa cũng đã rất sâu xa. 

Thêm nữa, nói đại khái thì duyên khởi có 2 loại. Một là duyên khởi ra tự tánh khác 

nhau, hai là duyên khởi ra tự thể khác nhau34. Ở đây do a lại da mà các pháp sinh 

ra, đó là duyên khởi ra tự tánh khác nhau, vì làm duyên tố cho những tự tánh khác 

nhau. Lại có sự duyên khởi của 12 chi, đó là duyên khởi ra tự thể khác nhau, vì 

làm duyên tố cho những tự thể tốt xấu khác nhau. 

Lược Giải.- 

Cả 2 sự duyên khởi đều là do a lại da. Duyên khởi thứ nhất do danh ngôn 

huân tập, duyên khởi thứ hai do hữu chi huân tập. Duyên khởi thứ nhất là chất 

liệu, duyên khởi thứ hai là tổ hợp. Nhân sinh vũ trụ do duyên khởi thứ nhất mà 

thành các pháp biệt thể khác nhau, do duyên khởi thứ hai mà các pháp biệt thể ấy 

thành ra quả báo tổng thể khác nhau. 

Chính Văn.- 

Nơi a lại da, nếu ngu mê sự duyên khởi thứ nhất thì có kẻ cho tự tánh là 

nguyên nhân, có kẻ cho túc tác là nguyên nhân, có kẻ cho tự tại là nguyên nhân, có 



kẻ cho thật ngã là nguyên nhân, có kẻ cho không có nguyên nhân35. Nếu ngu mê sự 

duyên khởi thứ hai thì có kẻ cho thật ngã là tác giả, có kẻ cho thật ngã là thọ giả36. 

Ví như những kẻ đui mù bẩm sinh, chưa thấy con voi bao giờ, có người đem con 

voi bảo họ rờ. Những kẻ đui mù ấy người rờ nhằm vòi voi, người rờ nhằm ngà voi, 

người rờ nhằm tai voi, người rờ nhằm chân voi, người rờ nhằm đuôi voi, người rờ 

nhằm u lưng voi. Ai hỏi họ voi là gì, thì người nói như cán cày, người nói như cái 

chày, người nói như cái ky, người nói như cái cối, người nói như cái chổi, người 

nói như núi đá. Cái vô minh đui mù, không biết 2 loại duyên khởi thì cũng tương tự 

như vậy: có người chấp tự tánh làm nguyên nhân, có người chấp túc tác là nguyên 

nhân, có người chấp tự tại làm nguyên nhân, có người chấp thật ngã làm nguyên 

nhân, có người chấp không có nguyên nhân, có người chấp thật ngã là tác giả, có 

người chấp thật ngã là thọ giả, trong khi a lại da với đặc tính đặc hữu, đặc tính 

làm nhân và đặc tính làm quả, thì như con voi mà họ không biết đến. 

Lược Giải.- 

Đây là ví dụ mà thường nói là người mù rờ voi. 

Chính Văn.- 

Nếu nói tổng quát, thì a lại da là dị thục thức, là chủng tử thức, nên bao quát 

tất cả tự thể (và tự tánh)37 trong 3 cõi, mọi đường lành dữ. 

Lược Giải.- 

A lại da hiện hành tự tánh thì gọi là chủng tử thức. A lại da hiện hành tự thể 

thì gọi là dị thục thức. 

Đoạn 2: Nói Về Chủng Tử 

Chính Văn.- 

Ở đây có 5 bài chỉnh cú: 1. và 2. Chủng tử có loại ở ngoài và loại ở trong38, 

cả 2 loại (đều là tính chất vô ký), không phải rõ ràng thiện hay ác. Chủng tử ở 

ngoài là nói theo cái biết thông thường, chủng tử ở trong mới nói theo cái nghĩa 

thù thắng. Cả 2 loại chủng tử đều có 6 đặc tính: một là sát na diệt, hai là quả câu 

hữu, ba là hằng tùy chuyển, bốn là tánh quyết định, năm là đãi chúng duyên, sáu là 

dẫn tự quả. 3. Kiên trụ, vô ký, khả huân, tương ưng với năng huân: sở huân không 

thể khác 4 đặc tính này, và đó là sắc thái huân tập39. 4. Sáu thức không có đặc tính 

tương ưng với năng huân, vì có 3 sự sai biệt nên mâu thuẫn với nghĩa sở huân: 2 

giai đoạn trước với sau (dầu đồng loại mà) không phải câu hữu, nên cũng như bao 



thứ đồng loại khác, thành ra sai lầm40. 5. Chủng tử ở ngoài và chủng tử ở trong 

đều có đặc tính năng sinh và đặc tính năng dẫn, nên biết như vậy. Nên cây khô với 

thân chết do đặc tính năng dẫn mà vẫn còn một thì gian sau mới tiêu diệt41. 

Lược Giải.- 

Cách nói về chủng tử và sở huân như ở đây, là cốt chứng minh chỉ có chủng 

tử nơi a lại da mới thật là chủng tử, chỉ có a lại da mới thật là chủ thể sở huân. 

Chính Văn.- 

Để biểu thị chủng tử ở trong không phải như chủng tử ở ngoài, nên nói thêm 

2 bài tụng: 1 và 2. Chủng tử ở ngoài (hoặc có huân tập) hoặc không huân tập, 

không phải như chủng tử ở trong quyết định phải có huân tập. Phải biết như vậy. 

Nếu sự huân tập đa văn không có, mà có kết quả của sự đa văn thì phi lý; lại làm 

thì mất, không làm mà được, mâu thuẫn như vậy nên sai lầm42. Chủng tử ở ngoài 

do chủng tử ở trong làm nhân duyên, vì do a lại da tiếp nhận huân tập43. 

Lược Giải.- 

Sự khác nhau giữa chủng tử trong và chủng tử ngoài cho thấy chỉ chủng tử 

sinh hiện hành và hiện hành sinh chủng tử mới là nhân duyên, do a lại da làm chủ 

thể. Cái nghĩa duy thức là ở đấy. Chủng tử sinh hiện hành (kể cả hiện hành tâm và 

vật), nếu có cái khái niệm vạn hữu do nguyên tử chuyển động mà hình thành, thì có 

thể có khái niệm ấy. 

Đoạn 3: Qui Nạp Theo 2 Thức Và 4 Duyên 

Chính Văn.- 

Ngoài a lại da, những chuyển thức khác, đối với tất cả tự thể trong các nẻo 

đường sinh tử, nên biết gọi là cái thức thọ dụng. Như trong luận Trung biên phân 

biệt có bài chỉnh cú, nói cái thứ nhất gọi là thức nhân duyên, cái thứ hai gọi là 

thức thọ dụng. Sự thọ dụng, sự phân biệt và sự suy động là những tâm sở thuộc về 

thức thọ dụng44. Hai thức như trên lại làm nhân duyên cho nhau, như bài chỉnh cú 

trong kinh Đại thừa a tì đạt ma đã nói: Các pháp đối với tàng thức thế nào thì tàng 

thức đối với các pháp cũng vậy, làm quả cho nhau mà cũng làm nhân cho nhau45. 

Lược Giải.- 



Sự qui nạp 2 thức nhân duyên và thọ dụng cũng cốt nói a lại da làm chủ thể 

nhân duyên: hiện sinh chủng hay chủng sinh hiện, đều là a lại da và các chuyển 

thức của nó. 

---o0o---  

Tiết 3 

Chính Văn.- 

Trong sự duyên khởi thứ nhất thì 2 thức như vậy làm nhân duyên cho nhau, 

còn trong sự duyên khởi thứ hai thì là duyên gì, là tăng thượng duyên. Và như vậy 

thì 6 thức do mấy duyên nữa sinh ra, do tăng thượng duyên, sở duyên duyên, đẳng 

vô gián duyên46. Còn 3 sự duyên khởi, một là cùng tận sinh tử, hai là đường lành 

đường dữ, ba là khả năng thọ dụng, thì đủ cả 4 duyên47. 

Lược Giải.- 

Sự qui nạp 2 thức (và 3 duyên khởi) với 4 duyên cũng cốt nói a lại da là nhân 

duyên, ngoài ra tất cả đều là các duyên khác chứ không phải nhân duyên, mà nhân 

duyên mới là duy thức. 

---o0o---  

Mục 1: Nói Tổng Quát 

Chính Văn.- 

Như vậy là đã xác lập danh xưng và đặc tính của a lại da, nhưng làm sao biết 

được danh xưng và đặc tính như vậy quyết định chỉ chỉ cho a lại da chứ không 

phải chỉ cho chuyển thức? Bởi vì nếu phi cái a lại da đã được xác lập thì tạp nhiễm 

và thanh tịnh đều bất thành: phiền não tạp nhiễm, nghiệp tạp nhiễm và sinh tạp 

nhiễm đã bất thành, mà thanh tịnh của thế gian và thanh tịnh của xuất thế cũng bất 

thành. 

---o0o---  

Mục 2: Nói Phiền Não Tạp Nhiễm Phi A Lại Da Thì Bất Thành  

Đoạn 1: Nói Chuyển Thức Huân Tập Phiền Não Bất Thành 

Chính Văn.- 



Tại sao phiền não tạp nhiễm bất thành? Vì phiền não và tùy phiền não huân 

tập thành chủng tử, sự đó nếu nói ở nơi 6 thức thì không hợp lý. Tại sao, vì nếu nói 

nhãn thức với phiền não và tùy phiền não cùng sinh cùng diệt, nhãn thức được 

phiền não và tùy phiền não huân tập thành ra chủng tử, chứ không phải cái nào 

khác, thì chính nhãn thức ấy nếu diệt mất, thức khác xen vào, như vậy thì sự huân 

tập, và chỗ dựa của sự huân tập, đều không thể có được - Có nghĩa nhãn thức diệt 

mất, thức khác xen vào, hiện không còn thực thể, vậy nói nhãn thức với phiền não 

cùng sinh thì không hợp lý, vì nhãn thức đã quá khứ, hiện không còn thực thể, tựa 

như cái nghiệp đã quá khứ, hiện không còn thực thể gì nữa, mà nói nó sinh ra quả 

báo, thì không hợp lý. Giả sử cho nhãn thức với phiền não cùng sinh mà có sự 

huân tập thì cũng bất thành: sự huân tập ấy không thể ở nơi phiền não, vì phiền 

não là năng y, không kiên trụ; cũng không thể nói ở nơi thức khác, vì thức khác thì 

cái căn sở y riêng biệt, lại không quyết định cùng sinh cùng diệt; cũng không thể 

nói ở ngay nơi bản thân nhãn thức, vì bản thân thì quyết định không có sự cùng 

sinh cùng diệt. Do vậy, nói nhãn thức với phiền não có sự huân tập thì không hợp 

lý, mà nhãn thức ấy cũng không thể do thức khác huân tập. Nói nhãn thức như vậy 

thì các chuyển thức khác cũng vậy, nên nhận thức một cách thích đáng. 

Đoạn 2: Nói Ly Dục Thoái Xuống Phiền Não Bất Thành 

Chính Văn.- 

Từ những chỗ ở trên, như trời Vô tưởng v/v, chết rồi sinh xuống ở đây, thì bấy 

giờ phiền não và tùy phiền não làm tạp nhiễm cái thức đầu tiên, cái thức ấy khi 

phát sinh lẽ đáng không có chủng tử, vì chỗ dựa và sự huân tập đều đã quá khứ, 

hiện không còn thực thể gì. 

Đoạn 3: Nói Thức Đối Trị Sinh Phiền Não Bất Thành 

Chính Văn.- 

Cái thức đối trị phiền não sinh ra, thì mọi cái thức thế gian đều diệt mất, bấy 

giờ nếu tách rời a lại da, nói chủng tử phiền não và tùy phiền não ở nơi cái thức 

đối trị thì không hợp lý, vì thức đối trị tính nó là giải thoát, không cùng sinh cùng 

diệt với phiền não và tùy phiền não. Sau cái thức đối trị, cái thức thế gian sinh ra 

lại, bấy giờ nếu tách rời a lại da thì mọi sự huân tập và chỗ dựa của sự huân tập 

đều đã quá khứ, hiện không còn thực thể gì, vậy cái thức thế gian sinh ra lại đó 

đáng lẽ không có chủng tử mà được phát sinh. Do vậy, nếu không có a lại da thì 

phiền não tạp nhiễm mọi trường hợp đều bất thành. 

---o0o---  



Mục 3: Nói Nghiệp Tạp Nhiễm Phi A Lại Da Thì Bất Thành 

Chính Văn.- 

Tại sao nghiệp tạp nhiễm bất thành? Vì hành làm duyên tố cho thức là không 

thích đáng, nếu không có a lại da; nếu không có a lại da thì thủ làm duyên tố cho 

hữu cũng không thích đáng. 

Lược Giải.- 

Hành với thủ đều là nghiệp mà một thuộc quá khứ, một thuộc hiện tại. Hành 

duyên thức, hành là nghiệp, thức là a lại da, thế thì nghiệp thành tựu; không có a 

lại da thì thức đó là thức nào cũng không hợp lý. Thủ duyên hữu cũng vậy. 

Số 1: Nói Kiết Sinh Liên Tục Bất Thành 

Chính Văn.- 

Tại sao sinh tạp nhiễm bất thành? Vì sự kiết sinh liên tục không được thích 

đáng. Có ai chết rồi sinh ra ở cõi Dục này, thì được giải thích rằng giai đoạn 

trung hữu có cái ý thức ô nhiễm kiết sinh liên tục; cái ý thức ô nhiễm ấy diệt mất ở 

giai đoạn trung hữu, nhưng trong thai mẹ thành ra cái thức hóa hợp với tinh huyết. 

Như vậy có nghĩa chính ý thức hóa hợp với tinh huyết, hóa hợp rồi do ý thức ấy mà 

trong thai mẹ có cái ý thức khác chuyển sinh, nếu thế thì đáng lẽ phải có 2 cái ý 

thức cùng lúc chuyển sinh trong thai mẹ. Nếu chính cái thức hóa hợp với tinh huyết 

là ý thức, thì không hợp lý, vì cái thức hóa hợp ấy là ô nhiễm, là bất đoạn, là 

không có đối cảnh48. Giả thiết cái thức hóa hợp là chính ý thức, thì cái thức hóa 

hợp ấy là thức chủng tử ? hay cái ý thức do cái thức ấy sinh ra mới là thức chủng 

tử? Nếu cái thức hóa hợp là thức chủng tử, thì thế chính là a lại da mà các người 

lấy tên khác gọi là ý thức. Nếu cái ý thức do thức hóa hợp sinh ra mới là thức 

chủng tử, thế thì cái thức làm chỗ dựa, cái thức làm nhân lại không phải là thức 

chủng tử, còn cái thức dựa vào nó, cái thức làm quả lại là thức chủng tử: như thế 

thật không hợp lý. Do vậy, hãy xác định cái thức hóa hợp không phải là ý thức, mà 

là thức dị thục, thức chủng tử. 

Số 2: Nói Chấp Thọ Căn Thân Bất Thành 

Chính Văn.- 



Kiết sinh liên tục rồi, nếu không có thức dị thục thì sự chấp thọ sắc căn không 

thể có được. Ngoài thức dị thục, những thức khác đều có cái căn sở y khác nhau, 

đều không kiên trụ, mà các sắc căn thì không thể tách rời với thức. 

Số 3: Nói Thức Với Danh Sắc Dựa Nhau Bất Thành 

Chính Văn.- 

Nếu tách rời thức dị thục, thì thức với danh sắc nương tựa vào nhau, y như bó 

lau tựa nhau mà đứng, sự đó cũng bất thành. 

Số 4: Nói Thức Thực Bất Thành 

Chính Văn.- 

Nếu tách rời thức dị thục, thì hữu tình sinh ra rồi, sự thức thực49 bất thành. 

Tại sao, vì trong 6 thức, lấy ra thức nào cũng không thể làm thức thực cho hữu 

tình đã sinh ra trong 3 cõi. 

Số 1: Nói Chủng Tử Của Tâm Kiết Sinh Bất Thành 

Chính Văn.- 

Nếu chết ở cõi Dục này, chính lúc thọ sinh ở cõi Sắc và cõi Vô sắc, thì đó là 

cái ý thức ô nhiễm của cõi Dục liên tục kiết sinh. Cái ý thức ô nhiễm này lệ thuộc 

cõi Sắc và cõi Vô sắc, vậy nếu nó không phải là thức dị thục, thì bất cứ cái gì làm 

chủng tử cũng không thể có được. 

Số 2: Nói Chủng Tử Của Thiện Tâm Ô Nhiễm Bất Thành 

Chính Văn.- 

Sinh cõi Vô sắc, nếu tách rời thức chủng tử dị thục, thì cái thiện tâm ô nhiễm 

ở cõi ấy đáng lẽ không có chủng tử, nó không có chỗ dựa để được duy trì. 

Số 3: Nói Dị Thục Của Tâm Xuất Thế Bất Thành 

Chính Văn.- 

Chính nơi cõi Vô sắc, nếu cái tâm xuất thế hiện tiền thì cái tâm thế gian mất 

hết, bấy giờ đáng lẽ rời mất cõi Vô sắc ấy. Nếu sinh chỗ Phi tưởng phi phi tưởng 

mà cái tâm xuất thế của chỗ Vô sở hữu hiện tiền, thì khi đó cả 2 chỗ ấy đáng lẽ rời 



mất hết. Bởi vì cái tâm xuất thế kia không lấy chỗ Phi tưởng phi phi tưởng làm chỗ 

dựa, không lấy chỗ Vô sở hữu làm chỗ dựa, cũng chưa phải lấy Niết bàn làm chỗ 

dựa, (mà chỉ có thể dựa vào thức dị thục). 

Đoạn 2: Nói Khi Chết 

Chính Văn.- 

Lại nữa, khi chết thì tùy điều thiện hay điều ác đã làm mà cái thân sở y, hoặc 

bắt đầu từ dưới trở lên, hoặc bắt đầu từ trên sắp xuống, dần dần phát lạnh. Nếu 

không tin có a lại da thì sự thể như vậy không thể có được. Do vậy, nếu tách rời 

thức chủng tử dị thục50 thì sinh tạp nhiễm cũng bất thành.  

---o0o---  

Mục 5: Nói Thanh Tịnh Của Thế Gian Phi A Lại Da Thì Bất Thành 

Chính Văn.- 

Tại sao sự thanh tịnh của thế gian bất thành? Người nào có cái tham lệ thuộc 

cõi Dục mà chưa có cái tâm lệ thuộc cõi Sắc, thì đem chính cái thiện tâm lệ thuộc 

cõi Dục51 làm cái tâm ham muốn ly dục mà siêng năng tu tập. Cái tâm tu tập lệ 

thuộc cõi Dục này cùng với cái tâm lệ thuộc cõi Sắc không cùng sinh cùng diệt, 

nên cái tâm lệ thuộc cõi Sắc không phải được huân tập bởi cái tâm tu tập lệ thuộc 

cõi Dục, vậy nói nó làm chủng tử cho cái tâm lệ thuộc cõi Sắc thì không hợp lý. 

Lại nữa, cái tâm lệ thuôểc cõi Sắc nhiều đời quá khứ, bị những tâm khác xen cách, 

không thích đáng làm chủng tử cho cái định tâm ngày nay của cõi Sắc, bởi vì nó 

đã không còn có nữa. Vì vậy, hãy xác định rằng cái định tâm lệ thuộc cõi Sắc là do 

thức chủng tử dị thục triển chuyển truyền lại, làm nhân duyên ngày nay cho nó, 

còn cái thiện tâm tu tập thì làm tăng thượng duyên. Phải nhận thức thích đáng như 

vậy đối với tất cả các chỗ ly dục. Và như vậy, nếu tách rời thức chủng tử dị thục, 

thì sự thanh tịnh của thế gian theo lẽ bất thành. 

Thứ 1: Nói Sự Văn Huân Tập Phi A Lại Da Thì Bất Thành 

Chính Văn.- 

Tại sao sự thanh tịnh của xuất thế bất thành? Như đức Thế tôn dạy, rằng do 

lời tiếng của Ngài mà trong tâm người nghe có cái tác ý đúng lý, cái tác ý này làm 

nhân cho chánh kiến được sinh ra. Hãy xét coi cái tác ý đúng lý do lời tiếng của 

Phật mà có ra đó, nó huân tập nhĩ thức? huân tập ý thức? hay huân tập cả hai? 



Khi tư duy đúng lý đối với chánh pháp được nghe, thì nhĩ thức không còn phát 

sinh; ngay ý thức cũng bị các thức tán loạn khác xen cách, khi cái tác ý đúng lý 

phát sinh, thì cái ý thức được sự nghe huân tập, cùng với sự huân tập ấy, đã quá 

khứ cả rồi, quyết định không còn thực thể gì nữa, làm sao còn làm chủng tử để 

sinh ra cái tâm thích ứng với cái tác ý đúng lý sau này? Lại nữa, cái thích ứng với 

tác ý đúng lý là tâm thế gian, cái thích ứng với chánh kiến là tâm xuất thế, hai cái 

chưa hề cùng sinh cùng diệt, nên cái tâm này không phải cái tâm kia huân tập, 

không huân tập mà nói nó làm chủng tử cho cái tâm này thì không hợp lý. Do vậy, 

nếu tách rời thức chủng tử dị thục thì sự thanh tịnh xuất thế cũng không thể thành 

tựu, vì văn huân tập thâu giữ chủng tử của chánh kiến là điều không thích đáng.  

Số 1: Nói Về Nhân 

Chính Văn.- 

Tại sao thức chủng tử dị thục là cái nhân tạp nhiễm mà lại làm chủng tử cho 

cái tâm xuất thế thanh tịnh đối trị lại chính cái nhân tạp nhiễm? Cái tâm xuất thế 

xưa chưa hề được huân tập, huân tập không có; huân tập không có thì chủng tử do 

đâu sinh ra? Do vậy, nên giải đáp rằng do cái chủng tử được huân tập bởi sự 

chánh văn đẳng lưu52 từ pháp giới tối thanh tịnh. 

Lược Giải.- 

Đoạn này có vẻ không phải tư tưởng chánh văn là xuất từ chủng tử vô lậu vốn 

có của a lại da. Nếu lấy tư tưởng chỗ khác, như Khởi tín luận, mà giải thích đoạn 

này, thì a lại da là pháp giới tối thanh tịnh đang bị che lấp nơi chúng sinh, nhưng 

từ pháp giới tối thanh tịnh đã được hiển lộ nơi chư Phật mà huân tập cho sự chánh 

văn rồi dẫn ra chánh kiến. Tựa như cái tay của ta đang chỉ xuống được cái tay đã 

chỉ lên của người khác đỡ cho chỉ lên. Điều này được gọi là cái dụng huân tập của 

chân như. 

Số 2: Nói Về Sở Y 

Chính Văn.- 

Chánh văn huân tập như vậy là tự tánh a lại da, hay không phải là tự tánh a 

lại da ? Nếu là tự tánh a lại da, thì sao lại là chủng tử đối trị a lại da? Nếu không 

phải là tự tánh a lại da, thì cái chỗ dựa của chủng tử chánh văn huân tập làm sao 

tìm thấy? Cho đến ngày chứng được tuệ giác bồ đề của chư Phật, chánh văn huân 

tập này tùy chuyển nơi một chỗ sở y, ấy là ký thác nơi thức dị thục, cùng với thức 



ấy hóa hợp tùy chuyển, tựa như sữa với nước, nhưng nó vẫn không phải là a lại da, 

bởi vì nó là chủng tử đối trị a lại da. 

Số 3: Nói Về Phẩm Loại 

Chính Văn.- 

Chánh văn huân tập này do huân tập bậc thấp thành huân tập bậc vừa, do 

huân tập bậc vừa thành huân tập bậc cao, vì nó do nghe, nghĩ và tu đa phần tu tập 

mà được như vậy. 

Số 4: Nói Về Thể Tánh Và Tác Dụng 

Chính Văn.- 

Chủng tử chánh văn huân tập bậc thấp, bậc vừa và bậc cao này, nên biết nó 

cũng là chủng tử của pháp thân, trái ngược với a lại da, không phải thâu tàng nơi 

a lại da, bởi vì nó là sự đẳng lưu của pháp giới xuất thế tối thanh tịnh, tuy đang 

còn là thế gian mà đã là chủng tử của tâm xuất thế53. Cái tâm xuất thế này lúc 

chưa phát sinh mà đã có khả năng đối trị mọi phiền não, đã có khả năng đối trị 

mọi nẻo đường ác, đã có khả năng đối trị những ác nghiệp xốp mục, đã có khả 

năng tùy thuận, gặp gỡ và phụng sự đối với chư vị Phật đà, chư vị Bồ tát. Tuy còn 

là thế gian, mà phần bồ tát sơ nghiệp có được thuộc về giải thoát thân và pháp 

thân, còn phần thanh văn duyên giác có được chỉ thuộc về giải thoát thân. 

Như vậy chánh văn huân tập không phải là a lại da, mà thuộc về pháp thân và 

giải thoát thân, và nó huân tập tuần tự tăng lên từ bậc thấp đến bậc vừa bậc cao 

như thế nào, thì cũng như thế ấy thức dị thục tuần tự giảm bớt, nghĩa là chuyển 

biến cái sở y đi. Sở y của chủng tử chuyển biến thì thức dị thục và thức chủng tử 

chuyển sinh một cách không còn chủng tử của nó, chủng tử của nó vĩnh diệt. 

Lại nữa, như sữa với nước là thế nào? Chánh văn huân tập không phải a lại 

da vẫn cùng a lại da đồng chuyển, nhưng chủng tử a lại da diệt hết mà chủng tử 

không phải a lại da tăng lên, sự thế này ví như con ngỗng uống sữa trong nước54, 

lại như thế gian khi được ly dục, thì sự huân tập cõi Dục giảm dần và sự huân tập 

cõi Sắc cõi Vô sắc tăng dần mà được chuyển đổi sở y. 

Thứ 1: Nói Cái Thực Diệt Định Phi A Lại Da Thì Bất Thành 

Chính Văn.- 



Nhập diệt định55 thì thức vẫn không rời thân, Phật đã dạy như vậy. Ở đây 

thức dị thục mới thích đáng không rời thân, vì không do đối trị thức ấy mà có diệt 

định. Cũng không phải xuất diệt định thì ý thức sinh lại, bởi vì ngay như thức dị 

thục mà gián đoạn rồi, có nghĩa tách rời kiết sinh liên tục rồi, thì cũng không có sự 

sinh lại. Nếu ai chấp rằng vì có ý thức nên nói diệt định có tâm, thì cái tâm ấy bất 

thành, vì (có ý thức thì) diệt định đáng lẽ không thành; vì đối cảnh và cái biết đối 

cảnh thì diệt định không có, (mà ý thức thì có rất rõ); vì (nếu có ý thức thì) đáng lẽ 

phải có cái lỗi thích ứng với tâm sở thiện, còn ác với vô ký thì không hợp lý rồi ; vì 

(nếu có ý thức thì) đáng lẽ có cái lỗi là 2 tâm sở thọ và tưởng đều hiện hành, 

(không thể gọi là diệt thọ tưởng định); vì (nếu có ý thức thì) đáng lẽ có cả tâm sở 

xúc, trong định đáng lẽ có cái khả năng ấy; vì (nếu có ý thức thì) đáng lẽ có cái lỗi 

chỉ diệt tâm sở tưởng mà thôi, (không được gọi là diệt thọ tưởng định); lại đáng lẽ 

có cả cái lỗi tư tâm sở, tín tâm sở, v/v, hiện hành; nếu nói bạt nhổ cái năng y (là 

tâm sở) tách rời cái sở y (là ý thức, và cái sở y vẫn còn) thì không hợp lý; vì có sự 

ví dụ (ví như vô tưởng định, cái tưởng năng y bị diệt thì cái ý thức sở y cũng không 

còn); vì, (nếu nói ví như ở tứ thiền, hơi thở năng y không còn mà cái thân sở y vẫn 

còn, thì không đúng, bởi hơi thở) không biến hành, còn thọ và tưởng (là biến 

hành), không có sự không biến hành. Lại nữa, nói trong diệt định do có ý thức nên 

nói có tâm, thì tâm ấy dầu thiện, dầu ác, dầu vô ký, đều bất thành cả, nên không 

hợp lý. 

Thứ 2: Nói Sắc Với Tâm Vô Gián Phát Sinh Làm Chủng Tử Cũng Bất Thành 

Chính Văn.- 

Nếu chấp sắc với tâm phát sinh không gián đoạn, đó là chủng tử của các 

pháp, thì điều này bất thành, như trước đã nói56. Thêm nữa, từ các cõi trời Vô sắc 

và Vô tưởng chết rồi, (sinh ở cõi Dục, có sắc và có tưởng sinh ra, sắc với tưởng ấy 

lấy gì làm chủng tử); từ diệt tận định và từ vô tưởng định xuất rồi (lấy gì làm 

chủng tử cho thọ và tưởng sinh ra), nên cái chấp nói trên không hợp lý. Thêm nữa, 

(nếu nói tâm trước làm chủng tử sinh ra tâm sau, thì) cái tâm tối hậu của các vị La 

hán không thể có được, (làm sao nhập niết bàn hoàn toàn). Do vậy, (sắc tâm vô 

gián sinh ra sắc tâm thì) chỉ có thể nói là đẳng vô gián duyên, (không thể nói làm 

chủng tử, nghĩa là làm nhân duyên). 

---o0o---  

Mục 7: Kết Luận Xác Lập A Lại Da 

Chính Văn.- 



Như vậy, nếu tách rời thức chủng tử dị thục thì tạp nhiễm và thanh tịnh đều 

bất thành tất cả, do đó mà xác lập a lại da, với 3 đặc tính đã nói, quyết định thực 

hữu. 

---o0o---  

Mục 8: Nói Riêng Chuyển Y Phi A Lại Da Thì Bất Thành 

Chính Văn.- 

Ở đây có 3 bài chỉnh cú. 1. Trong tịnh tâm, bồ tát rời xa 5 thức, không còn 

thừa lại ý thức ác và vô ký, vậy cái tâm tạp nhiễm phải chuyển y, các người làm 

sao cho có (nếu không công nhận có a lại da)? 2. Nếu nói sự đối trị là chuyển y, 

thì vì sự đối trị ấy chưa phải vĩnh đoạn chủng tử tạp nhiễm, nên sự chuyển y bất 

thành. Thêm nữa, (cho sự đối trị là chuyển y thì như thế là) nhân với quả không 

khác nhau, đối với sự vĩnh đoạn thành ra sai lầm. 3. (Nếu không công nhận a lại 

da, thế là) không có chủng tử và không có thức thể, mà cho là chuyển y, thì vì 

không có 2 thứ chủng tử và thức thể : không có thì nói chuyển y là phi lý. 

Lược Giải.- 

Chuyển y nghĩa là chuyển bỏ cái chỗ dựa. Như vậy chuyển y là chuyển a lại 

da. Trước quả vị Phật, chuyển y chỉ phân đoạn tạp nhiễm, đến quả vị Phật, chuyển 

y mới vĩnh đoạn tạp nhiễm. 

Mục 1: Tổng Quát Nêu Lên 

Chính Văn.- 

Lại nữa, sự sai biệt của a lại da là thế nào? Nói tổng quát thì nên biết a lại da 

hoặc có 3 sự sai biệt, hoặc có 4 sự sai biệt. 

Lược Giải.- 

Nói các dạng của a lại da là chủ ý nói nhân sinh vũ trụ đa dạng thì chủng tử 

cũng đa dạng. 

Mục 2: Nói 3 Sự Sai Biệt 

Chính Văn.- 



Ở đây, 3 sự sai biệt là 3 sự huân tập sai biệt: một là danh ngôn huân tập sai 

biệt57, hai là ngã kiến huân tập sai biệt58, ba là hữu chi huân tập sai biệt59. 

Lược Giải.- 

Do 3 sự sai biệt trên đây mà thấy a lại da vừa là chất liệu, vừa là tổ hợp, đối 

với nhân sinh vũ trụ. 

Đoạn 1: Tổng Quát Nêu Lên 

Chính Văn.- 

Ở đây, 4 sự sai biệt, một là dẫn phát sai biệt, hai là dị thục sai biệt, ba là 

duyên tướng sai biệt, bốn là tướng mạo sai biệt. 

Đoạn 2: Nói Dẫn Phát Sai Biệt, Dị Thục Sai Biệt Và Duyên Tướng Sai Biệt 

Chính Văn.- 

Dẫn phát sai biệt là sự huân tập mới có. Sự này không có thì hành làm duyên 

tố cho thức và thủ làm duyên tố cho hữu, đáng lẽ không thể thành được. Dị thục 

sai biệt là do hành và hữu làm duyên tố mà có thức dị thục sai biệt trong mọi nẻo 

đường sinh tử. Sự này không có thì không có chủng tử, các pháp về sau mà phát 

sinh là điều đáng lẽ không thể thành được. Duyên tướng sai biệt là cái tướng ngã 

chấp nơi ý. Sự này không có thì cái ngã chấp nơi ý ô nhiễm đáng lẽ không thể 

thành được. 

Lược Giải.- 

Dẫn phát là cái dạng a lại da do nghiệp lực mới huân tập. Dị thục, xưa dịch 

là báo, là cái dạng a lại da do nghiệp lực huân tập mà thành quả báo. Duyên 

tướng là cái dạng a lại da là đối tượng tự ngã của ý. 

Thứ 1: Tổng Quát Nêu Lên 

Chính Văn.- 

Tướng mạo sai biệt là a lại da có tướng chung với tướng riêng, có tướng 

chủng tử không cảm giác với tướng chủng tử có cảm giác, v/v. 

Thứ 2: Nói Các Dạng Chung Với Riêng Và Không Cảm Giác Với Có Cảm 

Giác 



Chính Văn.- 

Tướng chung là chủng tử của thế giới ở ngoài, tướng riêng là chủng tử của tự 

thể riêng biệt60. Tướng chung là chủng tử không sinh cảm giác, tướng riêng là 

chủng tử có sinh cảm giác. Khi sự đối trị sinh ra, thì chỉ tướng riêng bị diệt, còn 

tướng chung thì do người khác duy trì, và mình chỉ thấy trong sạch. Sự thể này như 

các hành giả Du dà đối với một vật mà có những cái biết và cái thấy khác nhau, 

thành tựu tất cả. Ở đây có 2 bài chỉnh cú: 1 và 2. Khó vĩnh đoạn và khó biến tri, 

nên biết chính là cái gọi là cọng kiết61. Tâm trí hành giả Du dà bất đồng, nên cái 

thế giới rộng lớn ở ngoài, đối với người trong sạch, dầu không diệt mất mà thấy là 

trong sạch. Lại như cõi Phật trong sạch là do Phật thấy trong sạch. Lại có bài 

chỉnh cú riêng biệt nữa, làm luận cứ cho những cái biết và cái thấy bất đồng nói 

trên cùng được xác lập: Các hành giả Du dà đối với một vật mà những cái biết và 

cái thấy không đồng nhất vẫn được xác lập, nên biết sở thủ là duy thức. Sự này 

không có thì thế giới sai biệt và chúng sinh sai biệt đáng lẽ không thể thành được. 

Lược Giải.- 

Tướng mạo sai biệt là a lại da có nhiều dạng nữa. Trước hết là cái dạng thế 

giới khác nhau và tự thể khác nhau, 1 bên là không cảm giác, đối trị sinh ra thì 

không mất nhưng thấy trong sạch, 1 bên là có cảm giác, đối trị sinh ra thì mất. 

Thứ 3: Nói Các Dạng Nặng Với Nhẹ 

Chính Văn.- 

Có tướng nặng và tướng nhẹ. Tướng nặng là chủng tử của phiền não và tùy 

phiền não; tướng nhẹ là chủng tử của thiện pháp hữu lậu. Sự này không có thì cái 

sở y của dị thục không kham năng với có kham năng khác nhau không thể thành 

được. 

Lược Giải.- 

Có kham năng làm lành và xuất thế là nhẹ nhàng, trái lại là nặng nề. Sở y của 

dị thục là bản thân ta đây; bản thân ấy có hay không kham năng thì biết a lại da có 

cái dạng nhẹ nhàng hay nặng nề. 

Thứ 4: Nói Các Dạng Hết Với Còn 

Chính Văn.- 



Có tướng hết với còn. Tướng hết là chủng tử thiện ác đã thành quả báo dị 

thục; tướng còn là chủng tử danh ngôn huân tập, loại chủng tử vô thỉ đến giờ vẫn 

lưu chuyển. Sự này không có thì 2 nghiệp thiện ác có quả báo rồi là hết, đáng lẽ 

không thành; thêm nữa, phần danh ngôn mới huân tập đáng lẽ không thành. 

Lược Giải.- 

Cái dạng hết là chủng tử của nghiệp, hết năng lực là hết quả báo. Cái dạng 

còn là chủng tử các pháp, lưu chuyển từ vô thỉ đến giờ. Có dạng thứ nhất mới có 

sự kết thúc của nghiệp lực, có dạng thứ hai mới có chủng tử tân huân của các pháp 

- Chủ trương có chủng tử tân huân là chủ trương có chủng tử bản hữu. 

Thứ 5: Nói Các Dạng Ví Dụ 

Chính Văn.- 

Có các tướng ví dụ. Là a lại da có những sự ảo thuật, sóng nắng, chiêm bao 

và màng mắt làm ví dụ. Sự này không có thì những ảnh tượng thác loạn do chủng 

tử biến kế tạo ra, đáng lẽ không thành. 

Lược Giải.- 

Ảo thuật, ví dụ này có 2 mặt: ảo hình do ảo thuật tạo ra và nhà ảo thuật tạo 

ra ảo hình. A lại da được ví như cả 2 mặt: các pháp chỉ như ảo hình và các pháp 

ấy do a lại da phát sinh. Sóng nắng là nai khát, từ xa nhìn sóng nắng thấy như là 

nước: hạnh phúc chỉ là ảo tượng của khát vọng, khát vọng cùng ảo tượng toàn là a 

lại da. Chiêm bao dễ hiểu. Màng mắt là màng mắt có bịnh, thì thấy vòng lửa, hoa 

đốm, v/v: ảo tượng thác loạn chỉ do vô minh thác loạn, vô minh với ảo tượng toàn 

là a lại da. A lại da có các dạng ví dụ như vậy là do chủng tử của sự biến kế. 

Thứ 6: Nói Các Dạng Còn Đủ Với Không Đủ 

Chính Văn.- 

Có tướng còn đủ với không đủ. Những kẻ đủ hết mọi sự ràng buộc thì gọi là 

tướng còn đủ. Những người ly dục thì gọi là tướng giảm bớt. Các vị thanh văn 

đang còn tu học và các vị bồ tát thì gọi là tướng nhổ hẳn một phần. La hán và 

Duyên giác thì gọi là tướng nhổ hẳn toàn phần về phiền não chướng. Chư vị Như 

lai thì gọi là tướng nhổ hẳn toàn phần về phiền não chướng và sở tri chướng. Mọi 

sự thích ứng là như vậy. Sự này không có thì sự tạp nhiễm và sự hoàn diệt tuần tự 

như trên đây đáng lẽ không thành. 



Lược Giải.- 

A lại da có 5 dạng về sự tạp nhiễm và sự hoàn diệt. 

---o0o---  

Tiết 4: Nói Tính Chất Vô Phú Vô Ký Của A Lại Da 

Chính Văn.- 

Vì lý do gì mà các pháp thiện ác dẫn ra quả dị thục, nhưng quả dị thục lại vô 

phú vô ký? Vì quả dị thục vô phú vô ký mới không trái nghịch với thiện ác, chứ 

thiện ác thì trái nghịch lẫn nhau. Quả dị thục mà là thiện hay ác, thì sự tạp nhiễm 

hay sự hoàn diệt không mặt nào thành cả. Do vậy, thức dị thục chỉ là vô phú vô ký. 

Lược Giải.- 

Như cái tay tập viết chữ, khả năng viết chữ và chữ được viết tính chất khác 

nhau, mà cái tay vẫn là trung tính - trung tính mới tập và viết được mọi chữ. A lại 

da cũng vậy. 

---o0o--- 

Phần 3 

Mục 1: Tổng Quát Nêu Lên 

Chính Văn.- 

Đã nói căn cứ của các pháp sở tri rồi, còn sắc thái của các pháp sở tri thì nên 

nhìn thấy như thế nào? Các pháp sở tri đại khái có 3 thứ: một là y tha khởi tướng, 

hai là biến kế chấp tướng, ba là viên thành thật tướng62. 

---o0o---  

Mục 2: Lược Giải Y Tha 

Chính Văn.- 

Trong đây, y tha khởi tướng là gì? Là các thức do a lại da làm chủng tử và 

thuộc về phân biệt hư vọng63. Các thức ấy là gì? Là thức thân, thức chủ thể của 

thân, thức chủ thể của sự tiếp nhận, thức được tiếp nhận, thức tiếp nhận, thức thì 



gian, thức số mục, thức thế giới cư trú, thức nói năng, thức mình người, thức 

đường lành đường dữ64. Tựu trung, thức thân cho đến thức nói năng là do chủng tử 

của danh ngôn huân tập, thức mình người là do chủng tử của ngã kiến huân tập, 

và thức đường lành đường dữ là do chủng tử của hữu chi huân tập. Các thức như 

vậy là cái y tha khởi tướng thống thuộc 3 cõi 5 đường và 3 tạp nhiễm, là được biểu 

hiện bởi phân biệt hư vọng. Như vậy, các thức này thống thuộc phân biệt hư vọng, 

đặc tính là duy thức, làm căn cứ cho sự biểu hiện không có và không thực. Như thế 

đó gọi là y tha khởi tướng. 

Lược Giải.- 

Nói tổng quát, y tha khởi tướng là do chủng tử a lại da phát sinh, là biểu hiện 

của phân biệt hư vọng, là căn cứ của sự không thực. 

---o0o---  

Mục 3: Lược Giải Biến Kế 

Chính Văn.- 

Trong đây, biến kế chấp tướng là gì? Là nơi sự không thật, duy thức, mà biểu 

hiện như là thật có. 

Lược Giải.- 

Biến kế là nơi y tha (nơi sự không thật, duy thức) mà chấp ngã pháp thật có 

(biểu hiện như là thật có). 

---o0o---  

Mục 4: Lược Giải Viên Thành 

Chính Văn.- 

Trong đây, viên thành thật tướng là gì? Là chính nơi y tha khởi mà cái ấn 

tượng như là thật có vĩnh viễn không còn. 

Lược Giải.- 

Viên thành là nơi y tha mà không còn biến kế ngã pháp (ấn tượng như là thật 

có vĩnh viễn không còn). 



Sự lược giải 3 tướng ở đây, cho thấy y tha là chính. Y tha là các pháp do nhân 

duyên (do a lại da) mà có, dầu là có một cách tương đối. Nơi y tha mà thấy ngã 

thấy pháp thì đó là biến kế, có mà chỉ có với vọng chấp, gọi là tình có lý không. 

Nơi y tha mà ngã pháp biến kế không còn là viên thành, có mà là có với tuệ giác, 

gọi là tình không lý có. Tuy nhiên, đặc biệt về viên thành, phải nói rõ là nhị không 

sở hiển (cái được lộ ra khi ngã và pháp đã không). 

Đoạn 1: Lặp Lại 11 Thức Để Thống Nhiếp Các Pháp 

Chính Văn.- 

Trong 11 thức, thức thân, thức chủ thể của thân, và thức chủ thể của sự tiếp 

nhận, nên biết rằng đó là 6 giác quan ở trong, tức nhãn căn, nhĩ căn, v/v; thức 

được tiếp nhận, nên biết rằng đó là 6 đối cảnh ở ngoài, tức sắc cảnh, thanh cảnh, 

v/v; thức tiếp nhận, nên biết rằng đó là 6 nhận thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, v/v. 

Ngoài ra, các thức khác, nên biết rằng đó là sự sai biệt của các thức trên đây. 

Lược Giải.- 

Thống nhiếp các pháp vào 11 thức như sau. Một, 3 thức đầu là 6 căn, thức 

thứ 4 là 6 cảnh, thức thứ 5 là 6 thức. Hai, 6 thức còn lại là chi tiết của 6 căn 6 

cảnh và 6 thức. Thống nhiếp như vậy thì chữ “các thức” chính là chữ “các pháp”. 

Thứ 1: Biểu Thị Bằng Ví Dụ 

Chính Văn.- 

Các thức như vậy toàn là duy thức, không thật. Sự thể này lấy gì ví dụ để biểu 

thị? Nên biết rằng lấy chiêm bao v/v làm ví dụ để biểu thị. Là như trong chiêm bao 

hoàn toàn không thật, chỉ độc có thức. Dầu có đủ thứ sắc thanh hương vị xúc, nhà 

rừng đất núi, biểu hiện như thật, nhưng tựu trung hoàn toàn không thật. Do sự ví 

dụ này biểu thị, theo đó nên nhận thức rằng lúc nào chỗ nào cũng toàn là thức. 

Chữ v/v, nên biết còn có những ví dụ như ảo thuật lừa dối, như hươu nai khao 

khát, như mắt bịnh hoa nhòe, v/v. 

Khi thức tỉnh thì lúc nào chỗ nào cũng thấy như chiêm bao, cũng thấy duy 

thức, như chiêm bao thức tỉnh rồi biết trong chiêm bao toàn là thức cả, thế thì bây 

giờ chúng ta đang thức tỉnh đây, sao không thấy biết như vậy? Khi chân trí thức 

tỉnh mới thấy biết như vậy. Như trong chiêm bao sự thấy biết như vậy không có, 

nhưng chiêm bao thức tỉnh rồi sự thấy biết như vậy mới có. Khi chưa được chân trí 



thức tỉnh sự thấy biết như vậy không có, được chân trí thức tỉnh rồi sự thấy biết 

như vậy mới có. 

Thứ 2: Tỷ Tri Bằng Giáo Lý 

Chính Văn.- 

Ai chưa được chân trí thức tỉnh thì đối với đạo lý duy thức làm sao đối chiếu 

biết được? Là do giáo và lý mà đối chiếu để biết. 

Giáo ở đây là trong kinh Thập địa, đức Thế tôn đã nói 3 cõi như vầy toàn là 

duy tâm. Lại như trong kinh Giải thâm mật, đức Thế tôn cũng đã nói như vậy. 

Trong kinh ấy, bồ tát Từ thị hỏi đức Thế tôn, ấn tượng được thấy trong định, cùng 

với tâm trong định, nên nói khác nhau hay nên nói không khác? Đức Thế tôn bảo 

bồ tát Từ thị, nên nói không khác. Tại sao, vì ấn tượng ấy chỉ là thức. Như lai nói 

cái thức biết chỉ do thức hiện. Bạch đức Thế tôn, nếu ấn tượng trong định không 

khác với tâm trong định, thì tại sao tâm ấy trở lại biết lấy tâm ấy? Từ thị, không có 

chút pháp nào lấy được chút pháp nào, nhưng chính tâm ấy khi phát sinh như vậy 

thì có ấn tượng như vậy biểu hiện. Tựa như chính bản chất làm duyên tố mà thấy 

bản chất ấy, nhưng nói rằng tôi thấy ảnh tượng, lại cho ngoài bản chất có cái ảnh 

tượng thấy riêng. Tâm ở đây cũng vậy; tâm ấy khi phát sinh như vậy thì tựa như có 

ấn tượng như vậy biểu hiện được thấy riêng ra. 

Do cái giáo trên đây mà cái lý cũng hiển lộ. Tại sao, vì trong tâm của định 

quán thấy những ấn tượng như thây chết xanh ứ v/v, thì không có cái xanh ứ v/v 

nào khác, mà chỉ là thấy lấy tâm mình. Do đạo lý này, đối với các thức, bồ tát nên 

đối chiếu mà biết toàn là duy thức, không phải là đối cảnh thật có. Cái ấn tượng 

xanh ứ v/v cũng không phải là đối cảnh do cái thức nhớ thấy ra, vì là ấn tượng 

hiện hữu: 2 cái thức nhớ về nghe và nghĩ cũng lấy ấn tượng quá khứ làm đối cảnh, 

nên ấn tượng ấy cũng là duy thức. Do sự tỷ lượng như vậy, bồ tát tuy chưa được 

chân trí thức tỉnh, cũng có thể đối chiếu mà biết về đạo lý duy thức. 

Số 1: Nghi Về Sắc Thì Không Phải Duy Thức 

Chính Văn.- 

Như vậy là đã nói các thức như những ví dụ chiêm bao v/v. Chính trong sự ví 

dụ ấy mà thấy nhãn thức v/v là duy thức. Thế nhưng nhãn thức v/v có sắc cảnh v/v, 

thì làm sao thấy được sắc cảnh v/v cũng là duy thức? Hỏi như vậy thì cũng do giáo 

và lý vừa nói ở trước mà thấy được. 



Số 2: Nghi Về Sắc Kiên Trú Liên Tục 

Chính Văn.- 

Nếu các thức như trên bản thể cũng là thức, thì tại sao biểu hiện ra sắc chất 

trước sau như một, tồn tại lâu dài, và liên tục không cách hở? Vì cùng với các 

pháp tạp nhiễm thác loạn làm chỗ dựa. Nếu không phải như vậy thì sự thác loạn 

cho là thật cái không thật đáng lẽ không có. Nếu không phải như vậy thì 2 chướng 

ngại phiền não và sở tri đáng lẽ không có. Và nếu không phải như vậy thì các pháp 

thanh tịnh cũng đáng lẽ không có. Do đó (mà biết) các thức chuyển hiện như vậy. 

Trong đây có 1 bài chỉnh cú: Hiện tượng thác loạn và bản thể thác loạn nên cho là 

sắc thức và phi sắc thức65, sự thể này không có thì mọi sự khác cũng không có. 

Số 3: Nghi Về Sự Hóa Hợp Của Các Thức 

Chính Văn.- 

Tại sao thức thân, thức chủ thể của thân, thức chủ thể của sự tiếp nhận, thức 

được tiếp nhận, thức tiếp nhận, 5 thức này cùng câu hữu và hóa hợp trong tất cả 

các thân? Vì có thế mới viên mãn sự thọ dụng của đời sống. 

Số 4: Nghi Về Sự Biểu Hiện Sai Biệt 

Chính Văn.- 

Tại sao nói thức thì gian v/v chuyển hiện sai biệt? Bởi vì vô thỉ đến giờ sự lưu 

chuyển của sinh tử không có đứt mất (nên gọi là thức thì gian), vì cái thế giới 

chúng sinh không có số lượng (nên gọi là thức số mục), vì cái thế giới thế giới 

không có số lượng (nên gọi là thức thế giới cư trú), vì ngôn ngữ được nói về sự 

việc được làm không có số lượng (nên gọi là thức nói năng), vì căn thân được nắm 

giữ và hưởng thụ khác nhau không có số lượng (nên gọi là thức mình người), vì 

những quả báo đáng ưa và đáng ghét hưởng chịu khác nhau không có số lượng, và 

vì sự sống chết khác nhau cũng không có số lượng (nên gọi là thức đường lành 

đường dữ). 

Thứ 1: Đa Thức Luận 

Chính Văn.- 

Làm sao xác lập các thức66 như vậy thành duy thức? Đại khái có 3 cách, một 

là do duy thức, vì không cái gì thật cả; hai là do 2 phần, vì có tướng phần có kiến 



phần 2 thức khác nhau; ba là do nhiều thứ, vì có nhiều thứ hành tướng sinh khởi. 

Tại sao có 3 cách như vậy, bởi vì tất cả các thức không thật, nên có thể xác lập duy 

thức; bởi vì có tướng phần và có kiến phần nên thành ra 2 mặt; bởi vì nhãn thức 

thì lấy sắc thức làm tướng phần, lấy thức của nhãn thức làm kiến phần, cho đến 

thân thức thì lấy xúc thức làm tướng phần, lấy thức của thân thức làm kiến phần, 

đến như ý thức thì lấy các thức làm tướng phần, lấy thức của ý thức làm kiến 

phần67 - trong tướng phần ấy sắc thức làm tối sơ, pháp thức làm tối hậu, vì ý thức 

là chủ thể phân biệt, sinh khởi tương tự tất cả các thức. Trong đây có 1 bài chỉnh 

cú: Duy thức, 2 phần, nhiều thứ, hành giả quán sát như vậy thì ý thức có thể ngộ 

nhập duy thức, rồi cái ý thức đó cũng bị chế ngự và siêu thoát. 

Lược Giải.- 

Đa thức luận là căn cứ chuyển thức mà xác lập duy thức, bằng 3 dạng. Dạng 

một “không thật”, là các pháp không có gì thật cả, nên toàn là duy thức. Dạng hai 

“2 phần”, thì kiến phần là đối tượng hóa nhận thức, tướng phần là nhận thức hóa 

đối tượng, nên là duy thức. Dạng ba “đa dạng” (nhiều thứ) là 11 thức (tất cả các 

pháp) toàn liên hệ với thức, nên đều duy thức. 

Sau đa thức luận, sự xác lập duy thức còn căn cứ ý thức luận, nhất là còn căn 

cứ bản thức (a lại da). Cả 2 sự căn cứ này nên nói trước ở đây cho dễ hiểu. Căn cứ 

ý thức luận mà xác lập duy thức là quy nạp chuyển thức lại nơi ý thức, ý thức chủ 

phát mọi phân biệt và ấn tượng, nên đều là duy thức. Căn cứ bản thức mà xác lập 

duy thức thì các pháp (11 thức) là tướng phần, chuyển thức (ý thức và mọi thức nó 

dựa vào) là kiến phần, chủ thể của tất cả 2 phần này là bản thức, nên toàn bộ là 

duy thức. 

Số 1: Lấy Một Ý Thức Mà Xác Lập Duy Thức 

Chính Văn.- 

Ở đây có một số vị nói chỉ có một ý thức; một ý thức này phát sinh theo cái gì 

thì được tên cái ấy, như tư nghiệp của ý mà gọi là thân nghiệp khẩu nghiệp. Thêm 

nữa, khi ý thức phát sinh theo mọi cái sở y thì sinh ra nhiều thứ ấn tượng mà qui 

nạp lại là 2 thứ ấn tượng: có thật và phân biệt68. Và thêm nữa, mọi chỗ, ý thức 

cũng phát sinh theo ấn tượng nó tiếp xúc, vì trong thế giới có hình sắc thì chính ý 

thức dựa vào cái thân, như những sắc căn đều dựa vào cái thân ấy. 

Số 2: Dẫn Kinh Làm Chứng Cho Sự Xác Lập Ấy 

Chính Văn.- 



Trong đây có 1 bài chỉnh cú: Đi xa xôi, và đi một mình, không thân thể, và 

ngủ trong hang, ai điều phục được cái tâm khó điều phục ấy, thì Như lai gọi là 

phạn chí chân thật. Lại như trong kinh nói lĩnh vực mà 5 căn đi thì ý thức tiếp 

nhận được hết, vì nó là chỗ dựa cho 5 căn. Thêm nữa, trong 12 xứ thường nói thì 6 

thức gọi là ý xứ. 

Đoạn 2: Căn Cứ Tướng Kiến Của Bản Thức Mà Xác Lập Duy Thức 

Chính Văn.- 

Nếu chỗ nào qui định a lai da là thức thật, thì ở đó tất cả 11 thức khác là 

tướng phần, ý thức trong đó và mọi thức nó dựa vào là kiến phần. Do tướng phần 

vừa nói là duyên tố phát sinh kiến phần vừa nói, nên khi sự tựa như thật có biểu 

hiện, thì làm chỗ dựa cho kiến phần phát khởi. Như thế đó gọi là xác lập các thức 

(các pháp) là duy thức. 

Mục 3: Nói 4 Trí Mà Xác Lập Duy Thức 

Chính Văn.- 

Mọi sự hiện tiền rõ ràng mà không phải thật có, sự đó làm sao thấy được? 

Như đức Thế tôn đã dạy, nếu bồ tát thành tựu 4 trí, thì có thể ngộ nhập duy thức 

chứ không phải thực có. Một là cái trí biết sự mâu thuẫn, là biết như ngạ quỉ, bàng 

sinh, cùng với chư thiên, nhân loại, cùng nơi một sự mà sự thấy biết khác nhau. 

Hai là cái trí biết không có đối cảnh mà thức vẫn có, là biết như quá khứ, vị lai, và 

những mộng ảnh mà vẫn có cái biết biết chúng. Ba là cái trí biết đáng lẽ không 

dụng công mà vẫn không thác loạn, là biết như cái biết biết đối cảnh hiện thời 

đáng lẽ không thác loạn gì, không do dụng công mà vẫn biết đúng sự thật. Bốn là 

được 3 cái trí tùy chuyển: thứ nhất là được cái trí tùy thắng giải lực của định tự tại 

mà đối cảnh biểu hiện; thứ hai là được cái trí tùy tác ý lực của tu pháp quán mà 

đối cảnh biểu hiện; thứ ba là được cái trí tùy trí vô phân biệt mà thấy đối cảnh 

biểu hiện không có gì là thật cả69. Do 3 cái trí ở đây với 3 cái biết ở trên mà đạo lý 

đối cảnh không thật được xác lập. 

Lược Giải.- 

Đoạn này lấy mặt trái mặt phải, mặt có mặt không, đặc biệt mặt biết và mặt 

được biết, chứng minh các pháp không thật: không thật là duy thức. 

---o0o---  



Tiết 1: Giải Thích 3 Tướng 

Chính Văn.- 

Nếu y tha là duy thức, làm chỗ dựa cho đối cảnh không thật được biểu hiện 

ra, thì sao thành y tha? tại sao gọi là y tha? Từ chủng tử huân tập mà phát sinh, do 

duyên tố khác như vậy nên gọi là y tha; một sát na sau khi sinh ra, không có năng 

lực gì, (chỉ dựa vào sự tương quan) mà vẫn tồn tại, nên gọi là y tha. Biến kế thì 

dựa vào y tha, thật không có mà biểu hiện như có, thì sao thành biến kế? tại sao 

gọi là biến kế? Vô số cái biết toàn là cái biết thác loạn của ý thức biến kế, nên gọi 

là biến kế, bản thân thật không có, chỉ có cái mà biến kế chấp, nên gọi là biến kế. 

Còn viên thành là biến kế vĩnh viễn không còn, thì sao thành viên thành? tại sao 

gọi là viên thành? Viên thành nghĩa là tánh không biến đổi, lại là đối tượng của 

tuệ giác thanh tịnh, là tối thắng của tất cả thiện pháp: vì cái nghĩa tối thắng này 

mà gọi là viên thành. 

---o0o---  

Tiết 2: Giải Thích Riêng Biến Kế 

Chính Văn.- 

Có năng biến kế, có sở biến kế, biến kế mới thành. Vậy ở đây năng biến kế là 

gì? sở biến kế là gì? cái gì là tự tánh của biến kế? Nên nhận thức rằng ý thức70 là 

năng biến kế, vì nó là chủ thể phân biệt - Tại sao, vì nó lấy sự danh ngôn huân tập 

của bản thân nó mà làm chủng tử, lại lấy sự danh ngôn huân tập của tất cả 11 thức 

khác mà làm chủng tử, nên ý thức có vô số cái biết và vô số sự phân biệt sinh ra, 

nó phân biệt kế đạt khắp cả toàn thể, nên gọi là biến kế. Còn y tha là sở biến kế. 

Lại biến kế làm cho y tha thành cái sở biến kế, nên biến kế được gọi là biến kế 

chấp71. Biến kế chấp là nghĩa như vậy. 

Thêm nữa, biến kế tại sao có thể kế đạt khắp cả? Nó vin đối cảnh nào? Nó lấy 

đối tượng nào? Nó do cái gì mà chấp trước? Nó lấy gì khởi lên ngôn ngữ ? Nó lấy 

gì nói năng? Nó thêm lên cái gì? Nó vin tên gọi mà làm đối cảnh. Nó lấy y tha mà 

làm đối tượng. Nó do vọng kiến mà chấp trước. Nó do sự tầm cầu mà khởi lên 

ngôn ngữ. Nó do thấy nghe hay biết, 4 thứ nói ấy mà nói năng. Nó thêm sự có nơi 

đối cảnh không thật có. Do tất cả những điều trên đây mà nó có thể kế đạt khắp cả. 

---o0o---  



Chương 3: Nói Về Sự Đồng Dị Của 3 Tướng 

Chính Văn.- 

Ba tánh khác nhau hay không khác? Nên nói không phải khác nhau, hay 

không phải không khác. Bởi vì y tha do mặt khác mà chính y tha ấy thành y tha, do 

mặt khác mà chính y tha ấy thành biến kế, do mặt khác mà chính y tha ấy thành 

viên thành. Do mặt nào mà chính y tha thành y tha? Là do chủng tử đã huân tập 

mà khởi ra. Do mặt nào mà chính y tha ấy thành biến kế? Vì là đối tượng của biến 

kế, là sở chấp của biến kế. Do mặt nào mà chính y tha là viên thành? Là tuyệt đối 

không như cái có của đối tượng biến kế. 

---o0o---  

Tiết 1: Nói Chung Phẩm Loại Của 3 Tướng 

Chính Văn.- 

Ba tánh, mỗi tánh có mấy thứ? Y tha đại khái có 2 thứ: một là do chủng tử 

huân tập mà sinh ra, hai là không cố định nhiễm hay tịnh. Do 2 thứ y tha như vậy 

nên gọi là y tha. Biến kế cũng có 2 thứ: một là biến kế về tự tánh, hai là biến kế về 

sai biệt72. Do 2 thứ biến kế như vậy nên gọi là biến kế. Viên thành cũng có 2 thứ: 

một là tự tánh viên thành, hai là thanh tịnh viên thành73. Do 2 thứ viên thành như 

vậy nên gọi là viên thành. 

---o0o---  

Tiết 2: Nói Riêng Phẩm Loại Của Biến Kế 

Chính Văn.- 

Biến kế lại có 4 thứ: một là biến kế về tự tánh, hai là biến kế về sai biệt, ba là 

biến kế rất rành, bốn là biến kế không rành. Rất rành là biết rành danh từ, không 

rành là không rành danh từ. Do vậy mà biến kế còn có 5 thứ nữa: một là theo tên 

biến kế nghĩa, rằng cái tên như vậy thì có cái nghĩa như vậy; hai là theo nghĩa 

biến kế tên, rằng cái nghĩa như vậy thì có cái tên như vậy; ba là theo tên biến kế 

tên, tức biến kế những cái tên khác của cái tên mà mình chưa biết nghĩa; bốn là 

theo nghĩa biến kế nghĩa, tức biến kế những cái nghĩa khác của cái nghĩa mà mình 

chưa biết tên ; năm là theo tên và nghĩa mà biến kế tên và nghĩa, tức biến kế danh 

như vậy và nghĩa như vậy thì thể tánh là như vậy. 



---o0o---  

Tiết 3: Lược Nói 10 Thứ Phân Biệt 

Chính Văn.- 

Thống nhiếp tất cả phân biệt thì đại lược có 10 thứ. Một là phân biệt căn bản, 

là a lại da. Hai là phân biệt đối cảnh, là sắc thức v/v. Ba là phân biệt biểu hiện, là 

nhãn thức và thức của nhãn thức v/v. Bốn là phân biệt đối cảnh biến đổi, là biến 

đổi vì già v/v, vì cảm giác vui v/v, vì tham v/v, vì thời tiết làm cho tàn tạ v/v, vì 

những nẻo đường dữ như nại la ca v/v, vì những cõi như cõi Dục v/v. Năm là phân 

biệt biểu hiện biến đổi, tức những sự biến đổi của những sự biến đổi kể trên. Sáu là 

phân biệt người khác dẫn ra, tức nghe tà pháp với nghe chánh pháp khác nhau. 

Bảy là phân biệt không đúng lý, là sự phân biệt của ngoại đạo nghe tà pháp. Tám 

là phân biệt đúng lý, là sự phân biệt của những người ở trong chánh pháp nghe 

chánh pháp. Chín là phân biệt chấp trước, là những sự phân biệt thuộc loại tác ý 

không đúng lý, thích ứng với 62 tà kiến lấy ngã kiến làm gốc. Mười là phân biệt 

tán động, là 10 thứ phân biệt của bồ tát : thứ 1 là tán động không tướng, thứ 2 là 

tán động có tướng, thứ 3 là tán động thêm lên, thứ 4 là tán động bớt đi, thứ 5 là 

tán động đồng nhất, thứ 6 là tán động biệt lập, thứ 7 là tán động tự tánh, thứ 8 là 

tán động sai biệt, thứ 9 là tán động lấy nghĩa theo tên, thứ 10 là tán động lấy tên 

theo nghĩa. Để đối trị 10 thứ tán động như vậy, các kinh của Bát nhã ba la mật đa 

đều nói đến trí vô phân biệt. Như vậy, cả 2 phần sở trị và năng trị đều thâu nhiếp 

đủ cả các nghĩa của Bát nhã ba la mật đa. 

Tiết 1: Mặt Khác Không Khác 

Chính Văn.- 

Nếu do những mặt khác nhau mà y tha có 3 tánh, thì vì sao 3 tánh ấy không 

thành ra không khác gì nhau? Vì nếu do mặt khác mà y tha thành y tha, thì không 

do chính mặt ấy mà y tha thành biến kế và viên thành; nếu do mặt khác mà y tha 

thành biến kế, thì không do chính mặt ấy mà y tha thành y tha và viên thành; nếu 

do mặt khác mà y tha thành viên thành, thì không do chính mặt ấy mà y tha thành y 

tha và biến kế. 

Tiết 2: Tên Không Xứng Thể 

Chính Văn.- 



Vì sao biết được, như y tha, biến kế biểu hiện mà không xứng thể? Vì trước 

khi có cái tên thì cái biết không có, vậy nói xứng thể là mâu thuẫn (với hiện thực); 

vì cái tên có nhiều thứ, vậy nói nhiều thể là mâu thuẫn (với hiện thực); vì cái tên 

không cố định, vậy nói tạp thể là mâu thuẫn (với hiện thực). Trong đây có 2 bài 

chỉnh cú: 1. Vì trước khi có tên thì cái biết không có, vì tên có nhiều thứ, vì tên 

không cố định, vậy nói xứng thể, nhiều thể và tạp thể là mâu thuẫn (với hiện thực) 

2. Biến kế không mà thấy có, thì nên biết như ảo thuật; viên thành không ô nhiễm 

mà có tịnh trừ thì cũng như hư không74. 

Lược Giải.- 

Chủ ý của đoạn này nói cái danh đối với cái tướng của biến kế là không chính 

xác. 

Tiết 3: Y Tha Toàn Không 

Chính Văn.- 

Vì sao sự biểu hiện thật không có, mà y tha không phải ở đâu và lúc nào cũng 

không có? Vì nếu y tha không có thì viên thành cũng không có; y tha mà không có 

thì không có gì nữa. Y tha với viên thành không có thì thành ra cái lỗi không có 

nhiễm với tịnh. Nhưng nhiễm với tịnh là hiện có, thế nên không nên nói tất cả toàn 

không. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Y tha mà không thì không viên thành; tất cả toàn 

không thì luôn luôn không có nhiễm tịnh. 

Đoạn 1: Giải Thích 3 Tướng 

Chính Văn.- 

Chư vị Thế tôn đã nói giáo lý cao rộng trong đại thừa. Giáo lý ấy nói nên 

nhận thức biến kế như thế nào? Nên nhận thức rằng nếu dùng mặt khác thì nói là 

không thật có. Nên nhận thức y tha như thế nào? Nên nhận thức ví như ảo thuật, 

sóng nắng, chiêm bao, ảnh tượng, bóng sáng, tiếng dội, trăng nước, biến hóa. Nên 

nhận thức viên thành như thế nào? Nên nhận thức là 4 pháp thanh tịnh. Bốn pháp 

thanh tịnh là gì? Một là tự tánh thanh tịnh, tức là chân như, không, thật tế, vô 

tướng, thắng nghĩa, pháp giới. Hai là ly cấu thanh tịnh, là chính tự tánh thanh tịnh 

đã thoát ly tất cả chướng ngại dơ bẩn. Ba là đắc thử thanh tịnh, là tất cả bồ đề 

phần pháp, ba la mật đa, v/v. Bốn là sinh thử thanh tịnh, là pháp giáo đại thừa, vi 

diệu, chân chánh - Pháp giáo này là cái mà tuệ giác thanh tịnh biết đến nên không 

phải là biến kế, là cái từ pháp giới tối thanh tịnh đẳng lưu ra nên không phải y tha. 

Bốn pháp như vậy thống nhiếp hết tất cả các pháp thanh tịnh. Ở đây có 2 bài chỉnh 



cú: 1 và 2. Như ảo thuật v/v là nói về (y tha) cái được sinh ra. Nói không thật là 

nói về (biến kế) sự được kế chấp. Nói 4 thanh tịnh là nói về viên thành: tự tánh, ly 

cấu75..., là cái mà tuệ giác thanh tịnh biết đến, và tất cả các pháp thanh thịnh đều 

thống nhiếp trong 4 pháp thanh tịnh này. 

Đoạn 2: Nói 8 Dụ Y Tha 

Chính Văn.- 

Lại nữa, vì lý do gì mà trong kinh nói những ví dụ y tha như ảo thuật v/v? Vì 

để loại bỏ những mối nghi ngờ không đúng đối với y tha. Những mối nghi ngờ 

không đúng đối với y tha là thế nào? Là họ nghi ngờ như vầy đối với y tha: (Một), 

tại sao không thật mà lại thành ra đối tượng được biết? Vì loại bỏ nghi ngờ này 

nên nói sự ví dụ ảo thuật. (Hai), tại sao không thật mà có tâm và tâm sở sinh ra? 

Vì loại bỏ nghi ngờ này nên sự ví dụ sóng nắng. (Ba), tại sao không thật mà có 

những sự hưởng chịu đáng ưa đáng ghét khác nhau? Vì loại bỏ nghi ngờ này nên 

nói sự ví dụ chiêm bao. (Bốn), tại sao không thật mà có những quả báo đáng ưa 

đáng ghét của thiện nghiệp và ác nghiệp khác nhau? Vì loại bỏ nghi ngờ này nên 

nói sự ví dụ ảnh tượng. (Năm), tại sao không thật mà có các thức phát sinh? Vì 

loại bỏ nghi ngờ này nên nói sự ví dụ bóng sáng. (Sáu), tại sao không thật mà lại 

có những ngôn ngữ phát sinh? Vì loại bỏ nghi ngờ này nên nói sự ví dụ tiếng dội. 

(Bảy), tại sao không thật mà có đối tượng của các định biết thật? Vì loại bỏ nghi 

ngờ này nên nói sự ví dụ trăng nước. (Tám), tại sao không thật mà các vị bồ tát 

đem tâm trí không thác loạn cố ý thọ sinh (trong sinh tử) để làm những sự lợi ích 

chúng sinh ? Vì loại bỏ nghi ngờ này nên nói sự ví dụ biến hóa76. 

Mục 2: Thông Thích Kinh Phạn Vấn 

Chính văn.- 

Vì sao đức Thế tôn đã mật ý nói như sau, trong kinh Phạn vấn: Như lai không 

sinh tử, không niết bàn? Ấy là Ngài nói theo cái mật ý: nơi y tha, biến kế với viên 

thành, tức sinh tử với niết bàn, không có sai khác. Tại sao, vì chính nơi y tha, do 

mặt biến kế mà thành sinh tử, do mặt viên thành mà thành niết bàn. 

Mục 3: Thông Thích Kinh Đại Thừa A Tì Đạt Ma 

Chính Văn.- 

Trong kinh Đại thừa a tì đạt ma, đức Thế tôn nói pháp có 3 thứ: một là tạp 

nhiễm, hai là thanh tịnh, ba là hai phần ấy. Ngài đã căn cứ mật ý nào mà nói như 



vậy? Nơi y tha, biến kế là tạp nhiễm, viên thành là thanh tịnh, và y tha khởi lên 2 

phần ấy: đức Thế tôn đã căn cứ mật ý này mà nói như trên. Nghĩa này có thể biểu 

thị bằng ví dụ nào? Có thể biểu thị bằng ví dụ khối vàng đất. Như trong khối vàng 

đất có 3 thứ thấy được: một là địa giới77, hai là đất, ba là vàng. Trong địa giới, đất 

không thật mà hiện thấy có, còn vàng là thật thì không thấy; khi luyện bằng lửa thì 

đất không còn mà vàng hiện ra. Thêm nữa, nơi địa giới, khi đất hiện ra là hư vọng 

biểu hiện, khi vàng hiện ra là chân thật biểu hiện, nên địa giới là cả 2 phần ấy; 

thức cũng vậy, khi lửa trí vô phân biệt chưa đốt cháy nung luyện thì nơi thức ấy 

biến kế biểu hiện mà viên thành không biểu hiện, khi thức ấy được lửa trí vô phân 

biệt đốt cháy nung luyện thì nơi thức ấy viên thành biểu hiện mà biến kế không 

biểu hiện. Do vậy, nơi y tha là cái thức phân biệt có cả 2 phần, như trong khối 

vàng đất có cả 2 thứ vàng và đất. 

Đoạn 1: Trường Hàng 

Chính Văn.- 

Đức Thế tôn có chỗ nói các pháp thường, có chỗ nói các pháp vô thường, có 

chỗ nói các pháp không phải thường không phải vô thường. Ngài đã dựa vào mật ý 

nào mà nói như vậy? Nơi y tha, do viên thành nên thường, do biến kế nên vô 

thường, do đủ cả 2 phần nên không phải thường không phải vô thường: đức Thế 

tôn đã căn cứ mật ý này mà nói như vậy. Như thường, vô thường và không phải cả 

hai, thì khổ, vui và không phải cả hai, tịnh, bất tịnh và không phải cả hai, không, 

bất không và không phải cả hai, ngã, vô ngã và không phải cả hai, tịch tịnh, không 

tịch tịnh và không phải cả hai, có tự tánh, không tự tánh và không phải cả hai, 

sinh, bất sinh và không phải cả hai, diệt, bất diệt và không phải cả hai, bản lai tịch 

tịnh, không phải bản lai tịch tịnh và không phải cả hai, tự tánh niết bàn, không 

phải tự tánh niết bàn và không phải cả hai, sinh tử, niết bàn và không phải cả hai, 

cũng là như vậy. Đại loại như vậy, những sự sai biệt mà toàn là ngôn ngữ mật ý 

của đức Thế tôn, hãy do 3 tánh mà quyết liễu cho thích hợp, như trên đã nói tiết 

mục thường, vô thường. 

Đoạn 2: Chỉnh Cú 

Chính Văn.- 

Ở đây có 5 bài chỉnh cú: 1. Như các pháp thì thật không có, nhưng như các 

pháp biểu hiện thì không phải một thứ: không phải pháp và không phải phi pháp 

như vậy, nên nói đến cái nghĩa không hai. 2. Căn cứ một mặt nhiễm hay một mặt 

tịnh mà nói thì hoặc có hoặc không phải có, nhưng căn cứ cả 2 mặt mà nói thì 

không phải có không phải không có. 3. Như sự biểu hiện (của biến kế thì) không 



phải có, nên nói là không; nhưng cũng do sự biểu hiện như vậy nên nói là có. 4. 

(Vị lai thì sinh ra) không phải tự nhiên, (quá khứ qua rồi thì) tự thể đã không, (còn 

hiện tại tuy có mà) tự tánh không cố định, như sự chấp thủ (của biến kế) thì không 

có, (do 4 sự như vậy) nên chủ trương rằng (các pháp) không có tự tánh. 5. Do sự 

không có tự tánh mà làm căn cứ cho những kết luận sau đây : bất sinh bất diệt, 

bản lai tịch tịnh, tự tánh niết bàn. 

Tiết 2: Căn Cứ 4 Ý Thú Và Bí Mật Mà Lý Giải Mọi Phật Ngôn 

Chính Văn.- 

Lại có 4 thứ ý thú và 4 thứ bí mật, đối với Phật ngôn, hãy tùy đó mà quyết 

liễu. Bốn ý thú, một là ý thú bình đẳng, là như nói Như lai xưa kia, vào lúc ấy, chỗ 

ấy, có danh hiệu là đấng chánh biến giác Thắng quán; hai là ý thú khác thì, là như 

nói ai niệm danh hiệu đức Đa bảo như lai thì thế là đối với tuệ giác vô thượng đã 

được quyết định, lại như nói chỉ cần phát nguyện thì thế là vãng sinh thế giới Cực 

lạc; ba là ý thú khác nghĩa, là như nói nếu đã gặp gỡ và phụng sự hằng sa chư 

Phật thì đối với đại thừa mới lý giải được ; bốn là ý thú do người, là như vì một 

người mà trước khen bố thí sau chê bố thí, như đối với sự bố thí thì đối với sự giữ 

giới và một phần thiền định thế gian cũng vậy. Như vậy gọi là 4 thứ ý thú78. 

Còn 4 thứ bí mật, một là bí mật dẫn vào, là trong thanh văn thừa hay trong 

đại thừa, y theo thế tục đế mà nói có ngã, lại nói có pháp; hai là bí mật về tướng, 

là ở đây nói các pháp tướng bằng cách nói 3 tự tánh; ba là bí mật đối trị, là ở đây 

nói hành tướng đối trị có đến 84 ngàn; bốn là bí mật chuyển biến, là ở đây đem lời 

chữ khác mà biểu thị ý nghĩa khác, như có bài chỉnh cú nói: Biết sự không kiên cố 

là kiên cố, khéo sống trong sự đảo ngược, thì cùng cực sự não loạn của phiền não 

mà được tuệ giác tối thượng79. 

Mục 1: Do Nói Về Duyên Khởi 

Chính Văn.- 

Có ai muốn làm sự giải thích về pháp đại thừa, thì đại khái nên do 3 tiết mục 

mà làm sự giải thích ấy: một là do nói về duyên khởi, hai là do nói về pháp tướng 

được duyên sinh, ba là do nói về ngữ nghĩa80. Trong đây nói về duyên khởi là như 

có bài chỉnh cú nói: Do danh ngôn huân tập mà sinh ra các pháp, rồi cái này lại từ 

cái kia, nên dị thục với chuyển thức làm nhân duyên cho nhau81. 

Lược Giải.- 



Duyên khởi là chủng tử sinh hiện hành và hiện hành sinh chủng tử. Nhưng ở 

đây nói duyên khởi là gồm cả 2 loại duyên khởi. 

Mục 2: Do Nói Về Duyên Sinh 

Chính Văn.- 

Chuyển thức có tướng có kiến, và tự tánh là thức82. Chuyển thức lại lấy chỗ 

dựa làm sắc thái, lấy sở chấp làm sắc thái, lấy pháp tánh làm sắc thái83, do vậy mà 

biểu thị 3 tánh tướng, như có chỉnh cú nói: Từ chuyển thức có tướng có kiến mà 

nhận thức về 3 tướng. Giải thích (để nhận thức) về 3 tướng như thế nào? Nơi y tha, 

biến kế thì không, viên thành thì có; do 2 sự không với có này mà, khi chưa thấy 

chân lý và khi đã thấy chân lý, đều cùng lúc không được và được: nơi y tha vì 

không biến kế và vì có viên thành, nên khi chuyển theo nhiễm tịnh, thì phàm phu 

được biến kế là không được viên thành, thánh giả được viên thành là không được 

biến kế. Như có bài chỉnh cú nói: Nơi y tha, biến kế thì không mà viên thành thì có, 

nên được với không được đều như nhau84. 

Lược Giải.- 

Pháp duyên sinh chính là y tha, được phát sinh từ chủng tử nơi a lại da. 

Nhưng nói y tha là nói đủ cả 3 tướng, lúc mê cũng như lúc ngộ. Lúc mê thì nơi y 

tha chỉ thấy biến kế (ngã pháp) mà không thấy viên thành (chân như), lúc ngộ thì 

trái lại. 

Mục 3: Do Nói Về Ngữ Nghĩa 

Chính Văn.- 

Nói về ngữ nghĩa là trước nói câu đầu, sau đem những câu khác mà phân 

tách biểu thị. Làm như vậy là hoặc do đức, hoặc do nghĩa. Do đức là như nói về 

công đức85 của Phật: Tuệ giác cực kỳ trong sạch vì (1) hiện hành bất nhị, (2) đạt 

đến vô tướng, (3) đứng vào chỗ đứng của các đức Thế tôn, (4) thể hiện tính bình 

đẳng của các Ngài, (5) đến chỗ không còn chướng ngại, (6) giáo pháp không thể 

khuynh đảo, (7) tâm thức không bị cản trở, (8) cái được thiết lập không thể nghĩ 

bàn, (9) biết rõ như nhau đối với mọi việc quá khứ hiện tại và vị lại, (10) thân hình 

bủa ra khắp các thế giới, (11) các pháp thì thông suốt, (12) các hạnh thì toàn hảo, 

(13) trí biết không còn nghi hoặc, (14) thân hiện không có phân biệt, (15) là tuệ 

giác mà tất cả bồ tát cầu mong, (16) chứng được cái thân đồng nhất của chư Phật 

mà đứng ở bờ bến tối thượng bên kia, (17) thực hiện một cách không còn hỗn tạp 

về giải thoát và diệu trí của các đức Thế tôn, (18) toàn chứng cảnh Phật không có 



chính giữa cũng không có bên cạnh, (19) cùng tận pháp giới, (20) khắp không 

gian, (21) và suốt thì gian86. Tuệ giác cực kỳ trong sạch, nên biết câu này do 21 

câu tiếp theo phân tích biểu thị, như vậy mới là khéo thuyết pháp. Tuệ giác cực kỳ 

trong sạch là tuệ giác cực kỳ trong sạch của đức Thế tôn, nên biết tuệ giác ấy 

thống nhiếp 21 công đức của Ngài: (1) triệt để không còn bị chướng ngại đối với 

các pháp sở tri, (2) nhập vào một cách tối thắng, thanh tịnh, đối với chân như có 

không bất nhị, (3) ở trong trạng thái không ngừng nghỉ của việc Phật không còn 

dụng công, (4) trong pháp thân, ý lạc và việc làm không có dị biệt, (5) tu luyện sự 

đối trị hết thảy chướng ngại, (6) chiến thắng hết thảy ngoại đạo, (7) sống trong đời 

mà không bị đời gây trở ngại, (8) thiết lập chánh pháp, (9) thọ ký, (10) thị hiện 

thân biến hóa và thân thọ dụng trong tất cả thế giới, (11) loại trừ hoài nghi, (12) 

làm cho nhập vào các diệu hạnh, (13) phát sinh diệu trí đối với các pháp đương 

lai, (14) thị hiện đúng như thắng giải của mọi người, (15) làm căn cứ cho vô số sự 

nỗ lực điều phục chúng sinh, (16) thành mãn các pháp ba la mật của pháp thân 

bình đẳng, (17) tùy theo thắng giải mà thị hiện Phật độ khác nhau, (18) ba loại 

thân Phật không có giới hạn về phương hướng và nơi chỗ, (19) cùng tận biên 

cương của sự sinh tử, thường thị hiện lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh, (20) vô 

giới hạn, [(21) rất cứu cánh]. 

Chính Văn.- 

Do nghĩa là như nói nếu bồ tát thành tựu 32 pháp mới gọi là bồ tát87. Ấy là có 

cái ý lạc tăng thượng làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh: (1) làm cho chúng 

sinh nhập vào trí Nhất thế trí, (2) tự biết nay tôi cần gì cái trí giả hiệu88, (3) xô dẹp 

sự ngạo mạn, (4) ý lạc chắc chắn siêu việt, (5) không phải thương xót giả hiệu89, 

(5b) bình đẳng đối với người thân kẻ thù, (5c) vĩnh viễn làm thiện hữu cho đến lúc 

họ được niết bàn mới là giới hạn sau cùng, (6) nói đúng hạn lượng, (6b) mỉm cười 

chào hỏi trước, (7) đại bi vô hạn, (8) không từ thoái hay khiếp nhược đối với việc 

phải chịu đựng, (9) không có ý gì chán và mệt, (10) nghe nghĩa lý không chán, (11) 

thấy rất sâu cái lỗi của tội mình làm, (11b) đối với tội người làm thì dạy bảo mà 

không giận, (12) luôn luôn tu luyện bồ đề tâm trong mọi cử động, (13) bố thí mà 

không cầu quả báo, (14) thọ giới giữ giới mà không hướng về các nẻo đường còn 

có sinh tử, (15) nhẫn nhục mà không giận dữ đối với chúng sinh, (16) tinh tiến mà 

thâu nhiếp hết thảy thiện pháp, (17) thiền định mà bỏ cõi Vô sắc, (18) bát nhã 

thích ứng với mọi phương tiện, (19) lấy 4 nhiếp pháp mà thống nhiếp mọi phương 

tiện, (20) coi người giữ giới với người phá giới cùng là thiện hữu, (21) đem lòng 

tha thiết mà nghe chánh pháp, (22) đem lòng tha thiết mà ở nơi thanh vắng, (23) 

không thích việc tạp ở đời, (24) không bao giờ thích cỗ xe thấp kém, (24b) thấy rất 

sâu công đức của đại thừa, (25) xa bạn ác, (25b) gần thiện hữu, (26) luôn luôn tu 

tập 4 thứ phạn trú, (27) thường vận dụng 5 thứ thần thông, (28) nương tựa và đi 



mau đến tuệ giác, (29) không bỏ chúng sinh nào dầu họ sống theo chánh hạnh hay 

không sống theo chánh hạnh, (30) nói chắc chắn, (31) trọng chắc thật, (32) tâm 

đại bồ đề luôn luôn dẫn đầu. Ba mươi hai câu như vậy là chi tiết của câu đầu, ấy 

là câu có cái ý lạc tăng thượng làm lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh. Câu ý lạc 

tăng thượng làm lợi ích yên vui này có 16 nghiệp khác nhau, nên biêắt như vậy. Ở 

đây 16 nghiệp là 1. lần lượt nỗ lực (câu 1), 2. không thác loạn (câu 2), 3. tự nhiên 

nỗ lực mà không đợi người mời (câu 3), 4. không dao động hư rã (câu 4), 5. không 

cầu không nhiễm, nghiệp này có 3 câu khác nhau, nên biết như vậy, đó là không 

nhiễm không hệ lụy (câu 5), không thương ghét người ơn kẻ thù (câu 5b), đời đời 

thường theo họ (5c), 6. miệng và thân đều xứng đáng, nghiệp này có 2 câu khác 

nhau, nên biết như vậy, (đó là các câu 6 và 6b), 7. bình đẳng bất nhị đối với vui và 

khổ (câu 7), 8. không thấp kém (câu 8), 9. không thoái chuyển (câu 9), 10. thâu 

thập phương tiện (câu 10), 11. chán và ghét cái bị đối trị, nghiệp này có 2 câu 

khác nhau, nên biết như vậy, (đó là các câu 11 và 11b), 12. tác ý không gián đoạn 

(câu 12), 13. tu hành thắng tiến, nghiệp này có 7 câu khác nhau, nên biết như vậy, 

đó là sự nỗ lực chính yếu về 6 ba la mật (các câu 13 đến 18) và sự nỗ lực chính 

yếu về 4 nhiếp pháp (câu 19), 14. nỗ lực thành mãn, nghiệp này có 6 câu khác 

nhau, nên biết như vậy, đó là gần gũi người hiền (câu 20), lắng nghe chánh pháp 

(câu 21), ở nơi thanh vắng (câu 22), bỏ suy nghĩ ác (câu 23), công đức tác ý, câu 

này lại có 2 câu khác nhau, nên biết như vậy, (đó là các câu 24 và 24b), công đức 

và bạn hữu, câu này lại có 2 câu khác nhau, nên biết như vậy (đó là các câu 25 và 

25b), 15. thành tựu viên mãn, nghiệp này có 3 câu khác nhau, nên biết như vậy, đó 

là thanh tịnh vô lượng (câu 26), được đại thế lực (câu 27), công đức chứng đắc 

(câu 28), 16. xây dựng cho người, nghiệp này có 4 câu khác nhau, nên biết như 

vậy, đó là chế ngự cho họ (câu 29) chỉ dạy chắc chắn (câu 30) tài pháp hợp nhất 

(câu 31) không tâm tạp nhiễm (câu 32). Tất cả (32 câu bao gồm trong 16 nghiệp) 

như vậy, nên biết toàn là chi tiết của câu đầu. Như có bài chỉnh cú nói: Do câu 

đầu mà có những câu chi tiết, nói về đức; do câu đầu mà có những câu chi tiết, nói 

về nghĩa. 

Lược Giải.- 

Trong ghi chú 77 đã nói mục ngữ nghĩa là nói về hành (phương pháp luận) và 

quả (mục đích luận). Chính văn đoạn trên và đoạn này cho thấy đoạn này (nói về 

nghĩa) là nói về hành của Bồ tát, đoạn trên (nói về đức) là nói về quả của Phật đà. 

Nhưng, cùng với mục 1 nói về duyên khởi và mục 2 nói về duyên sinh, và mục 3 nói 

về ngữ nghĩa này, cốt cho thấy do 3 tướng mà giải thích đại thừa là giải thích như 

thế nào. 

Tiết 1: Chủ Yếu Ngộ Nhập 



Chính Văn.- 

Như vậy là đã nói sắc thái của các pháp sở tri rồi, còn sự ngộ nhập các pháp 

sở tri thì nên nhận thấy như thế nào? (Chủ yếu của sự ngộ nhập là) cái ý thức90 

được đa văn huân tập, sự huân tập không thuộc về a lại da mà vẫn như a lại da 

huân tập thành chủng tử; (cái ý thức ấy) thuộc về sự tác ý đúng lý, tạo ra nơi kiến 

phần của ý thức cái ấn tượng tương tự với pháp và nghĩa (của đại thừa). 

Lược Giải.- 

Chủ yếu của sự ngộ nhập các pháp sở tri chính là ý thức. Ý thức ấy phải có 

cái căn bản là, đối với đại thừa, phải học và nghĩ (đa văn huân tập và tác ý đúng 

lý). 

Tiết 2: Tư Cách Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 

Nhưng ở đây ai là người có thể ngộ nhập các pháp sở tri? Là vị bồ tát có sự 

huân tập liên tục của sự đa văn pháp nghĩa đại thừa, đã được gặp và phụng sự vô 

lượng chư Phật xuất hiện thế gian, đã được cái thắng giải91 một chiều chắc chắn, 

đã khéo dồn chứa các thiện căn, tức là khéo cụ bị 2 thứ tư lương phước và trí. 

Lược Gải.- 

Tư cách để ngộ nhập là phải có 4 lực: lực chính nhân, là có sự huân tập của 

đa văn đại thừa; lực thiện hữu, là được thân cận chư Phật; lực tác ý, là thắng giải 

chắc chắn; lực nhiệm trì, là có sức tích tập 2 loại tư lương phước và trí. 

Tiết 3: Địa Vị Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 

Vị trí nào ngộ nhập được? Là chính cái ý thức mà kiến phần có cái ấn tượng 

tương tự pháp và nghĩa của đại thừa, do pháp và nghĩa của đại thừa đẳng lưu sinh 

ra, (cái ý thức ấy) trải qua địa vị giải hành, điểa vị kiến đạo, địa vị tu đạo và địa vị 

cứu cánh, đối với đạo lý các pháp duy thức nó thắng giải theo đa văn, thông suốt 

rất đúng lý, đối trị các chướng ngại, thoát ly các chướng ngại. 

Lược Giải.- 



Nhiếp luận tổng quát các bồ tát vị lai thành 4 vị. Một là giải hành vị, gọi đủ 

là thắng giải hành vị, gồm cả tư lương vị và da hành viể của Duy thức luận; giải 

hành vị có 10 tín, 10 hành, 10 hướng và 4 da hành. Hai là kiến đạo vị, Duy thức 

luận gọi là thông đạt vị, chỉ cho nhập tâm của Sơ địa. Ba là tu đạo vị, Duy thức 

luận gọi là tu tập vị, gồm có trú tâm của sơ địa cho đến xuất tâm của thập địa. Bốn 

là cứu cánh vị, Duy thức luận cũng gọi là cứu cánh vị, và chỉ cho Phật địa. Đoạn 

này có 4 điểa vị ngộ nhập duy thức, tức ngộ nhập các pháp sở tri. Ngộ nhập đại 

khái như sau: giải hành vị thì thắng giải theo đa văn, kiến đạo vị thì thông suốt rất 

đúng lý, tu đạo vị thì đối trị các chướng ngại, cứu cánh vị thì thoát ly các chướng 

ngại. 

Mục 1: Nói 3 Sự Luyện Mài 

Chính Văn.- 

Do yếu tố nào mà ngộ nhập được? Do sức mạnh của thiện căn nhiệm trì: do 3 

sự luyện mài tâm chí và dứt bỏ 4 sự, mà vin theo pháp và nghĩa của đại thừa, chỉ 

và quán thường được thiết tha nỗ lực, không có phóng dật. Vô số người trong vô 

lượng thế giới, mỗi sát na đều có người chứng được vô thượng bồ đề, (thì ta đây 

cũng sẽ chứng được), đó là sự luyện mài tâm chí thứ nhất. Do ý lạc này mà tu được 

lục độ; ta đã có ý lạc này thì nhờ đó ta dụng công thêm chút nữa sẽ tu được viên 

mãn về lục độ, đó là sự luyện mài tâm chí thứ hai. Những người có điều thiện còn 

chướng ngại, vậy mà chết rồi vẫn được sinh ra với cái tự thể khả ái, huống chi ta 

có điều thiện vi diệu, không còn chướng ngại, thì tại sao lại không được kết quả 

viên mãn, đó là sự luyện mài tâm chí thứ ba. Ở đây có 3 bài chỉnh cú: 1. Những 

chúng sinh thuộc nhân loại, và thế giới của họ, đều vô lượng, trong mỗi ý nghĩ đều 

có người chứng được đẳng giác, vậy ta không nên thoái lui, khuất phục. 2. Những 

ai có cái ý lạc của tâm trí trong sạch, thì có năng lực thực hành lục độ, ta cũng đã 

có được cái ý lạc thù thắng ấy92, nên ta cũng có năng lực thực hành lục độ. 3. 

Người làm điều thiện kém cõi mà khi chết rồi vẫn được mãn ý về sự vui thích, 

huống chi ta đây có cái điều thiện thù thắng do vĩnh đoạn chướng ngại, thì sự viên 

mãn làm sao không đạt được. 

Lược Giải.- 

Bồ tát trong phần đầu của giải hành vị (tức tư lương vị) hay có 3 điều thoái 

khuất. Một là thoái khuất vì tuệ giác rộng lớn, là nghe nói tuệ giác bồ đề tối 

thượng, rộng lớn, sâu xa, mà sinh tâm thoái khuất. Hai là thoái khuất vì vạn hạnh 

khó tu, là nghe nói vạn hạnh như bố thí rất là khó tu, mà sinh tâm thoái khuất. Ba 

là thoái khuất vì chuyển y khó chứng, là nghe nói 2 diệu quả chuyển y rất khó 



chứng được, mà sinh tâm thoái khuất. Đối trị 3 sự thoái khuất này là 3 sự luyện 

mài tâm chí. Thứ nhất, dẫn việc người khác đã chứng tuệ giác vô thượng mà luyện 

mài tâm chí. Thứ hai, ý thức về ý lạc của mình mà luyện mài tâm chí. Thứ ba, đem 

điều thiện thô kém của người so với cái nhân vi diệu của mình mà luyện mài tâm 

chí. 

Mục 2: Nói 4 Sự Phải Bỏ 

Chính Văn.- 

(Một), dứt bỏ tác ý, là tách rời cái tác ý của thanh văn duyên giác. (Hai), vĩnh 

viễn dứt bỏ sự hoài nghi của cái trí tuệ khác93, là tách rời mọi sự hoài nghi đối với 

đại thừa. (Ba), dứt bỏ pháp chấp94, là tách rời ngã và ngã sở trong giáo pháp được 

nghe và được nghĩ. (Bốn), dứt bỏ phân biệt, là tách rời tác ý và phân biệt đối với 

mọi hiện tượng hiện tiền và xác lập95. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Thế giới hiện tiền 

mà ta tự nhiên sống với, cùng với những ảnh tượng được xác lập, người có trí thì 

không phân biệt, nên được tuệ giác tối thượng. 

Tiết 5: Quán Trí Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 

Do cái gì và làm thế nào để được ngộ nhập? Do cái ý thức thuộc chủng loại 

đa văn huân tập và thuộc về tác ý đúng lý, mà kiến phần của nó có cái ấn tượng 

tương tự pháp và nghĩa, (do cái ý thức ấy mà phân thành 4 tầm tư và 4 thật trí). 

Bốn tầm tư là suy tìm chỉ là giả thiết về danh, nghĩa, tự tánh, sai biệt96. Bốn thật trí 

là biết chắc chỉ là giả thiết về danh, nghĩa, tự tánh, sai biệt97. Cả 4 tầm tư và 4 thật 

trí như vậy đồng là không thể thủ đắc. Chư vị bồ tát muốn ngộ nhập duy thức một 

cách đúng như sự thật, nên nỗ lực mà tu - tức là đem cái ý thức có cái ấn tượng 

tương tự về danh và nghĩa mà suy tìm danh chỉ là ý thức, suy tìm nghĩa dựa vào 

danh cũng chỉ là ý thức, suy tìm tự tánh và sai biệt của danh và nghĩa cũng chỉ là 

giả thiết. Bao giờ chứng được chỉ là ý thức, thì bấy giờ chứng biết danh, nghĩa, tự 

tánh, sai biệt, toàn là không thật, đồng là không thể thủ đắc. Như vậy, do 4 tầm tư 

và do 4 thật trí mà chính nơi cái ý thức có ấn tượng tương tự danh và nghĩa mà 

ngộ nhập được đạo lý duy thức98. 

Tiết 6: Chủ Đề Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 



Trong sự ngộ nhập duy thức nói trên, là ngộ nhập cái gì? ngộ nhập thế nào? 

(Ngộ nhập cái gì là) ngộ nhập duy thức, 2 phần và nhiều thứ99, nghĩa là ngộ nhập 

danh, tự tánh của danh, sai biệt của danh, nghĩa, tự tánh của nghĩa, sai biệt của 

nghĩa, 6 thứ như vậy toàn là không thật, toàn là năng thủ sở thủ, toàn là nhiều thứ 

sự thể100. (Ngộ nhập như thế nào là) như trong bóng tối thì cái giây hiện ra như 

con rắn, nhưng trên cái giây, con rắn là không, vì nó hoàn toàn không có. Biết con 

rắn là không, cái biết con rắn tuy mất, mà cái biết sợi giây vẫn còn. Nếu phân tích 

kyՠthì sợi giây cũng giả dối, vì chỉ do sắc hương vị xúc hợp thành, biết như vậy thì 

cái biết sợi giây cũng mất. Như thế đó, khi cái ý thức có cái ấn tượng 6 tướng về 

danh và nghĩa nó dẹp bỏ 6 tướng không thật, thì cái biết duy thức như cái biết sợi 

giây cũng sẽ loại bỏ - loại bỏ do cái biết biết về viên thành.  

Tiết 7: Ngộ Nhập Sở Tri 

Chính Văn.- 

Vị bồ tát như vậy ngộ nhập cái ấn tượng tuồng như thật có của ý thức nên ngộ 

nhập biến kế, ngộ nhập duy thức nên ngộ nhập y tha, còn viên thành thì ngộ nhập 

thế nào? Nếu đã loại bỏ cái ý tưởng duy thức vốn thuộc chủng loại đa văn huân 

tập của ý thức, thì bấy giờ bồ tát đã loại bỏ ấn tượng thật có, mọi ấn tượng tuồng 

như thật có không thể phát sinh, nên cái ý tưởng duy thức cũng không sinh được. 

Vì lý do ấy mà đứng ở chỗ mọi nghĩa đều không có danh riêng, sống thích ứng với 

sự hiện thấy pháp tánh. Bấy giờ là bồ tát đã phát sinh cái trí bình đẳng, không 

phân biệt năng tri sở tri, do đó mà vị bồ tát này được gọi là ngộ nhập viên thành. 

Ở đây có bài chỉnh cú: Pháp, ngã, giáo pháp, nghĩa lý, đại lược, phong phú, căn 

bản, ô nhiễm, thanh tịnh, cứu cánh, đó là những danh hiệu gọi theo hành tướng sai 

biệt101. Như vậy là bồ tát đã ngộ nhập duy thức, nghĩa là ngộ nhập 3 tướng sở tri. 

Ngộ nhập như vậy là nhập vào Cực hỷ địa, đạt được pháp tánh, sinh nhà Như lai, 

được tâm bình đẳng đối với chúng sinh, tâm bình đẳng đối với bồ tát, tâm bình 

đẳng đối với Phật đà. Và đó là kiến đạo vị của bồ tát. 

Tiết 8: Ích Lợi Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 

Vì ích lợi chân thật nào mà ngộ nhập duy thức? Do (a là) cái trí chỉ quán vô 

lậu vin theo tổng tướng của giáo pháp đại thừa, và do (b là) cái trí hậu đắc của trí 

trên, cái trí vin theo những thứ tướng thức, nên ngộ nhập duy thức để (một là) diệt 

trừ chủng tử vừa là nguyên nhân vừa là sở duyên nơi a lại da, (hai là) làm lớn lên 

những chủng tử chứng đắc pháp thân, (ba là) chuyển đổi cái sở y102, (bốn là) 

chứng được toàn thể Phật pháp, (năm là) chứng được cái trí Nhất thế trí. Thêm 



nữa, cái trí hậu đắc nhận thức mọi tướng được nhận thức đều phát sinh từ a lại da 

là như ảo thuật, nhận thức không thác loạn, nên, ví như nhà ảo thuận nhìn vào 

những trò ảo thuật, bồ tát nhìn vào mọi tướng được nhận thức, và trình bày đạo lý 

nhân quả, luôn luôn không có thác loạn.  

Tiết 9: Lịch Trình Ngộ Nhập 

Chính Văn.- 

Ở đây, khi ngộ nhập duy thức thì có 4 thứ định làm chỗ dựa cho 4 thứ thuận 

với phần quyết trạch103. Nên nhận thức thế nào? Nên nhận thức rằng: (Một là) do 

4 thứ tầm tư mà trong cái nhẫn các pháp không thật104 thuộc bậc thấp, có cái định 

được sáng, đó là chỗ dựa của Noãn thuận với phần quyết trạch. (Hai là) trong cái 

nhẫn các pháp không thật thuộc bậc cao, có cái định thêm sáng, đó là chỗ dựa của 

Đảnh thuận với phần quyết trạch. (Ba là) lại do 4 thứ thật trí đã ngộ nhập duy 

thức, đã quyết định về các pháp không thật105, có cái định nhập vào một phần chân 

thật106, đó là chỗ dựa của Nhẫn thuận với chân thật. (Bốn là) từ đó, một cách 

không cách hở mà dẹp bỏ ý tưởng duy thức, có cái định không còn cách hở, đó là 

chỗ dựa của Thế đệ nhất. Nhưng phải biết các định trên đây đang là bên cạnh hiện 

quán107. 

Lược Giải.- 

Lịch trình quán chứng của đoạn này là như vầy. Một, ngộ nhập duy thức nên 

cảnh không thật: cảnh biến kế là không; đó là Noãn và Đảnh (giai đoạn tầm tư), 

và Nhẫn (giai đoạn ngộ nhập). Hai, ngộ nhập cảnh không nên thức không sinh: 

thức y tha cũng diệt; đó là Thế đệ nhất. Ba, toàn thể bình đẳng: chứng đắc viên 

thành; đó là kiến đạo. 

Tiết 10: Địa Vị Tu Đạo 

Chính Văn.- 

Bồ tát như vậy là đã bước vào các địa, đã được kiến đạo vị, đã ngộ nhập duy 

thức; rồi trong tu đạo vị thì phải tu hành như thế nào? Đối với giáo pháp 10 địa 

Phật dạy, mà đã thống nhiếp các kinh và cùng hiện tiền cả, bồ tát do cả 2 phần căn 

bản và hậu đắc của cái trí chỉ quán vin theo tổng tướng giáo pháp ấy, luôn luôn tu 

tập trong vô lượng kiếp nên được chuyển y, (cùng lúc), để chứng được 3 loại thân 

Phật108 nên tinh tiến tu hành.  

Tiết 11: Hiện Quán Khác Nhau 



Chính Văn.- 

Hiện quán của thanh văn với hiện quán của bồ tát có sai khác gì? Hiện quán 

của bồ tát khác với hiện quán của thanh văn là do 11 thứ, nên biết như vậy. Một là 

do đối tượng mà khác nhau, là lấy giáo pháp đại thừa mà làm đối tượng. Hai là do 

nuôi giữ mà khác nhau, là do 2 loại tư lương đại phước và đại trí làm yếu tố nuôi 

giữ. Ba là do thông suốt mà khác nhau, là thông suốt cả nhân vô ngã và pháp vô 

ngã. Bốn là do niết bàn mà khác nhau, là nhiếp thọ đại niết bàn vô trú. Năm là do 

địa vị mà khác nhau, là xuất ly bằng 10 địa. Sáu và Bảy là do thanh tịnh mà khác 

nhau, là dứt sạch tập khí phiền não, là làm sạch cõi Phật. Tám là do bình đẳng mà 

khác nhau, là được cái tâm bình đẳng đối với mình người, sự nỗ lực thành thục 

chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ. Chín là do chỗ sinh mà khác nhau, là sinh 

vào nhà Phật. Mười là do thọ sinh mà khác nhau, là thường sinh trong các đại tập 

hội của chư Phật109. Mười một là do kết quả mà khác nhau, là 10 lực, 4 vô úy, 18 

bất cọng, vô số phẩm chất của Phật như vậy đều được thành mãn. 

Tiết 1: Chỉnh Cú Tự Làm 

Chính Văn.- 

Ở đây có 2 bài chỉnh cú: 1. Danh với nghĩa làm khách thể của nhau, đặc tính 

này nên tầm tư; tự tánh và sai biệt, 2 thứ ấy của danh và nghĩa cũng phải suy xét 

là duy thức và duy giả. 2. Thật trí quán sát sự không thật, chỉ có 3 loại phân 

biệt110: cái kia không thì cái này không111, thế là ngộ nhập 3 tánh. 

Tiết 2: Chỉnh Cú Dẫn Luận Phân Biệt Du Dà 

Chính Văn.- 

Lại có 2 bài chỉnh cú để giáo thọ, như luận Phân biệt du dà đã nói: 1. Trong 

định, bồ tát quán xét ấn tượng chỉ là tâm, đối cảnh đã không còn thì quán xét chỉ 

có tâm mình. 2. Cứ như thế ấy mà trú nơi nội tâm, nên như cái sở thủ đã không thì 

cái năng thủ cũng không, sau đó chạm vào sự không thủ đắc. 

Tiết 3: Chỉnh Cú Dẫn Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh 

Chính Văn.- 

Thêm nữa, có 5 bài chỉnh cú về hiện quán, như luận Đại thừa trang nghiêm 

kinh nói: 1. Phước đức và trí tuệ 2 thứ tư lương ấy bồ tát khéo cụ bị một cách vô 

giới hạn, đối với pháp đã tư duy và khéo quyết trạch rồi thì biết ý nghĩa của pháp 



ấy chỉ là danh ngôn. 2. Nếu biết mọi ý nghĩa chỉ là danh ngôn, trú ở nơi đạo lý duy 

tâm, thì thế là hiện chứng pháp tánh112, nên (cảnh và tâm) cả 2 phần ấy đều loại 

bỏ. 3. Thể hội rời tâm thì không có cảnh riêng, do đó thể hội tâm cũng không có: 

người có tuệ giác thấu suốt 2 cái đều không nên đứng nơi pháp tánh bất nhị. 4. 

Người có tuệ giác do sức mạnh của trí vô phân biệt mà thường xuyên thuận hành 

pháp tánh một cách cùng khắp và bình đẳng, hủy diệt cái khối lầm lỗi vấn vít, tựa 

như dược phẩm rất tốt tiêu tan mọi độc chất. 5. Diệu pháp Phật dạy rất khéo xác 

lập; hãy đặt tuệ giác và bắt rễ vào trong diệu pháp ấy, thấu hiểu ý niệm và nghĩa 

thú chỉ là phân biệt113, mạnh mẽ và mau chóng mà về bến bờ của biển cả công đức. 

Lược Giải.- 

Có người nói 5 bài chỉnh cú này là nói 5 địa vị, diễn tả lịch trình ngộ nhập: 

một là tư lương đạo, hai là da hành đạo, ba là thông đạt đạo, bốn là tu tập đạo, 

năm là cứu cánh đạo. 

---o0o--- 

Phần 4 

Chương 1: Tổng Minh Nhân Quả  

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự ngộ nhập các pháp sở tri rồi, còn nhân quả của sự ngộ 

nhập ấy thì làm sao thấy được? (Sự ngộ nhập ấy) phải do 6 ba la mật là thí, giới, 

nhẫn, tiến, định, tuệ. Tại sao do 6 ba la mật làm nguyên nhân mà được ngộ nhập 

duy thức? Rồi tại sao 6 ba la mật lại làm thành quả của sự ngộ nhập ấy? (Sáu ba 

la mật làm nguyên nhân) là vị bồ tát này không ham tiền của địa vị, không phạm 

tịnh giới, với khổ thì không dao động, với tu thì không biếng nhác, trong những cái 

nhân tán động như vậy mà khi chúng không hiện hành thì tâm chuyên nhất nơi 

cảnh, như thế là có năng lực quyết trạch các pháp một cách đúng lý, nhập vào duy 

thức. (Sáu ba la mật làm thành quả) là vị bồ tát này do 6 ba la mật mà ngộ nhập 

duy thức rồi, chứng được 6 ba la mật thống thuộc cái ý lạc thanh tịnh tăng thượng. 

Vì vậy, giả sử tách rời sự nỗ lực hiện khởi của 6 ba la mật thì do cái thắng giải đối 

với giáo pháp Phật dạy, lại do những tác ý mến trọng, tùy hỷ và vui thích, nên vẫn 

thường xuyên, không cách hở, thích ứng phương tiện tu tập 6 ba la mật mau được 

viên mãn. Ở đây có 3 bài chỉnh cú: 1. đến 3. (Một) đã tròn đầy cái pháp trong 

trắng, (hai) lại được cái nhẫn sắc bén, (ba) nên bồ tát đối với giáo pháp sâu rộng 

của đại thừa, (bốn) giác ngộ chỉ là phân biệt và được trí vô phân biệt, (năm) hy 

vọng và thắng giải thanh tịnh nên ý lạc thanh tịnh; (sáu) trước đó và nay đây do 



giáo pháp đẳng lưu ra mà cùng thấy được chư Phật, (bảy) xác quyết rằng gần với 

đại bồ đề, bởi vì không còn có sự khó được nữa. Do 3 bài chỉnh cú này mà tổng 

quát biểu thị cái ý lạc thanh tịnh tăng thượng có 7 sắc thái: (1) tư lương (2) kham 

nhẫn (3) đối tượng (4) tác ý (5) bản thân (6) điềm tốt (7) lợi cao. Đúng theo sự 

tuần tự, 7 sắc thái này được các câu chỉnh cú biểu thị, nên biết như vậy. 

Mục 1: Nói Về Số Mục 

Chính Văn.-  

Vì lý do nào mà ba la mật chỉ có 6 số mục? Vì thành lập sự đối trị những 

nguyên nhân bị đối trị, vì làm chỗ dựa để chứng đắc pháp của chư Phật, và vì tùy 

thuận thành thục cho chúng sinh. Vì muốn đối trị cái nguyên nhân không đi tới, 

nên lập thí ba la mật và giới ba la mật - nguyên nhân không đi tới là ham tiền của 

địa vị và nhà cửa vợ con; vì muốn đối trị cái nguyên nhân làm cho đi tới rồi lại trở 

lui, nên lập nhẫn ba la mật và tiến ba la mật - nguyên nhân trở lui là đau khổ bởi 

chúng sinh xúc phạm gây ra khi mình ở trong sinh tử, và biếng nhác đối với sự nỗ 

lực trường kỳ tu tập thiện pháp; vì muốn đối trị cái nguyên nhân tuy đã đi tới và 

không trở lui nhưng hỏng mất, nên lập định ba la mật và tuệ ba la mật - nguyên 

nhân hỏng mất là mọi thứ tán động và trí tuệ sai lầm ác hại. Như thế đó là vì thành 

lập sự đối trị những nguyên nhân bị đối trị nên chỉ qui định có 6 số mục. Lại nữa, 

4 ba la mật trước là nhân tố của sự không tán động, 1 ba la mật kế tiếp là thành 

tựu sự không tán động, sự không tán động này làm chỗ dựa nên biến giác một cách 

đúng như sự thật về chân lý của các pháp114, và thế là có năng lực chứng đắc tất 

cả Phật pháp. Như thế đó là vì làm chỗ dựa để chứng đắc pháp của chư Phật nên 

chỉ qui định có 6 số mục. Do thí ba la mật mà tiếp nhận chúng sinh, do giới ba la 

mật mà không hại chúng sinh, do nhẫn ba la mật mà nhịn chịu tai hại mình gặp, do 

tiến ba la mật mà tán trợ việc họ nên làm - do chính những yếu tố tiếp nhận và ích 

lợi chúng sinh như thế này mà làm cho họ có thể thành thục, nên từ đó sắp đi, ai 

tâm chưa định thì làm cho định tĩnh, ai tâm định rồi thì làm cho giải thoát, và khi 

khai ngộ cho họ thì họ được thành thục115. Như thế đó là vì tùy thuận thành thục 

cho chúng sinh mà chỉ qui định có 6 số mục. Nên biết như vậy. 

Đoạn 1: Nói 6 Thứ Tối Thắng 

Chính Văn.-  

Sắc thái của 6 ba la mật làm sao thấy được? Do 6 thứ hơn hết mà thấy. Một 

do chỗ dựa hơn hết, là lấy tâm bồ đề làm chỗ dựa. Hai do sự việc hơn hết, là thực 

hành trọn vẹn. Ba do tiền đề hơn hết, là lấy sự lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh 

làm tiền đề. Bốn do phương tiện hơn hết, là được trí vô phân biệt tiếp nhận. Năm 



do hồi hướng hơn hết, là hồi hướng vô thượng bồ đề. Sáu do thanh tịnh hơn hết, là 

phiền não và sở tri không còn chướng ngại mà nổi lên. 

Đoạn 2: Nói 4 Câu Phân Biệt 

Chính Văn.-  

Thí là ba la mật? hay ba la mật là thí? Có cái là thí mà không phải là ba la 

mật, (có cái là ba la mật mà không phải là thí, có cái là thí mà cũng là ba la mật, 

có cái không phải là thí mà cũng không phải là ba la mật), nên làm 4 câu như 

vậy116. Như với thí, với các ba la mật khác cũng làm 4 câu, nên biết đúng cách. 

Mục 3: Nói Về Thứ Tự 

Chính Văn.-  

Vì lý do nào mà 6 ba la mật nói theo thứ tự như vậy? Vì ba la mật trước thích 

ứng phát sinh ba la mật sau.  

Mục 4: Nói Về Danh Từ 

Chính Văn.-  

Sự giải thích danh từ của các ba la mật làm sao thấy được? Đối với thiện 

pháp bố thí v/v của thế nhân, của thanh văn duyên giác, thì 6 pháp này rất hơn hết, 

có năng lực đạt đến bờ bến bên kia, nên gọi chung là ba la mật. Rồi (một) có năng 

lực phá nát sự keo lẫn, bần cùng, lại có năng lực dẫn ra phước đức tư lương, đem 

lại tiền tài địa vị rộng lớn, nên gọi là thí. (Hai) có năng lực hủy diệt giới luật ác, 

nẻo đường ác, lại có năng lực thủ đắc nẻo đường lành, sự đẳng trì117, nên gọi là 

giới. (Ba) có năng lực tận diệt phẫn nộ, oán thù, lại có năng lực khéo sống trong 

sự yên ổn mình người, nên gọi là nhẫn. (Bốn) có năng lực rời xa mọi sự biếng 

nhác, ác, bất thiện, lại có năng lực xuất sinh và tăng trưởng vô lượng thiện pháp, 

nên gọi là tiến. (Năm) có năng lực tiêu trừ mọi sự tán động, lại có năng lực dẫn ra 

sự đứng yên nơi nội tâm, nên gọi là định. (Sáu) có năng lực hủy bỏ mọi kiến thức 

sai lầm, mọi trí tuệ ác hại. lại có năng lực biết các pháp đúng với chân thật và 

phẩm loại118, nên gọi là tuệ. 

Đoạn 1: Nói Chung 5 Sự Tu Tập 

Chính Văn.-  



Nên biết như thế nào về sự tu tập các pháp ba la mật này? Nên biết sự tu tập 

ấy đại lược có 5 sự. Một là tu tập bằng sự nỗ lực nổi lên. Hai là tu tập bằng sự 

thắng giải. Ba là tu tập bằng sự tác ý. Bốn là tu tập bằng sự phương tiện khéo léo. 

Năm là tu tập bằng sự thành tựu việc làm. Tựu trung, 4 sự tu tập thì như trước đã 

nói119, còn sự thành tựu việc làm là chư vị Như lai thì việc Phật vận dụng tự nhiên 

mà không có ngừng nghỉ, đối với các pháp ba la mật mà các Ngài đã viên mãn các 

Ngài lại hoạt dụng các pháp ấy. 

Đoạn 2: Nói Riêng Sự Tu Tập Tác Ý 

Chính Văn.-  

Lại nữa, tu tập bằng sự tác ý là tu tập 6 thứ ý lạc thống nhiếp mọi tác ý mến 

trọng, tùy hỷ và vui thích: một là ý lạc rộng lớn, hai là ý lạc trường kỳ, ba là ý lạc 

hoan hỷ, bốn là ý lạc mang ơn, năm là ý lạc chí lớn, sáu là ý lạc thuần lành. (Một) 

nếu các vị bồ tát trải qua bao nhiêu vô số đại kiếp mới hiện chứng vô thượng bồ 

đề, trong thì gian ấy giả sử mỗi một sát na bỏ hết mọi thân mạng, đem 7 thứ quí 

báu chứa đầy trong hằng sa thế giới mà phụng thí chư vị Như lai, làm như vậy cho 

đến ngày an tọa trên pháp tòa bồ đề, vậy mà các vị bồ tát ấy ý lạc về thí vẫn không 

biết chán và biết đủ; lại cũng trải qua ngần ấy thì gian, giả sử trong mỗi sát na lửa 

dữ đầy cả đại thiên thế giới, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng thiếu thốn mọi thứ để 

sống, vậy mà giới, nhẫn, tiến, định, tuệ, vẫn thường xuyên hiện hành, cho đến ngày 

an tọa trên pháp tòa bồ đề, giới, nhẫn, tiến, định, tuệ, bao nhiêu ý lạc ấy, các vị bồ 

tát vẫn không biết chán biết đủ, như thế đó gọi là ý lạc rộng lớn của bồ tát. (Hai) 

chính cái ý lạc không biết chán đã nói, cho đến ngày an tọa trên pháp tòa bồ đề, 

các vị bồ tát thường xuyên không cách hở, không ngừng nghỉ, như thế đó gọi là ý 

lạc trường kỳ của bồ tát. (Ba) các vị bồ tát đem 6 ba la mật của mình mà lợi ích 

chúng sinh, do việc làm này mà hoan hỷ một cách sâu xa, nỗi hoan hỷ của chúng 

sinh được lợi ích cũng không sánh bằng, như thế đó gọi là ý lạc hoan hỷ của bồ 

tát. (Bốn) các vị bồ tát đem 6 ba la mật lợi ích chúng sinh, thấy họ có ơn lớn với 

mình, không thấy mình có ơn với họ, như thế đó gọi là ý lạc mang ơn của bồ tát. 

(Năm) các viể bồ tát đem những thiện căn do 6 ba la mật tập hợp được, bằng tâm 

lý sâu xa, xoay lại mà hiến cho tất cả chúng sinh, làm cho họ được quả báo khả ái 

và thù thắng, như thế đó gọi là ý lạc chí lớn của bồ tát. (Sáu) các vị bồ tát lại đem 

những thiện căn do 6 ba la mật tập hợp được, cùng với chúng sinh xoay lại mà cầu 

vô thượng bồ đề, như thế đó gọi là ý lạc thuần lành. Đó là (thứ nhất) bồ tát tu tập 

tác ý mến trọng bao gồm 6 thứ ý lạc. Các vị bồ tát đối với vô lượng thiện căn thích 

ứng tu tập 6 thứ ý lạc của vị bồ tát khác thì tùy hỷ sâu xa, đó là (thứ hai) bồ tát tu 

tập tác ý tùy hỷ bao gồm 6 thứ ý lạc. Các vị bồ tát vui thích sâu xa đối với 6 ba la 

mật thống thuộc 6 thứ ý lạc của tất cả chúng sinh, lại nguyện cho đến ngày an tọa 



trên pháp tòa bồ đề, bản thân cùng với 6 ba la mật không bao giờ rời nhau, đó là 

(thứ ba) bồ tát tu tập tác ý vui thích bao gồm 6 thứ ý lạc. Nếu ai nghe được sự tu 

tập 3 thứ tác ý bao gồm 6 thứ ý lạc của bồ tát mà chỉ có được một ý nghĩ tin tưởng, 

vẫn còn sinh ra khối phước vô lượng, những nghiệp chướng ác cũng sẽ tiêu tan, 

huống chi bồ tát. 

Mục 6: Nói Về Chi Tiết 

Chính Văn.-  

Chi tiết của các pháp ba la mật ấy, làm sao nhìn thấy? Phải biết mỗi ba la 

mật đều có 3 loại. Ba loại của thí là thí chánh pháp, thí tài sản, thí vô úy. Ba loại 

của giới là giới luật nghi, giới nhiếp thiện pháp, giới lợi ích chúng sinh. Ba loại 

của nhẫn là nhẫn oán hại, nhẫn khổ sở, nhẫn pháp120. Ba loại của tiến là tiến áo 

giáp121, tiến đi tới, tiến không khiếp nhược không thoái chuyển không mừng đủ. Ba 

loại của định là định an trú, định dẫn phát, định thành sự122. Ba loại của tuệ là tuệ 

da hành vô phân biệt, tuệ căn bản vô phân biệt, tuệ hậu đắc vô phân biệt123. 

Mục 7: Nói Về Thống Nhiếp 

Chính Văn.-  

Làm sao thấy được sự thống nhiếp lẫn nhau124 ? Sáu ba la mật này thống 

nhiếp được hết thảy thiện pháp, bởi vì (hết thảy thiện pháp) là sắc thái của 6 ba la 

mật, là tùy thuận của 6 ba la mật, là đẳng lưu của 6 ba la mật. 

Mục 8: Nói Về Sở Trị 

Chính Văn.-  

Như vậy những thứ bị đối trị của ba la mật là bao gồm các pháp tạp nhiễm, 

thì nhìn thấy như thế nào? (Phải thấy) là bản thân, là nguyên nhân và là hậu quả 

(của mỗi thứ bị đối trị125). 

Mục 9: Nói Về Ích Lợi 

Chính Văn.-  

Những ích lợi thù thắng của 6 ba la mật đạt được, làm sao nhìn thấy? Là các 

vị bồ tát khi lưu chuyển sinh tử thì (thí) làm cho giàu sang, (giới) làm cho sinh 

mạng lớn lao, (nhẫn) làm cho bằng hữu và dòng họ lớn lao, (tiến) làm cho sự 



nghiệp lớn lao và hoạt động thành tựu, (định) làm cho bẩm tính nhẹ mỏng trần tục, 

không có não hại, (tuệ) làm cho học rành công nghệ và tất cả ngũ minh126. (Thêm 

nữa, và nói tổng quát, thì) đời sống thù thắng, không dẫn ra tội lỗi, cho đến ngày 

ngồi trên pháp tòa bồ đề, thường xuyên hiện hành mọi sự nghĩa lợi127 cho tất cả 

chúng sinh, đó là lợi ích thù thắng (của 6 ba la mật). 

Mục 10: Nói Về Quyết Trạch 

Chính Văn.-  

Nên nhìn thấy như thế nào về sự quyết trạch lẫn nhau của 6 ba la mật? Là 

đức Thế tôn đối với tất cả 6 ba la mật này, có chỗ lấy tiếng thí mà nói, có chỗ lấy 

tiếng giới mà nói, có chỗ lấy tiếng nhẫn mà nói, có chỗ lấy tiếng tiến mà nói, có 

chỗ lấy tiếng định mà nói, có chỗ lấy tiếng tuệ mà nói. Nói như vậy là có ý thú gì? 

Có nghĩa trong phần da hành128  của hết thảy ba la mật đều có hết thảy ba la mật 

hỗ trợ mới thành được. Ý thú là như vậy. 

Tiết 2: Kết Bằng Chỉnh Cú 

Chính Văn.-  

Ở đây có 1 bài chỉnh cú ôn đà nam: Số mục, sắc thái, thứ tự, danh từ, tu tập, 

chi tiết, thống nhiếp, sở trị, ích lợi, quyết trạch, nên biết như vậy (về 6 ba la mật). 

Chương 1: Thiết Lập 10 Địa 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói nhân quả của sự ngộ nhập rồi, còn sự tu tập về nhân quả 

ấy làm sao thấy được? Thấy được qua 10 địa129 của bồ tát. Những gì là 10 địa? 

Một là cực hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quang địa, bốn là diệm tuệ địa, năm 

là nan thắng địa, sáu là hiện tiền địa, bảy là viễn hành địa, tám là bất động địa, 

chín là thiện tuệ địa, mười là pháp vân địa. Lý do thiết lập 10 địa như vậy làm sao 

thấy được? Vì muốn đối trị 10 thứ vô minh130  là những chướng ngại bị đối trị. Tại 

sao, vì 10 sắc thái pháp tánh có 10 vô minh chướng ngại. Những gì là 10 sắc thái 

pháp tánh? Trong địa thứ nhất là phổ biến, trong địa thứ hai là tối thắng, trong 

địa thứ ba là thắng lưu, trong địa thứ tư là không nhiếp thọ, trong địa thứ năm là 

không sai biệt, trong địa thứ sáu là không nhiễm tịnh, trong địa thứ bảy là mỗi 

pháp không sai biệt, trong địa thứ tám là không thêm bớt, thân tự tại độ tự tại, 

trong điểa thứ chín là trí tự tại, trong địa thứ mười là nghiệp tự tại, tổng trì tự tại, 

chánh định tự tại131. Trong đây có 3 bài chỉnh cú: 1. đến 3. Phổ biến, tối thắng, 



thắng lưu, không nhiếp thọ, không sai biệt, không nhiễm tịnh, mỗi pháp không sai 

biệt, không thêm bớt và thân tự tại độ tự tại, trí tự tại, nghiệp tự tại, 10 sắc thái 

pháp tánh như vậy bị chướng ngại vì 10 vô minh không ô nhiễm; để đối trị 10 vô 

minh chướng ngại này nên thiết lập 10 địa. Phải biết 10 vô minh như vậy, đối với 

thanh văn thì không phải là ô nhiễm, nhưng đối với bồ tát thì là ô nhiễm.  

Lược Giải.- 

Thiết lập 10 địa là để đối trị 10 vô minh, và 10 vô minh có người kể như ghi 

chú đã ghi. Nhưng có lẽ đó không phải là ý của đoạn này. Đoạn này nói 10 địa có 

10 sắc thái pháp tánh, 10 sắc thái này bị 10 vô minh chướng ngại, vậy 10 cái tên 

vô minh có lẽ đi liền với 10 sắc thái, ví dụ: thứ 1 là vô minh chướng ngại cho sắc 

thái pháp tánh phổ biến, v/v. 

Chương 2: Danh Nghĩa 10 Địa 

Chính Văn.-  

Thêm nữa, (một) tại sao địa thứ nhất gọi là cực hỷ, vì ở đây lần đầu tiên được 

cái năng lực thù thắng là có thể làm thành mọi sự nghĩa lợi cho mình người. (Hai) 

tại sao địa thứ hai gọi là ly cấu, vì ở đây xa rời đến cùng cực những sự phạm giới 

dơ bẩn. (Ba) tại sao địa thứ ba gọi là phát quang, vì ở đây là chỗ dựa của đẳng trì 

và đẳng chí132 không thoái chuyển, là chỗ dựa của ánh sáng chánh pháp lớn lao. 

(Bốn) tại sao địa thứ tư gọi là diệm tuệ, vì ở đây các pháp bồ đề phần133 đốt tiêu 

hết thảy chướng ngại. (Năm) tại sao địa thứ năm gọi là nan thắng, vì trí chân đế 

với trí thế gian mâu thuẫn với nhau, mà ở đây kết hợp được 2 thứ khó kết hợp đó, 

làm cho thích ứng với nhau. (Sáu) tại sao địa thứ sáu gọi là hiện tiền, vì ở đây cái 

trí duyên khởi134  làm chỗ dựa, khiến cho tuệ ba la mật hiện ra trước mắt. (Bảy) tại 

sao địa thứ bảy gọi là viễn hành, vì ở đây là đã đến giới hạn cuối cùng của hữu 

công dụng hành. (Tám) tại sao địa thứ tám gọi là bất động, vì ở đây hết thảy hữu 

tướng, hữu công dụng hành, đều không thể dao động. (Chín) tại sao địa thứ chín 

gọi là thiện tuệ, vì ở đây được trí vô ngại135 loại thù thắng nhất. (Mười) tại sao địa 

thứ mười gọi là pháp vân, vì ở đây được cái trí tổng duyên tất cả các pháp, hàm 

tàng hết thảy đà la ni môn và tam ma địa môn; ở đây ví như mây lớn, che được sự 

chướng ngại rộng lớn như không gian; ở đây lại viên mãn được pháp thân. 

Chương 3: Nói Về Thủ Đắc 

Chính Văn.-  



Làm sao thấy được sự thủ đắc 10 địa như vậy? Do 4 sự thủ đắc. Một là thủ 

đắc thắng giải, là thủ đắc sự tin hiểu sâu xa đối với các địa. Hai là thủ đắc chánh 

hạnh, là thủ đắc 10 pháp hạnh thích hợp với các địa136. Ba là thủ đắc thông đạt, là 

khi ở địa thứ nhất thông đạt pháp giới thì đã thông đạt cùng khắp tất cả các địa. 

Bốn là thủ đắc thành mãn, là tu chứng các địa đạt đến cứu cánh. 

Tiết 1: Tu Chỉ Quán 

Chính Văn.-  

Sự tu tập các địa làm sao thấy được? Là các vị bồ tát trong mỗi địa đều tu chỉ 

và quán, bằng 5 sắc thái tu tập. Những gì là 5 sắc thái? Là tu tổng tập, tu không 

tướng, tu không dụng công, tu xí thạnh, tu không mừng đủ137. Năm sự tu tập này 

làm cho bồ tát thành tựu 5 sự kết quả: (1) trong mỗi ý nghĩ, tiêu dung chỗ dựa của 

mọi thứ thô nặng; (2) rời xa các tướng, được cái vui trong hoa viên chánh pháp; 

(3) biết được chính xác cái ánh sáng chánh pháp lớn lao, không có giới hạn, phổ 

biến và vô lượng; (4) đã hiện hành cái vô tướng thuận với phần thanh tịnh, không 

còn phân biệt; (5) để viên mãn thành tựu pháp thân, nên nhiếp thọ chính xác 

những nhân tố thù thắng của những địa ở sau138. 

Tiết 2: Tu 10 Độ 

Chính Văn.-  

Do sự thêm hơn lên mà nói 10 địa tu riêng 10 ba la mật139. Sáu địa trước thì 

tu riêng 6 ba la mật đã nói. Còn 4 địa sau tu riêng 4 ba la mật là một, phương tiện 

ba la mật, là đem những thiện căn của 6 ba la mật trước đã tập hợp được mà 

chung với chúng sinh xoay lại cầu vô thượng bồ đề. Hai, nguyện ba la mật, là phát 

ra mọi sự đại nguyện nhiệm mầu, dẫn ra những dữ kiện thù thắng cho các ba la 

mật đương lai. Ba, lực ba la mật, là do 2 lực, tư trạch lực140 và tu tập lực, mà làm 

cho 6 ba la mật trước hiện hành một cách không gián đoạn. Bốn, trí ba la mật, là 

do cái trí nhiệm mầu được thành tựu bởi 6 ba la mật trước mà hưởng thụ pháp lạc 

và thành thục chúng sinh. Tất cả 4 ba la mật này đều thống nhiếp vào phần hậu 

đắc của trí vô phân biệt của tuệ ba la mật. Thêm nữa, trong tất cả địa không phải 

không tu tập tất cả ba la mật141. Và pháp môn như thế này chính là kho tàng ba la 

mật142. 

Tiết 1: Nói Bằng Tản Văn 

Chính Văn.-  



Trải qua bao nhiêu thì gian tu hành các địa mới được viên mãn? Có 5 giai 

đoạn143, trải qua 3 vô số kiếp. (Một) giai đoạn hành giải, trải qua vô số kiếp thứ 

nhất tu hành viên mãn. (Hai) giai đoạn thanh tịnh ý lạc, giai đoạn hữu tướng hành, 

giai đoạn vô tướng hành, tức 6 địa trước đến địa thứ 7, trải qua vô số kiếp thứ hai 

tu hành viên mãn. (Ba) giai đoạn vô công dụng hành, tức địa thứ 8 đến địa thứ 10, 

trải qua vô số kiếp thứ ba tu hành viên mãn. 

Lược Giải.- 

Hãy nói 5 giai đoạn trước. Giai đoạn giải hành (là 1), giai đoạn thanh tịnh ý 

lạc (là 2) chia ra 3 giai đoạn: giai đoạn hữu tướng hành (là 3) giai đoạn vô tướng 

hành (là 4) giai đoạn vô công dụng hành (là 5). Nay nói 3 vô số kiếp. Vô số kiếp 

thứ nhất là giai đoạn giải hành (gồm 10 trú, 10 hạnh, 10 hướng, 4 da hành). Vô số 

kiếp thứ hai có 2 giai đoạn: giai đoạn hữu tướng hành (địa thứ 1 đến địa thứ 6) 

giai đoạn vô tướng hành (địa thứ 7). Vô số kiếp thứ ba là giai đoạn vô công dụng 

hành (địa thứ 8 đến địa thứ 10). Như vậy thực sự chỉ có 4, nhưng nói 5 là vì tổng 

quát lại thì có 2 giai đoạn: giai đoạn giải hành và giai đoạn thanh tịnh ý lạc. 

Tiết 2: Nói Bằng Chỉnh Cú 

Chính Văn.-  

Ở đây có 1 bài chỉnh cú: thanh tịnh lực, tăng thượng lực, kiên cố lực, thăng 

tiến lực, đó là bồ tát bắt đầu tu hành 3 vô số kiếp. 

Lược Giải.- 

Thanh tịnh lực là cụ bị 2 tư lương phước trí mà khắc phục những chướng 

ngại cần phải khắc phục. Tăng thượng lực là cụ bị đại nguyện và thân cận đại 

thiện tri thức mà bước tới. Kiên cố lực là cụ bị chí ý kiên cố để ma lực không thể 

làm cho thoái chuyển. Thăng tiến lực là cụ bị sức mạnh tinh tiến mà, trong từng ý 

nghĩ, sự tu tập thêm và hơn lên để đạt đến viên mãn. Bắt đầu về 3 vô số kiếp là bồ 

tát phải có 4 lực như vậy. 

Chương 1: Nói Về Xuất Xứ 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự tu tập về nhân quả rồi, còn sự thù thắng của giới tăng 

thượng trong sự tu tập ấy thì làm sao thấy được? Hãy thấy như đã được nói đến, 

trong phần Chính thọ bồ tát giới, thuộc Bồ tát địa (của luận Du dà sư địa). 



Tiết 1: Chi Tiết Thù Thắng 

Chính Văn.-  

Thêm nữa, nên biết đại lược do 4 sự thù thắng dưới đây mà thấy giới tăng 

thượng này là thù thắng: một là do sự chi tiết thù thắng, hai là do học xứ chung với 

không chung thù thắng, ba là do sự rộng lớn thù thắng, bốn là do sự sâu xa thù 

thắng. (Một), sự chi tiết thù thắng là bồ tát giới có 3 loại: một là giới luật nghi, hai 

là giới nhiếp thiện pháp, ba là giới lợi ích chúng sinh. Tựu trung, giới luật nghi thì 

nên biết có nghĩa là xây dựng 2 giới nhiếp thiện pháp và lợi ích chúng sinh, giới 

nhiếp thiện pháp thì nên biết có nghĩa là xây dựng sự tu tập hết thảy Phật pháp, 

giới lợi ích chúng sinh thì nên biết có nghĩa là xây dựng sự thành thục hết thảy 

chúng sinh. 

Lược Giải.- 

Giới luật nghi xây dựng 2 giới nhiếp thiện pháp và nhiếp chúng sinh, lời cắt 

nghĩa này rất đáng quan tâm. 

Tiết 2: Chung Với Không Chung Thù Thằng 

Chính Văn.-  

(Hai), học xứ chung với không chung thù thắng, là các vị bồ tát thì vì tất cả 

tánh tội đều không hiện hành, nên chung với thanh văn; nhưng giá tội tương tự144 

thì có trường hợp hiện hành, nên không chung với thanh văn. Đối với học xứ giá 

tội, có thứ thanh văn phạm mà bồ tát không phạm, có thứ bồ tát phạm mà thanh 

văn không phạm. Thêm nữa, bồ tát có đủ cả các giới thân miệng ý, thanh văn chỉ 

có 2 giới thân miệng, thế nên bồ tát thì ý cũng có phạm giới, chứ không phải thanh 

văn (ý cũng có như vậy). Chính yếu mà nói, thì tất cả 3 nghiệp thân miệng ý không 

tội lỗi mà lợi ích chúng sinh, thì bồ tát nên hiện hành tất cả, nên tu học tất cả. Như 

thế đó nên biết gọi là chung với không chung thù thắng. 

Tiết 3: Rộng Lớn Thù Thắng 

Chính Văn.-  

(Ba), sự rộng lớn thù thắng thì lại do 4 thứ rộng lớn nữa: một là rộng lớn vì 

học xứ thì đủ loại và vô lượng, hai là rộng lớn vì phước đức được thâu đạt rất là 

vô lượng, ba là rộng lớn vì ý lạc thì muốn lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh, bốn 

là rộng lớn vì xây dựng thì xây dựng vô thượng bồ đề. 



Tiết 4: Sâu Xa Thù Thắng 

Chính Văn.-  

(Bốn), sự sâu xa thù thắng là các vị bồ tát do loại phương tiện khéo léo145, 

làm 10 việc sát sinh v/v mà không có tội lỗi, sinh vô lượng phước, mau chứng vô 

thượng bồ đề. Thêm nữa, các vị bồ tát hiện hành 2 nghiệp thân miệng biến hóa, thì 

nên biết đó cũng là giới pháp sâu xa; vì lý do này mà có khi bồ tát làm quốc 

vương, thị hiện những việc bức não chúng sinh, đặt họ đứng vững vào trong giới 

pháp. Thêm nữa, các vị bồ tát thị hiện những việc bản sinh, làm những sự bức não 

chúng sinh mà thực sự nhiếp hóa chúng sinh, trước làm cho họ tin tưởng sâu xa, 

sau đi đến thành thục. Như thế đó là sự sâu xa thù thắng của giới pháp mà bồ tát 

học tập. Do 4 sự thù thắng đã nói đại lược trên đây, nên biết luật nghi của bồ tát 

rất là thù thắng. 

Chương 3: Kết Chỉ Kinh Khác 

Chính Văn.-  

Chi tiết như vậy của học xứ bồ tát, nên biết còn có vô lượng chi tiết nữa, như 

đã được nói trong khế kinh đại thừa Tỳ nại da cù sa. 

Chương 1: Nêu Lên Chi Tiết 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự thù thắng của giới tăng thượng rồi, còn sự thù thắng của 

định tăng thượng thì làm sao thấy được? Đại lược do 6 chi tiết, nên biết như vậy: 

một là đối tượng, hai là chủng loại, ba là đối trị, bốn là năng lực, năm là dẫn ra, 

sáu là việc làm. 

Tiết 1: Đối Tượng 

Chính Văn.-  

(Một), đối tượng của định tăng thượng là lấy giáo pháp đại thừa mà làm đối 

tượng. 

Tiết 2: Chủng Loại 

Chính văn.-  



(Hai), chủng loại của định tăng thượng là định Đại thừa quang minh, định 

Tập phước định vương, định Hiền thủ, định Kiện hành146, v/v, chủng loại vô lượng. 

Tiết 3: Đối Trị 

Chính Văn.-  

(Ba), đối trị của định tăng thượng là cái trí vin theo tổng tướng của các pháp, 

bằng vào cái cách ví như lấy chốt tháo chốt147 mà trừ bỏ tất cả sự thô nặng148 của 

2 chướng ngại nơi a lại da. 

Tiết 4: Năng Lực 

Chính Văn.-  

(Bốn), năng lực của định tăng thượng là sống trong cái vui của thiền định thì 

tùy ý muốn mà thọ sinh149. 

Tiết 5: Dẫn Ra 

Chính Văn.-  

(Năm), dẫn ra của định tăng thượng là dẫn ra thần thông vô ngại trong mọi 

thế giới150. 

Mục 1: Làm Thần Thông 

Chính Văn.-  

(Sáu), việc làm của định tăng thượng là chấn động thế giới, phóng ánh sáng 

rực rỡ, chiếu khắp mọi khu vức, làm cho mọi thế giới trở nên thấy được, làm cho 

vật thể chuyển biến, đi lại trong từng sát na giữa các thế giới, thu lại và phóng ra 

cả không gian và thì gian, thu mọi sắc tượng vào nơi bản thân, đến với loài nào thì 

hiện ra thân hình cùng loại, hoặc hiện hoặc ẩn, tự do làm cho các loài biến thể, 

chế ngự thần thông thấp kém của người khác, truyền cảm hứng hùng biện cho 

người thuyết pháp, và truyền cảm hứng ghi nhớ và thích thú cho người nghe pháp, 

phóng ra ánh sáng lớn những lúc thuyết pháp, dẫn ra những thần thông lớn lao 

như vậy.  

Đoạn 1: Nói 10 Việc Khó 

Chính Văn.-  



Lại dẫn ra làm 10 việc khó làm. Mười việc khó làm, một là tự thệ nguyện: thệ 

nguyện thụ đắc vô thượng bồ đề; hai là không thoái lui: những cái khổ sinh tử 

không thể làm cho thoái lui; ba là không ruồng bỏ: không ruồng bỏ những kẻ làm 

theo tà hạnh; bốn là khó trước mắt: kẻ thù mà vẫn làm lợi ích cho họ; năm là 

không nhuốm bẩn: sống với đời mà không bị việc đời làm hôi tanh; sáu là tin khó 

hiểu: tuy chưa hiểu đại thừa mà vẫn tin giáo pháp rộng lớn sâu xa; bảy là thông 

khó thông: thông suốt nhân vô ngã và pháp vô ngã; tám là hiểu khó hiểu: hiểu 

được những ngôn từ sâu xa bí mật của đức Như lai tuyên thuyết; chín là không bỏ 

nhiễm: không bỏ sinh tử mà không nhiễm sinh tử; mười là làm khó làm: tu được sự 

giải thoát chướng ngại của Phật, cùng tận biên cương của sinh tử mà vận dụng tự 

nhiên, thường xuyên làm việc nghĩa lợi cho chúng sinh.  

Thứ 1: Nói Qua Sự Giải Thích 6 Độ 

Chính Văn.-  

Thêm nữa, trong việc (thứ 8) hiểu khó hiểu, là các vị bồ tát hiểu được những 

ngôn từ bí mật nào của đức Như lai tuyên thuyết? Là như khế kinh nói, (1) tại sao 

bồ tát cho được, là nếu bồ tát không cho chút gì mà cho cả mười phương vô lượng 

thế giới; (2) tại sao bồ tát thích cho, là nếu bồ tát không ưa thích mọi sự cho; (3) 

tại sao bồ tát tin hiểu sâu xa vào sự cho, là nếu bồ tát không tin đức Như lai mà 

cho; (4) tại sao bồ tát khích lệ sự cho, là nếu bồ tát không tự khích lệ sự cho; (5) 

tại sao bồ tát đam mê sự cho, là nếu bồ tát không tạm thời cho chút ít; (6) tại sao 

sự cho của bồ tát rộng lớn, là nếu bồ tát rời sự phân tán; (7) tại sao sự cho của bồ 

tát trong sạch, là nếu bồ tát phát sinh keo lẫn; (8) tại sao sự cho của bồ tát rốt ráo, 

là nếu bồ tát không đứng nơi sự rốt ráo; (9) tại sao sự cho của bồ tát tự tại, là nếu 

bồ tát không tự tại trong sự cho; (10) tại sao sự cho của bồ tát vô tận, là nếu bồ tát 

không đứng nơi sự vô tận151. Như sự thí như vậy, thì kế tiếp là giới và cuối cùng là 

tuệ, tùy sự thích hợp, nên biết cũng là như vậy. 

Thứ 2: Nói Qua Sự Giải Thích 10 Ác 

Chính Văn.-  

(1) Sát sinh là gì, là nếu cắt đứt sự sinh tử lưu chuyển của chúng sinh; (2) Lấy 

cắp là gì, là nếu không ai cho cũng tự thu lấy chúng sinh; (3) Tà hạnh là gì, là nếu 

biết dâm dục bất chánh mà tu chánh hạnh; (4) Nói dối trá là gì, là nếu nói được sự 

dối trá trong sự nói dối trá; (5) Nói ly gián là gì, là nếu thường cư trú trong sự 

Không tối thượng; (6) Nói thô ác là gì, là nếu khéo léo đứng yên nơi bờ bến niết 

bàn; (7) Nói thêu dệt là gì, là nếu nói chính xác mọi chủng loại và chi tiết của các 

pháp; (8) Tham dục là gì, là nếu luôn luôn muốn tự chứng đắc thiền định tối 



thượng; (9) Sân hận là gì, là nếu chính xác ghét và hủy diệt mọi thứ phiền não nơi 

tâm trí; (10) Tà kiến là gì, là nếu thấy được đúng như sự thật cái tánh tà đi khắp 

mọi nơi. 

Thứ 3: Nói Qua Sự Giải Thích Pháp Phật Sâu Xa 

Chính Văn.-  

Pháp của Phật sâu xa thì thế nào là pháp của Phật sâu xa? Ở đây nên giải 

thích: (1) pháp thường trú là pháp của Phật, vì pháp thân của Ngài là thường trú; 

(2) pháp đoạn diệt là pháp của Phật, vì mọi sự chướng ngại vĩnh viễn đoạn diệt; 

(3) pháp sinh khởi là pháp của Phật, vì thân biến hóa của Ngài biểu hiện sinh 

khởi; (4) pháp thủ đắc là pháp của Phật, vì 84 ngàn hành vi chúng sinh và sự đối 

trị của hành vi ấy đều có thể thủ đắc; (5) pháp tham lam là pháp của Phật, vì tự 

nguyện nhiếp thọ chúng sinh tham lam làm bản thể của mình; (6) pháp sân hận là 

pháp của Phật, (7) pháp ngu si là pháp của Phật, (8) pháp dị sinh là pháp của 

Phật, nên biết cũng là như vậy, (cũng là vì tự nguyện nhiếp thọ chúng sinh sân 

hận, ngu si và dị sinh làm bản thể của mình); (9) pháp không dơ là pháp của Phật, 

vì thành mãn cái chân như mà mọi chướng ngại dơ bẩn không thể làm dơ; (10) 

pháp không bẩn là pháp của Phật, vì sống trong đời mà không bị việc đời làm bẩn. 

Như thế đó gọi là pháp của Phật sâu xa. 

Mục 3: Làm 4 Việc 

Chính Văn.-  

Định tăng thượng lại dẫn ra 4 việc: tu tập 6 ba la mật, thành thục tất cả 

chúng sinh, làm sạch thế giới của Phật, hoàn thành các pháp của Phật152 . Nên biết 

4 pháp này cũng là việc làm của định tăng thượng của bồ tát. 

Mục 1: Nêu Lên 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự thù thắng của định tăng thượng rồi, còn sự thù thắng 

của tuệ tăng thượng thì làm sao thấy được? Là tự tánh, sở y, nhân duyên, sở 

duyên, hành tướng, nhiệm trì, trợ bạn, dị thục, đẳng lưu, xuất ly, cứu cánh, thắng 

lợi, sai biệt, thí dụ, tác sự và thậm thâm153  của trí vô phân biệt. Nên biết trí vô 

phân biệt được nói như vậy thì gọi là sự thù thắng của tuệ tăng thượng.  

Đoạn 1: Giải Thích Tự Tánh 



Chính Văn.-  

Tựu trung, tự tánh của trí vô phân biệt là không phải 5 trạng thái: một là 

không phải không tác ý, hai là không phải không tầm tư, ba là không phải không 

thọ tưởng, bốn là không phải sắc tự tánh, năm là không phải kế đạt đối với chân 

như. Không phải 5 trạng thái như vậy thì nên biết đó gọi là trí vô phân biệt. 

Lược Giải.- 

Trí vô phân biệt dĩ nhiên không tác ý, tầm tư và thọ tưởng, nhưng không tác ý 

như trạng thái hôn mê, không tầm tư như nhị thiền sắp lên, không thọ tưởng như 

diệt tận định thì không phải là trí vô phân biệt. Trí này cũng không vô tri giác như 

sắc chất. Đối tượng hóa chân như ra mà kế đạt, sự kế đạt ấy cũng không phải trí 

vô phân biệt. 

Thứ 1: Tự Tánh 

Chính Văn.-  

Đối với 16 sắc thái được xác lập của trí vô phân biệt như trên đã nói, ở đây 

lại nói 25 bài chỉnh cú. 1. Tự tánh của trí vô phân biệt của bồ tát là không phải 5 

trạng thái, nhất là trạng thái kế đạt chân như. 

Thứ 2: Sở Y 

Chính Văn.-  

2. Sở y của trí vô phân biệt của bồ tát không phải tâm mà là tâm, bởi vì nó 

không thuộc chủng loại tư lượng.154 

Thứ 3: Nhân Duyên 

Chính Văn.-  

3. Nhân duyên của trí vô phân biệt của bồ tát là do đa văn huân tập cùng với 

tác ý đúng lý. 

Thứ 4: Sở Duyên 

Chính Văn.-  



4. Sở duyên của trí vô phân biệt của bồ tát là pháp tánh ly ngôn, tức chân như 

vô ngã. 

Thứ 5: Hành Tướng 

Chính Văn.-  

5. Hành tướng của trí vô phân biệt của bồ tát là, đối với đối tượng sở duyên, 

biết đối tượng ấy là phi sắc thái danh ngôn. 6. Đặc tính tương ưng là tương ưng 

với đối tượng sở phân biệt chứ không phải gì khác, và đối tượng ấy chỉ là những 

chữ liên kết lại, triển chuyển thành sự tương ưng. 7. Không phải tách rời cái năng 

thuyên mà có cái sở thuyên để trí biết đến, nhưng năng thuyên và sở thuyên không 

phải hoàn toàn tương đồng, do vậy mà pháp tánh thì phi danh ngôn. 

Thứ 6: Nhiệm Trì 

Chính Văn.-  

8. Nhiệm trì của trí vô phân biệt của bồ tát là làm cho những bồ tát hạnh sau 

đó tiến mau và lớn thêm. 

Thứ 7: Trợ Bạn 

Chính Văn.-  

9. Trợ bạn của trí vô phân biệt của bồ tát là 5 ba la mật mà nói ra 2 đạo. (4 

ba la mật trước là tư lương đạo, định ba la mật là y chỉ đạo). 

Thứ 8: Dị Thục 

Chính Văn.-  

10. Dị thục của trí vô phân biệt của bồ tát là do phần da hành của trí ấy mà 

sinh trong 2 đại hội (tha thọ dụng và biến hóa) của Phật155. 

Thứ 9: Đẳng Lưu 

Chính Văn.-  

11. Đẳng lưu của trí vô phân biệt của bồ tát là trong những đời sau, tự thể 

của nó hơn thêm lên. 



Thứ 10: Xuất Ly 

Chính Văn.-  

12. Xuất ly của trí vô phân biệt của bồ tát là nên biết trong 10 địa, (địa thứ 

nhất rời khỏi hệ lụy nên) được gọi là được, (các địa sau thoát khỏi chướng ngại 

nên) được gọi là thành. 

Thứ 11: Cứu Cánh 

Chính Văn.-  

13. Cứu cánh của trí vô phân biệt của bồ tát là chứng được 3 thân thể thanh 

tịnh và thành được 10 tự tại tối thượng. 

Thứ 12: Thắng Lợi 

Chính Văn.-  

14. Trí vô phân biệt không nhiễm như hư không, là vì (phần da hành của nó) 

chuyển được các ác nghiệp cực nặng, nhờ vào sự tin hiểu (chân như vô phân biệt). 

15. Trí vô phân biệt không nhiễm như hư không, là vì (phần căn bản của nó) thoát 

ly mọi sự chướng ngại, được gọi là thích ứng với sự được và thích ứng với sự 

thành. 16. Trí vô phân biệt như hư không, là vì (phần hậu đắc của nó) thường đi 

trong thế gian mà không bị mọi sự của thế gian làm cho ô nhiễm. 

Thứ 13: Sai Biệt 

Chính Văn.-  

17. Như người câm muốn biết (mà chưa biết, cũng không nói được), như 

người câm biết được (mà không nói được), như người không câm biết được (và nói 

được): 3 phần của trí vô phân biệt được ví dụ như vậy. 18. Như người ngu muốn 

biết, như người ngu biết được, như người không ngu biết được: 3 phần của trí vô 

phân biệt được ví dụ như vậy. 19. Như 5 thức muốn biết, như 5 thức biết được, như 

ý thức biết được: 3 phần của trí vô phân biệt được ví dụ như vậy. 20. Như người 

chưa hiểu luận văn mà muốn hiểu, như người hiểu được, như người hiểu được mà 

dạy được: tuần tự ví dụ cho 3 phần da hành, căn bản và hậu đắc của trí vô phân 

biệt. Nên biết như vậy. 

Thứ 14: Thí Dụ 



Chính Văn.-  

21. Như người nhắm mắt, phần căn bản của trí vô phân biệt cũng là như vậy; 

như người ấy mở mắt, phần hậu đắc của trí vô phân biệt cũng là như vậy. 22. Nên 

biết như hư không, phần căn bản của trí vô phân biệt cũng là như vậy; như trong 

hư không ấy hiện mọi hình sắc, phần hậu đắc của trí vô phân biệt cũng là như vậy. 

Thứ 15: Tác Sự 

Chính Văn.-  

23. Như ngọc như ý và nhạc khí chư thiên, không tư lượng mà vẫn thành việc: 

mọi việc Phật làm, thành mà không tư lượng thì cũng như vậy. 

Thứ 16: Thậm Thâm 

Chính Văn.-  

24. Không phải chính nơi pháp tánh chân như mà cũng không phải nơi nào 

khác, không phải trí mà là trí; vì cùng với pháp tánh chân như không khác gì nhau, 

nên trí vô phân biệt thành vô phân biệt. 25. Nên biết pháp tánh của các pháp là 

không phân biệt: sở phân biệt là không nên trí vô phân biệt cũng không. 

Tiết 2: Nói Chi Tiết 

Chính Văn.-  

Ở đây trí vô phân biệt phần da hành có 3 thứ: do nhân tố, do dẫn ra, do tập 

luôn, và đó là do sự phát sinh mà có khác nhau156. Trí vô phân biệt phần căn bản 

có 3 thứ: đã đầy đủ, không thác loạn, không hý luận, và đó là do sự không phân 

biệt mà có khác nhau157. Trí vô phân biệt phần hậu đắc có 5 thứ: thông suốt, tùy 

nghĩ, thiết lập, tổng hợp, đúng ý, và đó là do sự tư trạch mà có khác nhau158.  

Mục 1: Dẫn Kinh Đại Thừa A Tì Đạt Ma Nói Về Không Phải Thật 

Chính Văn.-  

Lại có 6 bài chỉnh cú xác lập trí vô phân biệt như vậy: 1. Ngạ quỉ, bàng sinh, 

cùng với chư thiên, nhân loại, mỗi loài tùy thích ứng mà sự đồng đẳng nhưng tâm 

khác biệt, nên tôi cho rằng biến kế là không thật. 2. Quá khứ, vị lai, mộng ảnh, 2 

ấn tượng của hiện cảnh và trong định, tuy đối tượng không thật có mà ấn tượng 



vẫn thành tựu. 3. Nếu sự mà thật thì không có trí vô phân biệt, không có trí ấy mà 

nói Phật quả chứng đắc thì vô lý. 4. Bồ tát được định tự tại thì do thắng giải lực 

mà muốn đất v/v thành gì cũng thành cả. Những người đắc định khác cũng vậy. 5. 

Thành tựu sự quyết trạch là có trí mà được định, thì tư duy các pháp, tư duy thế 

nào biểu hiện như thế. 6. Trí vô phân biệt mà hiện hành thì mọi sự không hiển 

hiện, mà sự không thì thức cũng không159.  

Mục 2: Dẫn Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Nói Về Không Phải Chỗ 

Chính Văn.-  

Tuệ ba la mật với trí vô phân biệt không khác gì nhau, như nói bồ tát đứng 

nơi bát nhã ba la mật không thích ứng 5 chỗ thì tu tập viên mãn 5 ba la mật khác. 

Như thế nào gọi là không thích ứng 5 chỗ mà tu tập viên mãn? Là do xa lìa 5 chỗ 

sau đây. Một là xa lìa chỗ chấp ngã của ngoại đạo. Hai là xa lìa chỗ phân biệt của 

bồ tát chưa thấy chân như. Ba là xa lìa chỗ nhị biên của sinh tử với niết bàn. Bốn 

là xa lìa chỗ mừng đủ của sự chỉ dứt phiền não chướng. Năm là xa lìa chỗ niết bàn 

vô dư y không còn đoái hoài gì đến lợi ích yên vui cho chúng sinh. 

Tiết 4: Nói Thù Thắng 

Chính Văn.-  

Trí thanh văn với trí bồ tát khác gì nhau? Do 5 sắc thái sau đây mà khác 

nhau, nên biết như vậy. Một là khác vì không phân biệt, tức không phân biệt các 

pháp 5 uẩn v/v. Hai là khác vì không phải phần ít, tức thông đạt chân như, nhập 

vào lĩnh vực tất cả chủng loại, phổ độ tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ có 

phần ít mà thôi. Ba là khác vì vô trú, tức lấy niết bàn vô trú làm chỗ cư trú. Bốn là 

khác vì rốt ráo, tức trong niết bàn vô dư y mà không có cùng tận. Năm là khác vì 

vô thượng, tức trên cái trí vô phân biệt của đại thừa này không còn thừa nào hơn 

nữa. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Những bậc lấy đại bi làm bản chất, thì do cái trí có 

5 sắc thái hơn cả, mà trong sự thành mãn thuộc lĩnh vực thế gian hay sự thành 

mãn thuộc lĩnh vực xuất thế, nên nói rằng những bậc ấy tối cao xa. 

Chương 2: Giải Nghi Về 3 Tăng Thượng 

Chính Văn.-  

Nếu các vị bồ tát thành tựu giới tăng thượng, định tăng thượng và tuệ tăng 

thượng như vậy, công đức viên mãn, tiền tài địa vị đều đại tự tại, thì tại sao hiện 

thấy có người thiếu thốn tiền tài địa vị? Vì thấy người ấy có cái nghiệp nặng trở 



ngại cho tiền tài địa vị, vì thấy người ấy nếu được cho tiền tài địa vị thì chướng 

ngại cho thiện pháp thượng thặng, vì thấy người ấy nếu thiếu thốn tiền tài địa vị 

thì chán bỏ hiện hữu, vì thấy người ấy nếu được cho tiền tài địa vị thì dồn chứa 

những nhân tố của pháp bất thiện, vì thấy người ấy nếu được cho tiền tài địa vị thì 

thế là gây ra bao nhiêu nguyên nhân tổn hại người khác: vì thế mà hiện thấy có 

người thiếu thốn tiền tài địa vị. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Thấy có nghiệp rất nặng, 

thấy sinh ra chướng ngại, thấy không chán hiện hữu, thấy dồn chứa nhân ác, thấy 

tổn hại người khác, nên hiện có những người không cảm ứng với sự bố thí của bồ 

tát. 

Tiết 1: Nói Thể Tướng 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự thù thắng của tuệ tăng thượng rồi, còn sự thù thắng của 

đoạn đức của sự tu tập làm sao thấy được? Đoạn đức là niết bàn vô trú của bồ tát. 

Thể tướng của niết bàn ấy là xả bỏ tạp nhiễm mà không xả bỏ sinh tử, chuyển y 

chỗ dựa của 2 phần (sinh tử và niết bàn). Ở đây, sinh tử là phần tạp nhiễm nơi y 

tha, niết bàn là phần thanh tịnh nơi y tha, chỗ dựa của 2 phần là y tha thông cả 2 

phần. Chuyển y là chính y tha khi nổi lên sự đối trị thì chuyển bỏ phần tạp nhiễm 

mà chuyển được phần thanh tịnh. 

Lược Giải.- 

Niết bàn nghĩa là chính nơi y tha mà chuyển bỏ biến kế tạp nhiễm, chuyển 

được viên thành thanh tịnh. Niết bàn vô trú là bỏ tạp nhiễm (phiền não) mà không 

bỏ sinh tử, nên không trú nơi sinh tử mà cũng không trú nơi niết bàn. Do vậy, niết 

bàn là chuyển y. 

Mục 1: Nói Chi Tiết 

Chính Văn.-  

Chuyển y như vậy đại lược có 6 trạng thái. Một là chuyển bằng sự bớt sức 

mạnh thêm khả năng, là do thắng giải lực sống trong đa văn huân tập, lại do có sự 

hổ thẹn, nên làm cho phiền não chỉ hiện hành một phần ít, còn một phần không 

hiện hành. Hai là chuyển bằng sự thông đạt, là các vị bồ tát đã nhập đại địa, (từ 

địa thứ nhất) đến địa thứ sáu, trước mắt chân thật thì hiển hiện, phi chân thật thì 

không hiển hiện. Ba là chuyển bằng sự tu tập, là (từ địa thứ bảy) đến địa thứ mười, 

còn có chướng ngại, hữu tướng không hiển hiện mà chân thật thì hiển hiện. Bốn là 

chuyển bằng sự viên mãn, là vĩnh viễn không còn chướng ngại, hữu tướng không 



hiển hiện, chân thật tối thanh tịnh thì hiển hiện, đã được tự tại đối với hữu tướng. 

Năm là chuyển một cách thấp kém, là các vị thanh văn chỉ thông đạt được nhân 

không vô ngã, một bề chống sinh tử, một bề bỏ sinh tử. Sáu là chuyển một cách 

rộng lớn, là các vị bồ tát thông đạt cả pháp không vô ngã, chính nơi sinh tử mà 

thấy là thanh tịnh, dẫu đoạn tạp nhiễm mà không bỏ sinh tử. 

Lược giải.- 

Sáu chuyển y, thứ 6 là đại thừa, thứ 5 là tiểu thừa. Trong đại thừa lại có 4 

chuyển y của 4 bồ tát vị: giải hành vị, thông đạt vị, tu tập vị, cứu cánh vị. 

Mục 2: Nói Mất Được 

Chính Văn.-  

Nếu các bồ tát ở nơi sự chuyển y thấp kém thì có lỗi lầm gì? Là không đoái 

hoài đến sự lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh, trái bỏ tất cả các pháp bồ tát, chỉ 

giải thoát như tiểu thừa thấp kém: đó là lỗi lầm mất mát. Nếu các bồ tát ở nơi sự 

chuyển y rộng lớn thì có công đức gì? Là lấy chuyển y của đại thừa làm chỗ dựa 

nên được tự tại trong sinh tử, thị hiện thân hình chúng sinh trong tất cả nẻo đường 

sinh tử, đem những phương tiện điều phục khéo léo là đời sống thù thắng (của 

nhân loại và chư thiên) và giáo pháp 3 thừa (thanh văn duyên giác bồ tát) mà xây 

dựng cho chúng sinh được giáo hóa: đó là công đức nhận được. 

Tiết 1: Nói Về Chuyển Y Giải Thoát 

Chính Văn.-  

Ở đây có 4 bài chỉnh cú: 1. Phàm phu che khuất chân thật nên một bề hiển 

hiện hư vọng. Bồ tát xả bỏ hư vọng nên một bề hiển hiện chân thật. 2. Nên biết 

hiển hiện với không hiển hiện, chân thật với hư vọng, hễ chuyển y thì giải thoát, 

tùy ý mà tự tại. 

Tiết 2: Nói Về Niết Bàn Vô Trú 

Chính Văn.-  

3. Đối với sinh tử niết bàn, nếu nổi lên cái trí bình đẳng, thì bấy giờ do đó mà 

chứng được sinh tử tức niết bàn. 4. Do vậy, đối với sinh tử không phải xả bỏ không 

phải không xả bỏ, cũng tức là đối với niết bàn không phải chứng đắc không phải 

không chứng đắc. 



Chương 1: Nói Thể Tánh 

Chính Văn.-  

Như vậy là đã nói sự thù thắng của đoạn đức của sự tu tập, còn sự thù thắng 

của trí đức của sự tu tập thì làm sao thấy được? Do 3 loại thân Phật mà biết sự thù 

thắng của trí đức: một là do tự tánh thân, hai là do thọ dụng thân, ba là do biến 

hóa thân. Tựu trung, tự tánh thân là pháp thân của chư vị Như lai, do các pháp tự 

tại chuyển chỗ y cứ; thọ dụng thân là dựa vào pháp thân, ở tại chúng hội của chư 

Phật nơi tịnh độ160, thọ dụng pháp lạc đại thừa; biến hóa thân là cũng dựa vào 

pháp thân, từ Đâu suất thiên cung thị hiện ẩn mất, thọ sinh, thọ dục, vượt thành 

xuất gia, đến chỗ ngoại đạo, tu các khổ hạnh, chứng đại bồ đề, chuyển đại pháp 

luân, nhập đại niết bàn.  

Tiết 1: Tổng Tiêu 

Chính Văn.-  

Ở đây có 1 bài chỉnh cú ôn đà nam: Tướng, chứng đắc, tự tại, y chỉ, nhiếp trì, 

sai biệt, đức, thậm thâm, niệm, nghiệp, nói về (pháp thân của) chư Phật. 

Đoạn 1: Chuyển Y 

Chính Văn.-  

Pháp thân chư Phật lấy gì làm sắc thái? Nên biết pháp thân đại lược có 5 sắc 

thái. Thứ nhất là sắc thái chuyển y, là chuyển diệt y tha thuộc phần tạp nhiễm 

chướng ngại, chuyển được y tha thuộc phần thanh tịnh, giải thoát chướng ngại, tự 

tại với pháp. 

Đoạn 2: Bạch Pháp Thành Tựu 

Chính Văn.-  

Thứ hai là sắc thái bạch pháp thành tựu, là do 6 ba la mật viên mãn mà được 

10 tự tại. Tựu trung, sống lâu tự tại, tâm thức tự tại và đồ dùng tự tại, là do viên 

mãn thí ba la mật; nghiệp tự tại và sinh tự tại là do viên mãn giới ba la mật; thắng 

giải tự tại là do viên mãn nhẫn ba la mật; nguyện tự tại là do viên mãn tiến ba la 

mật; thần lực tự tại, thống nhiếp tất cả ngũ thông, là do viên mãn định ba la mật; 

trí tự tại và pháp tự tại là do viên mãn tuệ ba la mật161.  



Đoạn 3: Vô Nhị 

Chính Văn.-  

Thứ ba là sắc thái vô nhị, là có không không hai, vì các pháp không thật có 

mà chân không hiển lộ thì thật có; là hữu vi vô vi không hai, vì không làm nghiệp 

và phiền não, nhưng tự tại thị hiện là vẫn có làm; là mâu thuẫn đồng nhất không 

hai, vì chỗ y cứ của chư Phật thì không dị biệt, nhưng vô lượng chúng sinh hiện 

thành đẳng giác. Ở đây có 2 bài chỉnh cú: 1. Vì ngã chấp không còn, nên trong 

pháp tánh không còn thấy có những cái thân riêng biệt. Nhưng tùy theo cái thân 

chứng đắc riêng biệt ngày trước, nên thiết lập ra khác nhau. 2. Khác nhau vì 

chủng tánh, vì không rỗng, vì viên mãn, vì không đầu162, chỗ y cứ là pháp tánh 

thanh tịnh thì không riêng biệt, nên chư Phật không phải nhiều mà cũng không 

phải một.  

Đoạn 4: Thường Trú 

Chính Văn.-  

Thứ tư là sắc thái thường trú, vì chân như thì thanh tịnh, vì bản nguyện dẫn 

ra, vì việc đáng làm thì không có cái thời kỳ kết thúc. 

Đoạn 5: Bất Khả Tư Nghị 

Chính Văn.-  

Thứ năm là sắc thái bất khả tư nghị, vì chân như thanh tịnh chỉ chứng đắc từ 

bên trong, vì không có sự ví dụ nào của thế gian có thể ví dụ được, vì không phải 

là chỗ mà mọi tầm tư có thể thấu đến. 

Mục 2: Chứng Đắc 

Chính Văn.-  

Pháp thân như vậy làm sao chứng đắc lúc đầu? Là do trí căn bản vô phân 

biệt và trí hậu đắc vô phân biệt vin theo ấn tượng tổng quát của pháp đại thừa, 

khéo tu với 5 sắc thái tu tập163, nơi tất cả bồ tát vị thì tích tụ tư lương phước trí, 

đến kim cang dụ định thì phá được chướng ngại nhỏ nhiệm khó phá, định này vô 

gián thoát ly tất cả chướng ngại nên chứng đắc chuyển y. 

Mục 3: Tự Tại 



Chính Văn.-  

Pháp thân do mấy thứ tự tại mà tự tại? Đại lược do 5 thứ. Thứ nhất do sự tự 

tại về quốc độ, về bản thân, về tướng hảo, về âm thanh vô biên, về tướng vô kiến 

đảnh, ấy là do chuyển chỗ y cứ của sắc uẩn. Thứ hai do sự tự tại về cái vui rộng 

lớn, không tội lỗi và không số lượng, ấy là do chuyển chỗ y cứ của thọ uẩn. Thứ ba 

do sự tự tại về hùng biện tất cả danh thân, cú thân và văn thân, ấy là do chuyển 

chỗ y cứ của tưởng uẩn. Thứ tư do sự tự tại hóa hiện, biến đổi, dẫn nhiếp đại 

chúng, dẫn nhiếp bạch pháp, ấy là do chuyển chỗ y cứ của hành uẩn. Thứ năm do 

sự tự tại về đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, 

ấy là do chuyển chỗ y cứ của thức uẩn. 

Mục 4: Y Chỉ 

Chính Văn.-  

Pháp thân y cứ vào mấy chỗ? Đại lược vào 3 chỗ. Thứ nhất do những chỗ y 

cứ của Phật cư trú. Ở đây có 2 bài chỉnh cú: 1. Chư Phật được 5 thứ tánh hỷ là do 

đẳng chứng pháp tánh, (các vị thanh văn) không được 5 thứ tánh hỷ là do không 

đẳng chứng pháp tánh ấy; nên ai cầu 5 thứ tánh hỷ thì phải đẳng chứng pháp tánh. 

2. Một là năng lực vô lượng, hai là sự thành vô lượng, ba là pháp vị viên mãn, bốn 

là nghĩa đức viên mãn, được 4 sự tánh hỷ này thì tối thắng, không tội lỗi, năm là 

thấy thường vô tận164. Thứ hai do những chỗ y cứ của thọ dụng thân, chỉ để thành 

thục cho các vị bồ tát. Thứ ba do những chỗ y cứ của biến hóa thân, phần nhiều để 

thành thục cho các vị thanh văn v/v. 

Mục 5: Nhiếp Trì 

Chính Văn.-  

Nên biết pháp thân do mấy Phật pháp nhiếp trì? Đại lược do 6 Phật pháp. 

Một, do thanh tịnh, là chuyển a lại da mà được pháp thân. Hai, do dị thục, là 

chuyển sắc căn mà được trí diể thục. Ba, do an trú, là chuyển sự ở nơi ngũ dục mà 

được ở nơi 4 vô lượng tâm. Bốn, do tự tại, là chuyển sự tự tại của các nghiệp vụ 

tiếp thu mà được sự tự tại của cái trí thần thông vô ngại qua lại trong mọi thế giới. 

Năm, do ngôn ngữ, là chuyển ngôn ngữ hý luận của mọi thứ thấy nghe hay biết mà 

được sự tự tại của cái trí hùng biện làm cho lòng chúng sinh vui vẻ. Sáu, do bạt tế, 

là chuyển sự cứu vớt mọi thứ tai nạn lầm lỗi mà thành cái trí cứu vớt tất cả tai nạn 

lầm lỗi cho tất cả chúng sinh. Nên biết pháp thân được 6 pháp như vậy của Phật 

thu giữ. 



Mục 6: Sai Biệt 

Chính Văn.-  

Pháp thân chư Phật nên nói khác nhau? hay nên nói không khác? Vì chỗ y cứ 

(là pháp tánh thanh tịnh), vì ý lạc (cùng muốn cứu độ chúng sinh) và vì việc làm 

(cứu độ chúng sinh) không khác nhau, nên nên nói không khác; nhưng vô lượng 

chúng sinh thành bậc đẳng giác, nên nên nói có khác. Nói pháp thân như vậy thì 

nói thọ dụng thân cũng vậy: ý lạc và việc làm không khác nhau, nên nên nói không 

khác; nhưng không phải chỉ do chỗ y cứ không khác nhau, mà còn vô lượng thân 

thể khác nhau (nên nên nói có khác). Nên biết biến hóa thân nên nói như thọ dụng 

thân. 

Đoạn 1: Nói Các Đức 

Chính Văn.-  

Pháp thân thích ứng với mấy đức? Thích ứng với 20 công đức tối thanh tịnh: 

4 tâm vô lượng, giải thoát, thắng xứ, biến xứ, vô tránh, nguyện trí, 4 trí vô ngại, 6 

thần thông, 30 tướng đại trượng phu, 80 tùy hình hảo, 4 tất cả tướng thanh tịnh, 10 

lực, 4 vô úy, 3 bất hộ, 3 niệm trú, bạt nhổ tập khí, sự không quên mất, đại bi, 18 

pháp bất cọng, nhất thế tướng diệu trí. Ở đây có 16 bài chỉnh cú (nói về 20 công 

đức mới kê): 1. Kính lạy đấng thương xót chúng sinh, phát khởi 4 thứ ý lạc: muốn 

chúng sinh hòa đồng cái vui, muốn chúng sinh xa lìa nỗi khổ, muốn chúng sinh 

không mất hoan hỷ, muốn chúng sinh hưởng mọi lợi lạc165. 2. Kính lạy đấng giải 

thoát hết thảy chướng ngại, bậc thánh hơn cả thế gian, tuệ giác cùng khắp các 

pháp, đấng tâm giải thoát như vậy166. 

Chính Văn.-  

3. Kính lạy đấng diệt được cho chúng sinh tất cả mê hoặc, không còn thừa 

sót, tổn hại phiền não, thường xuyên thương xót những người còn có ô nhiễm167. 4. 

Kính lạy đấng không còn dụng công, không còn vướng mắc, không bị ngăn ngại, 

thường xuyên tịch định, giải đáp gạn hỏi168. 

Chính Văn.-  

5. Kính lạy đấng đối với sự được nói là giáo pháp sở y và nghĩa lý năng y, đối 

với sự nói là ngôn từ và trí tuệ, đều sử dụng tuệ giác vô ngại mà thường khéo 

thuyết pháp169. 6. Kính lạy đấng vì khéo giáo hóa chúng sinh nên thị hiện phi hành, 



biết rõ ngôn âm, biết rõ tâm hành, biết rõ quá khứ, biết rõ vị lai, ra khỏi phiền 

não170. 

Chính Văn.-  

7. Kính lạy đấng khai đạo, chúng sinh nhìn thấy Ngài thì ai cũng biết chắc 

chắn đó là bậc Thiện sĩ, và nhìn thấy chốc lát cũng tin tưởng sâu xa171. 8. Kính lạy 

đấng chứng đắc (4 sự thanh tịnh toàn bộ), đó là tùy ý giữ hay bỏ sự sống lâu của 

thân mạng, biến hóa chất và biến đổi hình của thế giới, định tâm và trí giác hoàn 

toàn tự tại172. 

Chính Văn.-  

9. Kính lạy đấng chế ngự ma vương, kẻ lừa dối chúng sinh trong 4 sự: 

phương tiện, qui y, thanh tịnh và xuất ly173. 10. Kính lạy đấng ngoại đạo không thể 

thắng được, vì tự lợi thì nói về trí đức và nói về đoạn đức, lợi tha thì nói về xuất ly 

và nói về chướng ngại174. 

Chính Văn.-  

11. Kính lạy đấng chế ngự đại chúng, bằng cách ở trong đại chúng thuyết 

pháp một cách điều phục sự chỉ trích của họ; Ngài lại rời bỏ 2 sự dơ bẩn là ưa 

khen ghét chê. Ngài không phải giữ gìn cái gì, cũng không có sự quên mất175. 12. 

Kính lạy đấng không lúc nào không biến giác chân lý, nên khắp trong mọi cử động 

đi đứng nằm ngồi toàn là sự dụng của trí giác viên minh176. 

Chính Văn.-  

13. Kính lạy đấng không có sự lãng quên: trong sự lợi ích yên vui cho chúng 

sinh, việc Ngài làm thường xuyên không lỡ cơ hội và không vô hiệu quả177. 14. 

Kính lạy đấng tâm ý lợi lạc chúng sinh, bằng cách ngày đêm 6 buổi quan sát toàn 

thể thế giới, sự quan sát đi đôi với tâm đại bi178. 

Chính Văn.-  

15. Kính lạy đấng hơn hết tất cả thanh văn duyên giác, do hành do chứng do 

trí do nghiệp của Ngài179. 16. Kính lạy đấng hủy diệt nghi hoạĂc cho hết thảy mọi 

người ở khắp mọi nơi, vì Ngài đã chứng đắc trí đại bồ đề đủ mọi phẩm chất, nghĩa 

là thủ đắc tất cả 3 thân180. 

Đoạn 2: Nói 6 Đức 



Chính Văn.-  

Pháp thân chư Phật, ngoài sự thích ứng với các đức như trên, lại còn thích 

ứng với 6 đức: tánh, nhân, quả, nghiệp, tương ưng, chuyển hiện. Do đó pháp thân 

chư Phật viên mãn công đức vô thượng, nên biết như vậy. Ở đây có 2 bài chỉnh cú: 

1. và 2. (Tánh là chứng đắc) viên thành thắng nghĩa, (nhân là tu tập) tất cả các địa 

mà xuất sinh, (quả là) đạt đến vị trí trên hết tất cả chúng sinh, (nghiệp là) giải 

thoát cho tất cả chúng sinh, (tương ưng là) thích ứng với các đức vừa vô tận vừa 

vô đẳng, (chuyển hiện là hiện biến hóa thân thì) thế gian thấy được, (hiện thọ dụng 

thân thì) đại hội bồ tát thấy được, (nhưng tự tánh thân thì) không phải nhân loại 

chư thiên v/v được thấy. 

Mục 8: Sâu Xa 

Chính Văn.-  

Pháp thân chư Phật rất sâu xa, cực kỳ rất sâu xa, trạng thái rất sâu xa ấy làm 

sao thấy được? Ở đây có 12 bài chỉnh cú: 1. Chư Phật thì không thọ sinh mà thọ 

sinh, không trú ở mà trú ở, việc làm thì toàn là không còn dụng công, và ăn là sự 

ăn thứ tư181. 2. Không khác nhau mà cùng không số lượng, không số lượng nhưng 

cùng làm một việc như nhau, và việc làm có loại không thường xuyên, có loại 

thường xuyên, nên Phật thì đủ cả 3 thân182. 

Chính Văn.-  

3. Sự hiện hành đẳng giác thì không phải có, sự giác ngộ toàn bộ thì không 

phải không; trong mỗi ý nghĩ có vô số lượng chúng sinh do sự có với sự không mà 

hiển lộ ra (là đức Phật)183. 4. Không phải ô nhiễm mà không phải tách rời ô nhiễm, 

do dục mà được xuất ly; biết dục là không dục, ngộ nhập pháp tánh của dục184. 

Chính Văn.-  

5. Chư Phật siêu quá các uẩn mà an trú trong các uẩn: Phật cùng với uẩn 

không phải đồng nhất không phải dị biệt, không xả bỏ mà khéo vắng lặng185. 6. 

Chư Phật thì việc làm viên dung như nước vào biển cả, nên ta đã làm, ta đang làm, 

ta sắp làm, chư Phật không có lối tư duy như vậy186. 

Chính Văn.-  

7. Chúng sinh vì tội chướng mà không hiện thấy Phật, như đồ bể thì không có 

nước và được mặt trăng hiện ra. Ánh sáng chánh pháp của Phật tựa như mặt trời 



soi khắp thế gian, (nhưng chúng sinh tội chướng thì như người mù không thấy 

được ánh sáng ấy).187. 8. Hoặc thị hiện thành đẳng giác, hoặc thị hiện nhập niết 

bàn, như lửa khi đỏ khi tắt. (Nhưng lửa khi đỏ khi tắt mà) không bao giờ không có, 

chư Phật cũng vậy, vì Phật thì thường trú188. 

Chính Văn.-  

9. Trong pháp phi thánh, trong nhân loại và các nẻo ác, trong pháp phi phạn 

hạnh, Phật an trú trong tự thể tối thắn189. 10. Phật hiện hành khắp nơi mà cũng 

không hiện hành một nơi nào; thân Phật hiện hành mọi nơi, sự đó không phải 6 

giác quan biết được190. 

Chính Văn.-  

11. Phiền não bị đàn áp chứ không bị hủy diệt, như độc tố bị chú lực vô hiệu 

hóa. Nên bồ tát để lại phiền não, cho đến khi phiền não hết hẳn thì chứng được trí 

toàn giác của Phật191. 12. Phiền não trở thành giác phần, sinh tử mà làm niết bàn: 

vì đủ đại phương tiện như vậy nên Phật thì bất khả tư nghị192. 

Chính Văn.-  

Nên biết 12 bài chỉnh cú như trên là nói sự sâu xa có 12 thứ: sự sâu xa về 

sinh, trú, nghiệp và ăn, sự sâu xa về an lập, số lượng và việc làm, sự sâu xa về hiện 

thành đẳng giác, sự sâu xa về ly dục, sự sâu xa về đoạn diệt các uẩn, sự sâu xa về 

thành thục chúng sinh, sự sâu xa về hiển hiện của Phật, sự sâu xa về thị hiện thành 

đẳng giác và nhập niết bàn, sự sâu xa về an trú, sự sâu xa về thị hiện bản thân, sự 

sâu xa về đoạn diệt phiền não, sự sâu xa về bất khả tư nghị. 

Đoạn 1: Nói Về Niệm Phật 

Chính Văn.-  

Nếu các bồ tát niệm pháp thân của Phật, thì nên niệm bằng mấy mặt? Đại 

lược mà nói, thì bồ tát niệm pháp thân của Phật bằng 7 mặt sau đây. Một là chư 

Phật hoàn toàn tự tại đối với tất cả các pháp, nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì 

thần thông vô ngại đối với toàn thể các thế giới hệ. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: 

Chúng sinh vô lượng, nhưng có người đủ mọi chướng ngại, có người thiếu các yếu 

tố, lại có những người bị 2 loại quyết định là nghiệp chướng và báo chướng, đối 

với mọi người như vậy thì Phật không thể tự tại. Hai là thân chư Phật thường trú, 

nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì chân như đã vô gián thoát hết dơ bẩn. Ba là 

chư Phật tối thắng, không tội lỗi, nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì tất cả phiền 



não chướng và sở tri chướng đều đã thoát ly. Bốn là chư Phật không còn dụng 

công, nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì không còn dụng công mà mọi việc Phật 

làm đều không ngừng nghỉ. Năm là chư Phật hưởng thụ rất giàu vui, nên niệm 

Phật như vậy, vì tịnh độ của Phật thì rất giàu vui. Sáu là chư Phật rời hết ô nhiễm, 

nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì sống trong đời mà việc đời không thể ô nhiễm. 

Bảy là chư Phật làm thành việc lớn, nên niệm Phật như vậy, vì Phật thì thị hiện 

thành đẳng giác, thị hiện nhập niết bàn, v/v, tất cả chúng sinh ai chưa thành thục 

thì Phật làm cho thành thục, ai thành thục rồi thì Phật làm cho giải thoát. Ở đây 

có 2 bài chỉnh cú: 1. và 2. Tự tại, thường trú, thanh tịnh, không còn dụng công, 

cho chúng sinh đại pháp lạc, sống khắp nơi mà không bị ô nhiễm, lợi ích đồng 

đẳng cho bao chúng sinh: chư Phật viên mãn những mặt như vậy, người có trí nên 

niệm chư Phật về mọi mặt ấy. 

Đoạn 2: Nói Về Tịnh Độ 

Chính Văn.-  

Sắc thái của Phật độ thanh tịnh, làm sao biết được? Như trong phẩm tựa của 

kinh Bách thiên, thuộc bồ tát tạng, đã nói. Rằng đức Thế tôn ở trong đại cung điện, 

nơi được cấu trúc bằng 7 chất liệu quí báu rực rỡ hơn hết, phóng ánh sáng lớn 

chiếu khắp vô biên quốc độ (1. hiển sắc viên mãn), nơi có vô số khu vức được 

trang sức tuyệt diệu và vị trí xen nhau (2. hình sắc viên mãn), nơi mà hình lượng 

tràn đầy một cách vô giới hạn và khó ước tính (3. phần lượng viên mãn), nơi mà 

hình lượng ấy siêu việt lĩnh vực 3 cõi (4. phương sở viên mãn), nơi được tạo thành 

bởi loại thiện căn tối thượng và siêu việt thế gian (5. nhân viên mãn), nơi lấy tâm 

thức cực trong sạch và cực tự tại mà làm bản thể (6. quả viên mãn), nơi đức Thế 

tôn đóng đô (7. chủ viên mãn), nơi các đại bồ tát vân tập (8. phụ dực viên mãn), 

nơi vô số 8 bộ thường xuyên tùy tùng (9. quyến thuộc viên mãn), nơi sống bằng sự 

vui thích mùi vị chánh pháp quảng đại (10. nhiệm trì viên mãn), nơi xuất phát mọi 

sự ích lợi chân thật cho chúng sinh (11. sự nghiệp viên mãn), nơi dứt tuyệt phiền 

não, tai nạn (12. nhiếp ích viên mãn), nơi tách rời các loại ma (13. vô úy viên 

mãn), nơi được sự trang hoàng của Phật, một sự trang hoàng vượt quá mọi sự 

trang hoàng (14. trú xứ viên mãn), nơi lấy đại niệm, đại tuệ và đại hạnh mà làm 

đường đi (15. lộ viên mãn), nơi lấy sự chỉ vĩ đại và sự quán tinh tế mà làm cỗ xe 

(16. thừa viên mãn), nơi lấy sự không vĩ đại, sự vô tướng vĩ đại và sự vô nguyện vĩ 

đại mà làm cửa vào (17. môn viên mãn), nơi kiến thiết trên hoa sen chúa làm bằng 

ngọc lớn và trang trí bởi vô số lượng công đức (18. y trì viên mãn). Như thế đó là 

nói về 18 sự viên mãn193 của Phật độ thanh tịnh. Thêm nữa, thọ dụng Phật độ 

thanh tịnh như vậy thì một chiều sạch mầu, một chiều yên vui, một chiều không tội, 

một chiều tự tại. 



Lược Giải.- 

Tịnh độ được nói ở đây là thọ dụng độ, nói xác hơn là tha thọ dụng độ. Tịnh 

độ ấy là Hoa tạng thế giới (tượng trưng bằng đại cung điện) trên Liên hoa đài tạng 

(tượng trưng bằng đài hoa sen). Tịnh độ ấy có 18 sự viên mãn và 4 sự một chiều. 

Mục 10: Nghiệp 

Chính văn.-  

Nên biết pháp giới chư Phật, trong mọi thì gian, làm được 5 việc. Một là cứu 

vớt tai nạn cho tất cả chúng sinh, vì chúng sinh gặp Phật thì thoát được mọi tai 

nạn đui, điếc, điên, cuồng, v/v. Hai là cứu vớt đường dữ, vì cứu vớt chúng sinh ra 

khỏi chỗ dữ mà đặt vào chỗ lành. Ba là cứu vớt sự phi phương tiện, vì làm cho 

ngoại đạo bỏ những phi phương tiện cầu được giải thoát, mà đem họ để vào giáo 

pháp của đức Như lai. Bốn là cứu vớt thân kiến, vì trao cho họ con đường siêu 

thoát 3 cõi. Năm là cứu vớt cỗ xe được đi, vì cứu vớt các vị bồ tát muốn đi theo các 

cỗ xe khác, các vị thanh văn thuộc loại không cố định, đem họ đặt cả vào trong đại 

thừa, cho họ tu theo cỗ xe vĩ đại. Cũng nên biết nghiệp dụng của chư Phật trong 5 

việc này là rất bình đẳng. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Vì nguyên nhân, vì thân thể, vì 

chức nghiệp, vì khuynh hướng, vì hoạt động, vì 5 sự này riêng biệt nên việc làm 

khác nhau. Thế nhân vì 5 sự này mà việc làm khác nhau, chư Phật không có 5 sự 

này nên không phải việc làm của chư Phật khác nhau. 

Tiết 1: Về Nhất Thừa 

Chính Văn.-  

Nếu pháp thân, cái thân thích ứng đầy đủ với công đức, của chư Phật không 

phải chung có với thanh văn và duyên giác, thì vì ý gì Phật nói về nhất thừa? Ở 

đây có 2 bài chỉnh cú: 1. Vì dẫn dắt cho một loại thanh văn và giữ gìn cho một số 

bồ tát, nghĩa là do những người không cố định mà Phật nói về nhất thừa194. 2. Vì 

pháp tánh, vô ngã và giải thoát thì đồng đẳng, vì những người thuộc loại không cố 

định, vì thủ đắc 2 ý lạc, vì thanh văn và duyên giác có một số chỉ là hóa thân, vì sự 

rốt ráo, vì 8 lý do này mà Phật nói nhất thừa195.  

Tiết 2: Về Đồng Thời Có Nhiều Phật 

Chính Văn.-  



Như vậy là chư Phật đồng nhất pháp thân, thế nhưng Phật lại có nhiều vị, lý 

do có thể thấy được là vì sao? Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Trong một thế giới không 

thể có 2 đức Phật, (nói như vậy vô lý), vì đồng thời có vô lượng người viên thành 

quả vị Phật đà. Nếu nói vô lượng người ấy tuần tự kế nhau thành Phật thì vô lý, 

nên đồng thời thành ra có nhiều Phật. 

Tiết 3: Về Niết Bàn Không Niết Bàn 

Chính Văn.-  

Làm sao biết, trong pháp thân, Phật không rốt ráo có nhập niết bàn, cũng 

không rốt ráo không nhập niết bàn? Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Vì tất cả chướng 

ngại đều đã giải thoát, nên Phật rốt ráo có nhập niết bàn; nhưng việc làm của 

Phật thì không bao giờ kết thúc, nên Phật rốt ráo không nhập niết bàn. 

Tiết 4: Về Thọ Dụng Thân Không Phải Tự Tánh Thân 

Chính Văn.-  

Tại sao thọ dụng thân không phải chính là tự tánh thân? Vì 6 lý do. Một, vì 

thọ dụng thân là sắc thân có thể thấy được. Hai, vì thọ dụng thân thì ở trong vô số 

chúng hội của chư Phật khác nhau có thể thấy được. Ba, vì thọ dụng thân tùy sự 

thấy của thắng giải mà tự tánh không cố định có thể thấy được. Bốn, vì thọ dụng 

thân thì mỗi cái thấy khác nhau, tự tánh biến đổi có thể thấy được. Năm, vì thọ 

dụng thân thì bồ tát thanh văn, cùng với chư thiên v/v, mỗi chúng hội xen lẫn với 

nhau có thể thấy được. Sáu, vì a lại da với các chuyển thức chuyển y không khác 

nhau, sự phi lý ấy có thể thấy được. Nên nói thọ dụng thân của Phật chính là tự 

tánh thân của Phật là không đúng lý196. 

Tiết 5: Về Biến Hóa Thân Không Phải Tự Tánh Thân 

Chính Văn.-  

Tại sao biến hóa thân không phải chính là tự tánh thân? Vì 8 lý do. (Một và 

Hai), vì các vị bồ tát từ lâu xa đến nay đã được định bất thoái, vậy sinh trong Đâu 

suất và sinh trong nhân loại thì không đúng lý. (Ba), vì các vị bồ tát từ lâu xa đến 

nay thường nhớ đời trước, vậy không biết chính xác về văn học toán học, các 

kyՠnghệ gồm có kyՠnghệ ấn loát, về hưởng thụ trần dục, thì không đúng lý. 

(Bốn), vì các vị bồ tát từ lâu xa đến nay đã biết giáo pháp ác thuyết và giáo pháp 

thiện thuyết, vậy đến hỏi ngoại đạo thì không đúng lý. (Năm), vì các vị bồ tát từ lâu 

xa đến nay đã khéo biết chánh pháp tam thừa, vậy tu khổ hạnh của tà kiến thì 



không đúng lý. (Sáu), vì các vị bồ tát bỏ cả vạn ức đại lục Thiệm bộ, chỉ thành 

đẳng chánh giác và chuyển chánh pháp luân nơi một chỗ thì không đúng lý. (Bảy), 

nếu nói không cần thị hiện thành đẳng chánh giác, chỉ đem hóa thân mà làm việc 

Phật ở mọi nơi khác, vậy thì đáng lẽ chỉ thành đẳng chánh giác ở Đâu suất, và tại 

sao không qui định trong tất cả mọi đại lục Thiệm bộ cùng lúc đều có Phật xuất 

hiện; đã không qui định như vậy thì không giáo cũng không lý. Dầu có nhiều hóa 

thân cũng không trái gì với lời nói không có 2 đức Như lai cùng xuất hiện (trong 

một thế giới), như 2 vị luân vương không cùng xuất hiện (một lúc một chỗ), vì lẽ 

một 4 đại lục cũng nói là một thế giới. Ở đây có 1 bài chỉnh cú: Hóa thân của 

Phật, (và những hóa thân khác)197, nhiều chỗ nhập thai cùng lúc, vì để biểu thị đây 

là đấng Nhất thế chủng trí thành đẳng chánh giác. (Tám), vì lợi lạc cho hết thảy 

chúng sinh mà phát nguyện tu hành, chứng đại bồ đề, vậy rốt ráo niết bàn thì 

không đúng lý, vì hạnh nguyện không hiệu quả thì thành ra có lỗi198. 

Lược Giải.- 

Đoạn này chống lại lý thuyết tiểu thừa nói hóa thân đã là pháp thân. Đức 

Phật mà nay gọi là đức Phật trong lịch sử, đại thừa nói là hóa thân, chưa phải 

pháp thân. 

Tiết 6: Về 2 Thân Là Thường 

Chính Văn.-  

Thọ dụng thân và biến hóa thân của Phật đã là vô thường, thì tại sao trong 

kinh nói thân Phật là thường? Vì 2 thân nương dựa pháp thân, mà pháp thân là 

thường. Thêm nữa, vì thọ dụng thân thì thường hằng thọ dụng đại thừa pháp lạc, 

không có ngừng nghỉ, nhưng, như nói thường hưởng vui vẻ (mà thật không phải 

hưởng luôn); vì biến hóa thân thì luôn luôn hóa hiện lợi ích chúng sinh, không có 

vĩnh tuyệt, nhưng, như nói thường cho người ăn (mà thật không phải cho luôn), sự 

thường của thân Phật nên biết cũng là như vậy. 

Tiết 7: Về Biến Hóa Thân Không Thường Trú 

Chính Văn.-  

Do 6 lý do mà biến hóa thân của chư Phật thị hiện không thường còn. Một là 

việc làm đã hoàn tất, chúng sinh thành thục đã giải thoát cả. Hai là muốn làm cho 

người bỏ cái tâm lý không ưa niết bàn, thường cầu cái thân thường trú của Phật. 

Ba là muốn làm cho người bỏ cái tâm lý khinh thường đức Phật, ý thức chánh 

pháp sâu xa. Bốn là muốn làm cho người khát ngưỡng đức Phật một cách sâu xa, 



nếu để họ thấy luôn thì sinh ra nhàm chán. Năm là muốn làm cho người bản thân 

tinh tiến, biết đấng nói chánh pháp thì khó mà gặp được. Sáu là muốn làm cho 

người cấp tốc thành thục, bản thân tinh tiến, không cởi bỏ cái ách chánh pháp. Ở 

đây có 2 bài chỉnh cú: 1. và 2. Vì việc làm đã xong xuôi, vì để cho người bỏ cái 

tâm lý không ưa niết bàn, bỏ cái tâm lý khinh thường đức Phật, mà khát ngưỡng 

đức Phật một cách sâu xa, mà trong tâm tự sinh tinh tiến, vì làm cho người cấp tốc 

thành thục, vì những lý do ấy mà chủ trương biến hóa thân của Phật không rốt ráo 

thường trú. 

Tiết 8: Về Thành Phật Là Phải Có Dụng Công 

Chính Văn.-  

Pháp thân chư Phật vô thỉ đến giờ phi dị biệt, phi số lượng, như vậy không 

cần vì chứng đắc pháp thân ấy mà chúng sinh phải dụng công!? Ở đây có 1 bài 

chỉnh cú: Phật chứng đắc pháp thân phi dị biệt, phi số lượng, sự chứng đắc ấy là 

nhân tố cho chúng sinh. Nếu chúng sinh loại bỏ sự tinh tiến dụng công, thì sự 

chứng đắc ấy chẳng bao giờ thành nhân tố gì cả. Do đó, loại bỏ nhân tố tinh tiến 

dụng công thì không đúng lý. 

---o0o--- 

Chính Văn.-  

Nhiếp đại thừa, một phẩm trong kinh Đại thừa a tì đạt ma, tôi là Vô trước, đã 

lược giải hoàn tất.  

---o0o--- 

Hết 

 

 

                                                 
1 Luận này có 11 phần, ngoài 10 phần là 10 tiết mục, còn có phần 1 này là cương 

yếu. Nay tôi đổi đi một chút, gọi phần này là phần đầu, còn 10 phần sau đúng theo 

số 10 tiết mục. 
2 Là các vị Bồ tát ở địa vị cao, đã ngộ nhập đại thừa, mà ngộ nhập một cách khéo 

léo. 
3 Thù thắng, thù là lớn, lạ, thắng là hơn, siêu việt. Thù thắng là rất hơn, tối siêu việt 



                                                                                                                                                             
4 Ghi chú này có 4 điều. Điều 1, dịch như vậy là dịch tắt, dịch rõ thì, thí dụ tiết mục 

môểt phải là ngôn ngữ thù thắng về tiết mục thù thắng “căn cứ của các pháp sở tri”. 

Điều 2, ý nghĩa của 10 tiết mục sẽ nói trong chương 2 dưới đây. Điều 3, 10 tiết 

mục này thực sự chỉ có 7, vì 3 tiết mục sáu đến tám có thể nói chung là 3 thứ tăng 

thượng giới định tuệ. Điều 4, 10 tiết mục có thể phân ra 3 loại: cảnh, gồm có 2 tiết 

mục một và hai; hành, gồm có 6 tiết mục ba đến tám; quả, gồm có 2 tiết mục chín 

và mười - cảnh là chân lý luận, hành là phương pháp luận, quả là mục đích luận 
5 Sở tri nghĩa là được biết đến. Các pháp sở tri, chữ pháp nghĩa là khái niệm, một 

pháp là một khái niệm. Cây bút là một pháp, mà cây bút dài hay ngắn, trắng hay 

đen, cũ hay mới, tốt hay xấu, cũng toàn là một pháp. Một ý tưởng là một pháp, mà 

ý tưởng ấy thiện hay ác, đúng hay sai, lợi hay hại, mê hay ngộ, cũng toàn là một 

pháp. Thế nên pháp bao gồm tất cả có không, tâm vật, nhiễm tịnh, thiện ác, mê 

ngộ, thánh phàm. Các pháp ấy là những đối tượng được biết, và luận này nói là 3 

tánh, đó gọi là các pháp sở tri. Căn cứ của các pháp sở tri, căn cứ là căn bản; căn 

bản của các pháp sở tri là a lại da. A lại da nên nói là chủ thể của các thức, là chủ 

thể của các pháp, hơn là nói một thức. A lại da có nghĩa là không mất, là kho tàng; 

nghĩa như vậy là cái nghĩa chủ thể 
6 3 tánh (tính cách) là các pháp sở tri. Nay hãy nói đơn giản nhất, thì 3 tánh là nói 

tính cách không gian của các pháp. Mỗi pháp đều cùng lúc có 3 tánh, và được ví dụ 

như sau. Như sợi giây gai phải do chỉ gai mới có, đó là y tha (do yếu tố mới có); 

sợi giây gai ấy, trong đêm tối hay từ đằng xa, mắt nhìn không rõ thì thấy là con 

rắn, đó là biến kế (đối tượng chỉ tưởng tượng); sợi giây gai ấy nếu ban ngày và mắt 

nhìn rõ thì thấy là chỉ gai, đó là viên thành (đối cảnh rất chính xác). (Nhiếp luận 

nói sợi giây gai ấy nếu được biết rõ là sắc hương vị xúc, đó là viên thành) 
7 Nói a lại da hay nói 3 tánh như trên, cũng đã thấy là duy thức. Nên duy thức là 

chân lý của các pháp sở tri. Duy thức, nói chính xác thì a lại da là căn bản của các 

pháp, nên gọi là duy thức; nói theo ngộ nhập thì ngộ nhập duy thức là ngộ nhập 3 

điều: 1. ngộ nhập các pháp không thật, 2. ngộ nhập 2 phần tướng kiến hình thành 

ra nhau, 3. ngộ nhập các pháp (mà Nhiếp luận gọi là 11 thức) toàn là liên hệ với 

thức, nên gọi là duy thức. Nhận thức được đạo lý duy thức tức là ngộ nhập chân lý 

của 3 tánh (các pháp sở tri). 
8 6 độ là thí (cống hiến) giới (khuôn phép) nhẫn (chịu đựng) tiến (tiến tới) định 

(chuyên nhất) tuệ (minh sát). Độ là ba la mật đa, là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là toàn 

vẹn, hoàn hảo. Do 6 độ mà có sự ngộ nhập duy thức, lại chính do sự ngộ nhập duy 

thức mà hoạt dụng 6 độ: 6 độ là nhân mà cũng là quả của sự ngộ nhập. Như vậy 

cũng đủ thấy ngộ nhập ở đây không phải chỉ là lý giải, tâm đắc, chỉ là kiến thức, 

mà là sự thể nhập và thể hiện của toàn bộ thân tâm đối với đạo lý duy thức 
9 10 địa là 10 cấp độ gần cuối cùng của Bồ tát vị; 10 cấp độ này mới thật hoạt dụng 

về 6 độ, ngộ nhập sâu vào đạo lý duy thức. 



                                                                                                                                                             
10 Giới định tuệ (hay giới tâm tuệ) là 3 học hay tăng thượng học (3 môn tu học hay 

3 môn tu học có tính cách tăng lên). Nhưng 3 học ở đây là của 10 Bồ tát vị, nên 

giới là bồ tát giới, định là các đại định, tuệ là trí vô phân biệt. Các đại định thì quan 

trọng nhất là thủ lăng nghiêm và hư không tạng. Thủ lăng nghiêm dịch nghĩa là 

kiện hành (đi tới mạnh mẽ). Hư không tạng là kho tàng hư không. Trí vô phân biệt, 

vô phân biệt có nghĩa là không còn có sự phân biệt biến kế: cái trí không còn biến 

kế, gọi là trí vô phân biệt 
11 Phật có 3 đức: đoạn đức (giải thoát cứu cánh) trí đức (tuệ giác cứu cánh) ân đức 

(hóa độ tất cả). Ở đây nói về 2 đức một và hai, còn đức ba thì gồm trong đức hai. 

Đoạn đức ở đây là đại niết bàn, tức niết bàn vô trú: sự giải thoát không vướng mắc 

vào sinh tử và vào chính niết bàn. Trí đức ở đây là đại bồ đề, gồm cả 4 trí tức là 3 

thân 
12 Cái trí Nhất thế trí, nhất thế trí là trí tuệ toàn giác, là toàn giác. Cái trí toàn giác 

gọi là đại bồ đề (đại giác) 
13 Chỉnh cú, chính văn là tụng, tức như thi, câu và chữ không so le. Nhưng ở đây, 

và sau đây, tôi không dịch ra chỉnh cú, mà chỉ dịch ra văn bình thường 
14 Hai cực đoạn thêm bớt là nơi y tha, cố chấp biến kế là thêm, không biết viên 

thành là bớt. 
15 Sở thủ cũng là sở tri mà nói về biến kế; khéo biết sở thủ là biết sở thủ duy thức. 
16 Ba đại kiếp vô số là các bồ tát địa phải trải qua 3 giai đoạn thì gian dài (mà dài 

đến bao nhiêu là tùy sự nỗ lực và ngộ nhập mau hay chậm). Ba giai đoạn là một 

diệt ngã chấp phần phân biệt, hai diệt ngã chấp phần câu sinh và pháp chấp phần 

phân biệt, ba diệt pháp chấp phần câu sinh; một ở sơ địa, hai ở bát địa, ba ở thập 

địa. 
17 Bài chỉnh cú này có nghĩa a lại da là căn bản của các pháp, do đó mà có sinh tử, 

cũng do đó mà có niết bàn. Do a lại da mà có niết bàn, điều này có 2 nghĩa. Nghĩa 

một, do a lại da mà có sinh tử, sinh tử hết là niết bàn, nên nói a lại da là căn bản 

của sinh tử niết bàn. Nghĩa hai, chủng tử các pháp sinh tử và niết bàn đều là a lại 

da, nên nói a lại da là căn bản của sinh tử và niết bàn. Nghĩa một sâu hơn; như cái 

tay chỉ xuống cũng chính là cái tay chỉ lên: hết chỉ xuống thì chỉ lên, hết sinh tử thì 

niết bàn. 
18 Chủng tử, nghĩa đen là hạt giống, nghĩa chính là tiềm năng. Sóng đôi với chủng 

tử là hiện hành, tức là hiện tượng. Bàn tay có tiềm năng viết chữ là chủng tử, bàn 

tay ấy viết ra chữ là hiện hành. Chủng tử và hiện hành đối với a lại da cũng tương 

tự như vậy. 
19 Đáng lẽ nói các pháp hoặc nói các pháp nhiễm tịnh. Nhưng chỉ nói các pháp tạp 

nhiễm là vì a lại da là chỗ dựa của các pháp tạp nhiễm, mà các pháp này huân tập 

và tăng trưởng a lại da; còn các pháp thanh tịnh tuy cũng lấy a lại da làm chỗ dựa 

mà là pháp đối trị và chuyển y a lại da. Như cái tay có thể chỉ lên (tịnh), nhưng bây 



                                                                                                                                                             

giờ đang chỉ xuống (nhiễm), thì, dẫu biết toàn thể cái tay chỉ xuống cũng chính là 

toàn thể cái tay sẽ chỉ lên, nhưng đang chỉ xuống thì mệnh danh là a lại da, và các 

pháp dựa vào nó, huân tập cho nó, cùng nó làm nhân duyên cho nhau, là các pháp 

tạp nhiễm 
20 Đoạn này cắt nghĩa a lại da là không mất (vô một), là tàng (thâu tàng). Tàng có 

sở tàng, năng tàng và chấp tàng. Sở tàng là a lại da làm quả cho các pháp, tiếp nhận 

các pháp huân tập chủng tử (tức hiện hành sinh chủng tử). Năng tàng là a lại da 

làm nhân cho các pháp, duy trì chủng tử phát sinh các pháp (tức chủng tử sinh hiện 

hành). Chấp tàng là a lại da là tự ngã mà chúng sinh tự ý thức, chấp lấy. 
21 Dòng nước dốc là nước thác ghềnh đổ mạnh xuống, trông như tấm vải. Chủng tử 

mà hiện hành thì cũng như vậy. Hãy lấy ví dụ khác. Như những hình ảnh trên màn 

ảnh: chúng do vô số hình ảnh liên tiếp hiện hành mà thành. Vũ trụ của duy thức là 

như vậy, toàn do chủng tử hiện hành 
22 A đà na nghĩa chính là lấy (thủ). A đà na là đặc biệt nói về sinh mệnh. Sinh 

mệnh chúng ta từ khi mở đầu trong thai mẹ (kiết sinh) cho đến lúc kết liễu một đời, 

nó là tổng thể của các giác quan (sắc căn), là sinh mệnh của chúng ta (tự thể). Sinh 

mệnh ấy là tổng thể hiện hành của tổng thể chủng tử, hiện hành trong một thời kỳ 

(đời sống). Sinh mệnh ấy, a đà na là chủ thể. Điều phải nói thêm, là trên đây chỉ 

nói một đời. Nhưng đối với a đà na thì mỗi đời chỉ là một giai đoạn. Giai đoạn thì 

liên tục: sự liên tục ấy, chủ thể cũng là a đà na. 
23 Ý có 2: ý vô gián và ý ô nhiễm. Thứ nhất, ý vô gián là nói chung với tiểu thừa 

mà vẫn có khác tiểu thừa. Tiểu thừa cũng nói ý (trong 18 giới, tức 6 căn, 6 cảnh và 

6 thức, thì ý là ý căn trong 6 căn). Nhưng hỏi ý đó là gì, thì tiểu thừa bảo nó không 

là gì khác hơn chính là bản thân ý thức mà giai đoạn trước sinh rồi diệt đi, nhường 

chỗ cho giai đoạn sau sinh ra, cái giai đoạn trước đó gọi là ý vô gián, và là ý căn 

trong 6 căn. Đại thừa cũng nhận có cái ý vô gián như vậy, nhưng nói rằng đó là 

đẳng vô gián duyên chứ không phải tăng thượng duyên. Mà ý căn thì phải là tăng 

thượng duyên. Nên ý căn phải biệt lập, không phải chỉ là vô gián diệt. Như vậy nói 

về ý vô gián, cái ý thứ nhất, mà đại thừa đã khác tiểu thừa. Thứ hai, ý ô nhiễm là ý 

thức về tự ngã: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Chính cái ý ô nhiễm này, vì 

vậy, làm cho tâm thức tạp nhiễm, và đó là cái ý chỉ đại thừa nói đến. 
24 Sáu lý do chứng minh ý ô nhiễm ở đây toàn là lấy 6 giáo nghĩa của tiểu thừa. Lý 

do 1 vô minh bất cọng và lý do 6 ngã chấp thường có, là có ý ô nhiễm (ý thức tự 

ngã) mới có vô minh và ngã chấp hiện hành trong mọi tâm thức thiện, ác và vô ký. 

Lý do 2 đồng pháp 5 thức là 5 thức có 5 căn làm câu hữu y, thì ý thức cũng vậy, 

phải có ý căn (ý ô nhiễm) làm câu hữu y. Lý do 3 huấn thích danh từ là, như nhãn 

thức có nghĩa là thức của nhãn căn, ý thức cũng vậy: ý thức là thức của ý căn. Lý 

do 4, 2 định khác nhau là có ý nhiễm ô thì diệt tận định mới khác vô tưởng định, vì 



                                                                                                                                                             

diệt tận định không còn ý ô nhiễm. Lý do 5 sinh trời vô tưởng không còn ý thức mà 

vẫn còn ngã chấp: ngã chấp ấy chính là ý ô nhiễm. 
25 Tất cả tâm thức ở đây là tâm thức thiện, ác, vô ký; mê, ngộ. 
26 Tính chất của tâm (gọi là tánh) có 4 loại: thiện, ác, hữu phú vô ký (trung tính mà 

có ô nhiễm) vô phú vô ký (trung tính mà không ô nhiễm). Ý ô nhiễm vì là vi tế 

bằng hữu, như phiền não bị định chế ngự, nên thuộc về loại thứ 3. 
27 Đoạn này chứng tỏ kinh của các bộ phái không phải đồng nhất 
28 Chính văn là 3 tướng: tự tướng, nhân tướng, quả tướng. Nói tự tướng, quả tướng, 

nhân tướng, mới thuận nghĩa hơn 
29 Coi lại ghi chú 19 
30 Cùng sinh cùng diệt là 2 cái ướp với nhau mà ngấm ngầm biến đổi, sinh và mất 

liên tục, nên cái này mới có cái kia. 
31 Xưa người ta đem mè trộn với hoa thơm, ủ lại, đến khi hoa rã ra thì đem mè ấy 

ép lấy dầu, dầu này thành dầu thơm 
32 A lại da làm nhân tố cho các pháp là chủng tử sinh hiện hành, các pháp làm nhân 

tố cho a lại da là hiện hành sinh chủng tử. 
33 Duyên có 4, và lấy nhãn thức làm mẫu mà nói, thì (một) nhãn thức ấy do chủng 

tử của nó hiện hành mà có, đó là nhân duyên (cái nhân làm duyên tố); (hai) nhưng 

chủng tử nhãn thức hiện hành được là phải có nhãn căn, đó là tăng thượng duyên 

(dữ kiện thêm lên làm duyên tố); (ba) phải có sắc cảnh, đó là sở duyên duyên (đối 

cảnh làm duyên tố); (bốn) và phải do chính bản thân nhãn thức mà giai đoạn trước 

mất đi để chỗ cho giai đoạn sau sinh ra, đó là đẳng vô gián duyên (sự mất đi của 

giai đoạn trước làm duyên tố). Như vậy chỉ có chủng tử sinh hiện hành (chủng tử 

nhãn thức sinh nhãn thức) và hiện hành sinh chủng tử (nhãn thức sinh chủng tử 

nhãn thức) mới là nhân duyên, ngoài ra là 3 duyên khác, không phải nhân duyên. 
34 Dịch sát và đủ là duyên khởi ra những tự thể đáng ưa và đáng ghét khác nhau. 

Tự thể là sinh mạng (và thế giới của sinh mạng), nói chung là quả báo. 
35 Tự tánh (bản thể) là phái Sổ luận. Túc tác (việc làm cũ) là định mạng luận. Tự tại 

(chúa trời Đại tự tại) là nhất thần giáo. Thật ngã (ngã là phạn, phạn là ngã, thật ngã: 

phạn ngã) là phái Vệ đà. Không có nguyên nhân là tự nhiên luận. 
36 Tác giả: chủ thể tạo tác. Thọ giả: chủ thể sử dụng. 
37 Coi lại chính văn 2 loại duyên khởi. Tự tánh là loại duyên khởi thứ nhất, tự thể là 

loại duyên khởi thứ hai. Tự tánh là đặc tính khác nhau, tự thể là sinh mạng khác 

nhau 
38 Chủng tử ở ngoài là hạt giống nói theo nghĩa đen. Chủng tử ở trong là năng tính 

gọi theo tiếng ví dụ. 
39 Để hiểu 3 bài chỉnh cú này, phải biết trước 3 pháp số sau đây. Thứ nhất là chủng 

tử có 6 đặc tính: một là sát na diệt, là chủng tử sinh diệt trong từng sát na; hai là 

quả câu hữu, là chủng tử câu hữu với căn và cảnh; ba là hằng tùy chuyển, là chủng 



                                                                                                                                                             

tử liên tục với hiện hành; bốn là tánh quyết định, là chủng tử cùng tính chất với 

hiện hành; năm là đãi chúng duyên, là chủng tử đủ mọi duyên tố mới hiện hành; 

sáu là dẫn tự quả, là chủng tử chỉ dẫn ra hiện hành của nó. Thứ hai là năng huân có 

4 đặc tính: một là có sinh diệt, là có sinh diệt chuyển biến; hai là có thắng dụng, là 

có cường lực tư duy và thiện ác; ba là có tăng giảm, là có khi tăng khi giảm; bốn là 

hòa hợp với sở huân, là cùng thân cùng lúc với sở huân. Năng huân, như vậy, là 6 

thức trước. Thứ ba là sở huân có 4 đặc tính: một là kiên trụ, là liên tục ổn định; hai 

là vô ký, là vô ký trung tính; ba là khả huân, là khả năng thọ huân; bốn là hòa hợp 

với năng huân, là cùng thân cùng lúc với năng huân. Sở huân, như vậy, là thức thứ 

8. Các bài tụng 1, 2 và 3 là nói chủng tử có 6 đặc tính và sở huân có 4 đặc tính 
40 Tiểu thừa cho 6 thức trước là sở huân, nhưng 6 thức ấy có 3 sự sai biệt là căn, 

cảnh và tác ý đều khác nhau, nên không có sự tương ưng với năng huân; tiểu thừa 

lại cho 6 thức trước, ngay bản thân mà giai đoạn sau là sở huân, nhưng 2 giai đoạn 

trước và sau đồng loại mà không câu hữu, nên cũng không thích ứng với đặc tính 

của sở huân. 
41 Chủng tử có 2 lực, lực năng sinh và lực năng dẫn, năng sinh là sinh ra hiện hành, 

năng dẫn là duy trì hiện hành. Cái cây khô rồi, cái thân chết rồi, mà còn một thì 

gian mới hủy diệt hẳn, thì đó là lực năng dẫn. 
42 Hai loại chủng tử cùng có 6 đặc tính, nhưng đứng về mặt huân tập thì 2 loại 

chủng tử rất khác nhau. Chủng tử ở ngoài có thứ có huân tập (như hoa ướp mè) có 

thứ không huân tập (như bùn mọc sen). Còn chủng tử ở trong nhất thiết phải có sự 

huân tập. Lấy thí dụ như sự đa văn. Nếu sự huân tập đa văn không có thì không thể 

có kết quả của sự đa văn (là ký ức và tác ý đúng lý), lại làm đa văn thì mất kết quả, 

không làm đa văn mà được kết quả, thì rất sai lầm. 
43 Chủng tử ở ngoài thực ra là hiện hành, do chủng tử ở trong làm nhân duyên, 

nghĩa là do a lại da tiếp nhận huân tập mà có chủng tử (chủng tử ở trong) và hiện 

hành (chủng tử ở ngoài). Chủng tử ở ngoài mọc lên cây cối, đó là hiện hành sinh 

hiện hành (là tăng thượng duyên, không phải nhân duyên). 
44 Thức nhân duyên là a lại da, làm nhân duyên cho các pháp; thức thọ dụng là 6 

thức trước, thọ dụng quả báo khổ vui. Sự thọ dụng của thức thọ dụng là diễn biến 

qua 3 tâm sở: thọ dụng (thọ) phân biệt (tưởng) suy động (hành, đặc biệt là tư trong 

hành). 
45 Chữ các pháp ở đây là chữ các pháp tạp nhiễm đã nói trong những đoạn trước, 

các pháp này là chỉ cho chuyển thức (thức thọ dụng). Tàng thức ở đây là a lại da 

(thức nhân duyên). Hai thức này làm nhân làm quả cho nhau là một, các pháp đối 

với tàng thức, thì các pháp năng huân (nhân) tàng thức sở huân (quả), hai, tàng 

thức đối với các pháp, thì chủng tử tàng thức (nhân) hiện hành các pháp (quả). 
46 6 thức, phải nói rõ là bản thân của 6 thức (thức thọ dụng); bản thân 6 thức, ngoài 

nhân duyên đã nói, còn có 3 duyên nữa (nghĩa là đủ cả 4 duyên) 



                                                                                                                                                             
47 3 sự duyên khởi ở đây là ngoài sự duyên khởi thứ nhất duyên khởi ra tự tánh 

khác nhau (ở đây gọi là cùng tận sinh tử) và sự duyên khởi thứ hai duyên khởi ra tự 

thể khác nhau (ở đây gọi là đường lành đường dữ, dịch sát là quả báo đáng ưa hay 

không đáng ưa), ở đây thêm 1 sự duyên khởi nữa, đó là khả năng thọ dụng, để nói 

về thức thọ dụng. Nói 3 sự duyên khởi này có đủ 4 duyên là nói tổng quát, phân 

tách thì là nhân duyên (sự duyên khởi cùng tận sinh tử), là tăng thượng duyên (sự 

duyên khởi đường lành đường dữ), là 3 duyên tăng thượng duyên, sở duyên duyên 

và đẳng vô gián duyên (sự duyên khởi khả năng thọ dụng). Còn nhân duyên là sự 

duyên khởi cùng tận sinh tử đã nói 
48 Phải bổ túc như vầy nữa mới rõ: mà ý thức thì không hoàn toàn ô nhiễm, thì có 

gián đoạn, thì có đối cảnh rõ rệt. 
49 Thực là ăn. Ăn ở đây có nghĩa là khả năng duy trì sự sống. Với cái nghĩa như 

vậy, ăn có 4 thứ. Một là đoàn thực, ăn bằng thực phẩm. Hai là xúc thực, ăn bằng sự 

tiếp xúc đối cảnh của các giác quan. Ba là tư thực, ăn bằng sự tư duy. Bốn là thức 

thực, ăn bằng sự duy trì căn thân của thức dị thục 
50 Thức chủng tử dị thục, hay thức chủng tử thức dị thục, là danh từ gọi đặc tính 

làm nhân và đặc tính làm quả của a lại da. 
51 Cái thiện tâm lệ thuộc cõi Dục là chính cái tham lệ thuộc cõi Dục vừa nói ở trên. 

Cái tham ấy bây giờ được gọi là thiện tâm là vì nó ham muốn ly dục mà siêng tu. 
52 Chánh văn (nghe chánh pháp một cách chính xác) do pháp giới tối thanh tịnh 

làm nhân, do trí vô phân biệt làm quả. Đẳng lưu là bản thân (ở đây là pháp giới tối 

thanh tịnh) thế nào thì chảy ra như vậy 
53 Thế gian và xuất thế ở đây là hữu lậu và vô lậu. 
54 Sữa hòa với nước mà ngỗng chỉ uống sữa, còn nước vẫn còn, điều này tôi thực 

không biết và chưa thấy 
55 Diệt định là gọi tắt diệt tận định hay diệt thọ tưởng định. Tiểu thừa thì đệ tam 

quả sắp lên, đại thừa thì bồ tát bất thoái sắp lên, mới nhập được định này. Nhập 

định này thì cảm giác (thọ) và tư tưởng (tưởng) đều không còn hiện hành. 
56 Trước đã nói 2 giai đoạn trước sau thì không phải là câu hữu để huân tập thành 

chủng tử. 
57 Danh ngôn huân tập, danh ngôn là các pháp. Các pháp mà gọi là danh ngôn, là vì 

các pháp là những khái niệm. Khái niệm là danh ngôn. Danh ngôn có 2 loại: chính 

khái nhiệm là biểu thị các pháp, nên gọi nó là danh ngôn hiển cảnh; rồi ngôn ngữ 

văn tự truyền đạt danh ngôn hiển cảnh thì gọi là danh ngôn biểu nghĩa. Nói danh 

ngôn huân tập cũng như nói các pháp huân tập, huân tập thành ra chủng tử tương 

lai của các pháp, các pháp tương lai do chủng tử ấy mà hiện hành. Nên danh ngôn 

huân tập là duyên khởi thứ nhất, duyên khởi ra tự tánh khác nhau. 



                                                                                                                                                             
58 Ngã kiến huân tập là mạt na (ý ô nhiễm) ý thức a lại da làm tự ngã. Ý thức tự 

ngã này huân tập thành ra chủng tử thấy có mình có người, tự thể (sinh mạng) khác 

nhau 
59 Hữu chi huân tập, hữu chi là 12 nhân duyên. Do hữu chi huân tập, bằng các 

nghiệp phước, phi phước và bất động, mà có ra tự thể (và quả báo của tự thể) là 3 

cõi 6 đường đáng ưa và đáng ghét. Ngã kiến huân tập và hữu chi huân tập là duyên 

khởi thứ hai, duyên khởi ra tự thể khác nhau 
60 Thế giới ở ngoài, chính văn là khí thế gian, là thế giới làm đồ dùng của tự thể. 

Tự thể, chính văn là nội xứ, là cái tổng thể gồm cả 6 giác quan. 
61 Cọng kiết là kiết sử ai cũng có như nhau. Cái gọi là cọng kiết, phải thêm: thế 

giới ở ngoài do cọng kiết thành ra. 
62 Tướng (sắc thái) cũng gọi là tánh (tính cách). Tên tắt 3 tướng là y tha, biến kế, 

viên thành. 
63 Phân biệt hư vọng: sự phân biệt không chính xác. 
64 Có 11 thức tất cả. Hãy tạm gác chữ thức để cắt nghĩa 11 thứ đã. Thân (thân) là 

cái tổng thể gồm có 5 giác quan. Chủ thể của thân (thân giả) là ý ô nhiễm. Chủ thể 

của sự tiếp nhận (thọ giả) là ý vô gián diệt. Được tiếp nhận (bỉ sở thọ) là 6 cảnh. 

Tiếp nhận (bỉ năng thọ) là 6 thức. Thì gian (thế) là vị lai hiện tại quá khứ liên tục. 

Số mục (số) là những số mục hàng lẻ, hàng chục, v/v. Thế giới cư trú (xứ) là thế 

giới chúng sinh cư trú. Nói năng (ngôn thuyết) là ngôn ngữ xuất từ thấy nghe hay 

biết. Mình người (tự tha sai biệt) là bản thân với tha thân. Đường lành đường dữ 

(thiện thú ác thú tử sinh) là những nẻo đường sinh tử. Tất cả 11 thứ này đều gọi là 

thức, là vì liên hệ đến thức, do thức biểu thị. Tất cả 11 thức này là y tha khởi, bao 

gồm hết thảy mọi sự sai biệt của nhân sinh vũ trụ. 
65 Hiện tượng thác loạn (loạn tướng) là sắc, bản thể thác loạn (loạn thể) là thức. Sắc 

với thức này là khách thể với chủ thể mà từ đó có mọi sự thác loạn. 
66 Ở đây, trước đây, và sau đây còn nữa, nên nhớ chữ các thức là 11 thức, tức là tất 

cả các pháp 
67 Phải để ý mấy danh từ. Sắc thức là sắc cảnh, nhãn thức là nhãn căn, thức của 

nhãn thức là nhãn thức; pháp thức là pháp cảnh, ý thức là ý căn, thức của ý thức là 

ý thức... 
68 Có thật là thấy các pháp thật có, phân biệt là thấy các pháp khác nhau 
69 Một là cái trí biết mâu thuẫn, là có thật như nước mà người thấy nước, quỉ thấy 

máu, trời thấy cung điện: thật thì sao một mà thấy khác nhau như vậy? Hai là 

không thật như việc đã qua, sẽ đến, hay chiêm bao, không thật mà vẫn có ấn tượng 

được biết: thật thì sao không mà thấy có như vậy? Ba, nếu đối cảnh là thật thì cái 

trí của chúng ta cũng thật rồi, cần gì phải dụng công tu tập? Bốn, thì có 3: (1) nếu 

là thật thì sao định quán xanh thấy xanh cả? (2) nếu là thật thì sao quán pháp, nghĩ 

gì là thấy liền? (3) nếu là thật thì sao trí vô phân biệt thấy không có gì thật hết? 



                                                                                                                                                             
70 Ý thức ở đây là ý và ý thức 
71 Sợi giây gai là sở biến kế, con rắn do thấy lầm sợi giây là biến kế chấp, vậy sợi 

giây với con rắn là một hay khác nhau? sở biến kế với biến kế chấp là một hay 

khác nhau? Thật ra con rắn là đối tượng nhận thức hóa, không thể nói là một hay 

khác nhau. 
72 Sai biệt cũng gọi là cọng tướng. Thí dụ nói sắc vô thường, thì sắc là tự tánh, vô 

thường là sai biệt (thế nhưng sự sai biệt ấy lại có như pháp khác, nên cũng gọi là 

cọng tướng, đối lại tự tánh gọi là tự tướng) 
73 Bản thể vốn thanh tịnh, gọi là tự tánh viên thành; tự tánh viên thành ấy đã hiển lộ 

thì gọi là thanh tịnh viên thành 
74 Như hư không vốn trong sáng, chỉ vì mây che mà u ám, tịnh trừ mây che thì 

trong sáng hoàn trong sáng. Đó là sự trong sáng vốn có, không phải mới làm ra 
75 Ở đây chỉ kể có 2 pháp 
76 Trong 8 ví dụ, sóng nắng là từ đằng xa nhìn hơi nắng bốc lên, thấy như sóng 

dợn, làm cho nai khát sinh ra cái tưởng là nước. Ảnh tượng, ở đây là hình ảnh 

trong gương. Bóng sáng là do ánh sáng mà có những bóng in trên vách trên đất. 

Tiếng dội là ở trong hang núi mà kêu lên thì tiếng dội lại y như tiếng kêu. Trăng 

nước là bóng trăng dưới nước, nước trong và lặng thì thấy được. Biến hóa là nhà 

ảo thuật làm ra ảo thuật mà người thích. 
77 Địa giới, hay địa đại, là 1 trong 4 thứ thuộc vật lý cấu thành vũ trụ; 4 thứ ấy là cố 

thể (địa giới) dịch thể (thủy giới) nhiệt lực (hỏa giới), động lực (phong giới). 

Nguyên ngữ là kiên, thấp, noãn, động (còn địa, thủy, hỏa, phong, tức là đất, nước, 

lửa, gió, chỉ là nói theo kiến thức phổ thông). 
78 Phật nói ngài là đức Thắng quán (Tỳ bà thi), đó là căn cứ vào sự bình đẳng giữa 

các đức Phật. Nói niệm hồng danh và phát nguyện mà có kết quả lớn, đó là căn cứ 

vào thì gian cuối cùng. Nói phụng sự nhiều Phật mới hiểu đại thừa, đó là căn cứ 

vào sự hiểu cao sâu. Với 1 pháp mà khi khen khi chê, đó là căn cứ vào ích lợi khác 

nhau cho người nghe. 
79 Về 4 bí mật, 2 thứ đầu của luận này phải hội ý với luận Đại thừa trang nghiêm 

kinh mới rõ. Bí mật dẫn vào, là thế nhân rất sợ vô ngã nên phải căn cứ thế tục đế 

mà nói có ngã để dẫn dắt họ; còn tiểu thừa ngộ nhập vô ngã nhưng rất sợ vô pháp, 

nên phải căn cứ thế tục đế mà nói có pháp để dẫn dắt họ. Bí mật về tướng là nói 3 

tánh mà chính ra cho thấy vô tánh. Bí mật đối trị là nói pháp môn có đến 84 ngàn 

chỉ vì đối trị 84 ngàn phiền não. Bí mật chuyển biến là nói với ngụ ý bằng chữ 

nghĩa khác, ví dụ nói như bài chỉnh cú đã dẫn. Nghĩa bài ấy như sau. Kiên cố là 

ngoan cố, khó điều phục. Không kiên cố là không còn sự kiên cố nói trên, tức là 

định. Biết được định mới là kiên cố thật. Sự đảo ngược là thường lạc ngã tịnh (đảo 

ngược vô thường bất lạc vô ngã bất tịnh). Khéo sống trong sự đảo ngược là sống 

trong sự đảo ngược mà không đảo ngược (vẫn sống bằng vô thường bất lạc vô ngã 



                                                                                                                                                             

bất tịnh). Cùng cực sự não loạn của phiền não là những khổ hạnh khó nhẫn khó 

làm; mà nhẫn và làm được cả nên được vô thượng giác 
80 Duyên khởi cốt nói về sở tri y (a lại da). Duyên sinh cốt nói về sở tri tướng (3 tự 

tướng). Cả 2 tiết mục này là nói về cảnh (chân lý luận). Còn ngữ nghĩa là nói về 

hành (phương pháp luận) và quả (mục đích luâển). Do vậy, 3 tiết mục này bao quát 

toàn bộ đại thừa. 
81 Do danh ngôn mà sinh ra các pháp, đó là nói dị thục làm nhân cho chuyển thức; 

danh ngôn lại do các pháp huân tập, đó là nói chuyển thức làm nhân do dị thục. 
82 Thức là phân biệt, tướng là sở phân biệt, kiến là năng phân biệt. 
83 Chỗ dựa là y tha, sở chấp là biến kế, pháp tánh là viên thành. 
84 Phàm với thánh như nhau, ở chỗ nơi y tha ai cũng được với không được: khi 

phàm phu chưa thấy chân lý, thì nơi y tha họ được biến kế tức không được viên 

thành ; khi thánh giả đã thấy chân lý, thì nơi y tha họ được viên thành tức không 

được biến kế. 
85 Công đức là thành quả, phẩm chất. 
86 Chính văn này của Giải thâm mật, Hoa nghiêm. 
87 32 pháp này thấy trong kinh Đại bảo tích 
88 Dịch sát là nay tôi mượn cái trí làm gì. 
89 Cũng có thể dịch là không phải mượn tới lòng thương xót. 
90 Ý thức, chính văn là ý ngôn, một tên gọi khác của ý thức, có nghĩa ý thức hay 

phân biệt danh ngôn, nên gọi là ý ngôn 
91 Thắng giải: lý giải một cách thượng thặng. 
92 Dịch sát là người hơn người đã có cái ý lạc ấy. 
93 Trí tuệ khác là kiến thức hiểu sai về đại thừa, là nghi hoặc không tin đại thừa là 

Phật thuyết. 
94 Pháp chấp ở đây là cái thường gọi là pháp ái. 
95 Hiện tượng hiện tiền là thế giới mình đang tiếp xúc, hiện tượng xác lập là ảnh 

tượng trong định. 
96 Tầm tư là suy tìm. Danh và nghĩa ở đây là danh và nghĩa của các pháp, thí dụ bút 

là danh, để viết là nghĩa. Tự tánh và sai biệt là đặc tính và chi tiết; tự tánh và sai 

biệt ở đây là của danh và nghĩa; thí dụ bút mực hay bút chì (tự tánh) và mới hay cũ 

(sai biệt), và đó là tự tánh và sai biệt của nghĩa; còn tên để gọi tự tánh và sai biệt ấy 

của nghĩa là tự tánh và sai biệt của danh. Tầm tư là suy tìm 4 thứ trên toàn là giả 

thiết, chỉ là ý thức. 
97 Thật trí, nói đủ là như thật trí, cái biết đúng như sự thật, về danh nghĩa tự tánh 

sai biệt 
98 Duy thức, phải nói đủ là vô nghĩa duy thức (duy thức vì không thật). Không thật 

ở đây là ý thức giả thiết, là không thể thủ đắc. 



                                                                                                                                                             
99 Muốn hiểu chỗ này thì phải coi lại tiết mục 2 (mục lược giải y tha và tiết đa thức 

luận). Ở đây chỉ ghi chú rằng nói ngộ nhập là ngộ nhập duy thức, và ngộ nhập duy 

thức là qua 3 sự: một là ngộ nhập duy thức, vì các pháp toàn là không thật; hai là 

ngộ nhập 2 tướng (tướng phần và kiến phần), vì các pháp toàn là năng thủ sở thủ 

(nhận thức đã đối tượng hóa và đối tượng đã nhận thức hóa); ba là ngộ nhập nhiều 

thứ, vì các pháp chỉ là lắm sự thể của thức (tức 11 thức). 
100 Muốn hiểu chỗ này thì phải coi lại tiết mục 2 (mục lược giải y tha và tiết đa 

thức luận). Ở đây chỉ ghi chú rằng nói ngộ nhập là ngộ nhập duy thức, và ngộ nhập 

duy thức là qua 3 sự: một là ngộ nhập duy thức, vì các pháp toàn là không thật; hai 

là ngộ nhập 2 tướng (tướng phần và kiến phần), vì các pháp toàn là năng thủ sở thủ 

(nhận thức đã đối tượng hóa và đối tượng đã nhận thức hóa); ba là ngộ nhập nhiều 

thứ, vì các pháp chỉ là lắm sự thể của thức (tức 11 thức). 
101 Có tất cả 10 tên. Pháp là pháp chấp. Ngã là ngã chấp. Giáo pháp là năng thuyên. 

Nghĩa lý là sở thuyên. Đại lược là nói tóm. Phong phú là nói rộng. Căn bản là tự 

mẫu. Ô nhiễm là phàm. Thanh tịnh là thánh. Cứu cánh là toàn bộ. Có người nói 

đây là 10 tên của pháp tánh viên thành. Nếu hiểu như vậy thì phải nói đây là pháp 

tánh viên thành được gọi theo các cái được biết (tựa như nói chân như có 7 thứ, nói 

thức có 11 thứ). 
102 Sở y ở đây là a lại da hay y tha. 
103 Thuận với phần quyết trạch, tức là da hành vị, phần sau của giải hành vị. Đối 

lại, phần đầu của giải hành vị là tư lương vị (thuận với phần giải thoát). 
104 Cái nhẫn các pháp không thâểt, nhẫn nghĩa là chấp nhận, bao gồm cái nghĩa 

chịu đựng, nhận định. Cái nhẫn các pháp không thật là cái nhẫn các pháp duy thức. 
105 Quyết định về các pháp không thật, quyết định là cao hơn nhẫn. 
106 Nhập vào một phần chân thật, chân thật là viên thành, ở đây chứng mà chưa 

chứng được toàn phần 
107 Bên cạnh hiện quán (hiện quán biên), hiện quán là tuệ giác vô lậu chứng được 

chân thật; đang là phương tiện của tuệ giác, gần được tuệ giác ấy, thì gọi là bên 

cạnh hiện quán. 
108 3 loại thân Phật là đại bồ đề, được chuyển y là đại niết bàn, nói theo ở đây. 
109 Thường sinh trong các đại tập hội của chư Phật là cách nói sinh tịnh độ, mà là 

tha thọ dụng độ, của Phật 
110 Là danh ngôn phân biệt, tự tánh phân biệt, sai biệt phân biệt. 
111 Biến kế không thì y tha cũng không (cảnh không thì thức cũng không). 
112 Là hiện chứng một phần pháp tánh thôi, như trước đây mới nói 
113 Là hư vọng phân biệt (thức). 
114 Sự không tán động là định ba la mật. Biến giác chân lý là tuệ ba la mật. 
115 Chưa định làm cho định, định rồi làm cho thoát, là định ba la mật. Khai ngộ cho 

thành thục, là tuệ ba la mật. 



                                                                                                                                                             
116 Có cái là thí mà không phải là ba la mật, là sự thí không có 6 sự hơn hết. Có cái 

là ba la mật mà không phải là thí, là 5 ba la mật khác có 6 sự hơn hết. Có cái là thí 

mà cũng là ba la mật, là sự thí có 6 sự hơn hết. Có cái không phải là thí mà cũng 

không phải là ba la mật, là 5 ba la mật không có 6 sự hơn hết. 
117 Là định. 
118 Biết đúng chân thật là trí căn bản, biết đúng phẩm loại là trí hậu đắc. Ở đây chân 

thật là tánh như sở hữu, phẩm loại là tánh tận sở hữu. 
119 Tu tập bằng sự nỗ lực nổi lên là, thí dụ thí ba la mật, cụ bị mọi yếu tố về thí mà 

làm sự ấy. Tu tập bằng sự thắng giải là như trong chương 1 nói do cái thắng giải 

đối với giáo pháp Phật dạy mà tu tập. Tu tập bằng sự tác ý là cũng như trong 

chương ấy nói do những tác ý mến trọng, tùy hỷ và vui thích mà tu tập. Tu tập 

bằng sự phương tiện khéo léo là như đoạn 1 của mục 2 nói là được trí vô phân biệt 

tiếp nhận mà tu tập, hoặc cũng như trong chương 1 nói thường xuyên, không cách 

hở, thích ứng phương tiện mà tu tập. Tu tập bằng sự thành tựu việc làm là chính 

Phật hoạt dụng liên tục và tự nhiên về 6 ba la mật mà Ngài đã viên mãn. 
120 Nhẫn pháp (đế sát pháp nhẫn) là chấp nhận thật tướng các pháp đã quán sát kyծ 
121 Tiến áo giáp là tinh tiến như cái áo giáp bảo vệ cho người tu hành khỏi bị sát hại 

bởi phiền não, nhất là sự nhác 
122 Định an trú là định làm cho thân tâm khinh an, định dẫn phát là định dẫn ra thần 

lực, định thành sự là thần lực ấy làm mọi sự lợi ích. 
123 Tuệ là trí vô phân biệt; trí ấy ở giai đoạn tu tập thì gọi là da hành, ở giai đoạn 

chứng đắc thì gọi là căn bản, ở giai đoạn hoạt dụng thì gọi là hậu đắc. 
124 Ý câu hỏi cho thấy muốn nói 2 bên, ba la mật và thiện pháp khác, thống thuộc 

lẫn nhau. Nhưng lời đáp thì chỉ nói ba la mật thống nhiếp thiện pháp. Ý lời đáp 

đúng hơn. Tựu trung, chữ sắc thái, chính văn là tướng, có người giải thích tướng 

đây là thực chất : thực chất của ba la mâểt là tuệ ba la mật, bởi vì rời tuệ ba la mật 

thì không một pháp nào thành ba la mật cả. Giải thích như vậy tuy chính xác, 

nhưng không sát văn ý ở đây. 
125 Nói điển hình như thí ba la mật thì sở triể của pháp này là tham lẫn; tham lẫn có 

3, là bản thân của nó, là những gì làm nguyên nhân của nó và những gì làm hậu 

quả của nó, tất cả 3 thứ như vậy đều bị thí ba la mật đối trị. Các pháp ba la mật 

khác cũng vậy, suy ra thì biết. 
126 Ngũ minh (5 minh xứ): công xảo minh (công nghệ học) y phương minh (y dược 

học) thanh minh (ngữ văn học) nhân minh (luận lý học) nội minh (Phật học). 
127 Nghĩa lợi: lợi ích chân thật. 
128 Da hành, nghĩa đen là làm thêm, thêm lên việc làm, tức là nỗ lực, cụ bị, vận 

dụng phương cách (nên có chỗ dịch là phương tiện). 



                                                                                                                                                             
129 Địa (đất) là tiếng ví dụ; 10 địa là 10 cấp độ cuối cùng của bồ tát vị, ở đó là chỗ 

công đức sinh ra, đứng vững và lớn lên, nên ví duÍ như đất. Đặc chất của 10 địa là 

trí vô phân biệt, mọi công đức khác chỉ là tùy thuộc trang hoàng. 
130 10 vô minh, có chỗ kê như sau: 1. tính dị sinh, 2. 3 nghiệp tà hạnh của chúng 

sinh, 3. tính chậm lụt, 4. hiện hành câu sinh phiền não nhỏ nhiệm của thân kiến, 5. 

nhập niết bàn của thanh văn, 6. hiện hành tướng thô, 7. hiện hành tướng tế, 8. vô 

tướng còn dụng công, 9. không làm viêểc lợi ích chúng sinh, 10. chưa được tự tại 

trong các pháp. 
131 10 sắc thái pháp tánh: 1. phổ biến: toàn thể nhất vị, 2. tối thắng: 3 nghiệp thanh 

tịnh, 3. thắng lưu: thù thắng lưu xuất, 4. không nhiếp thọ: không tiếp nhận ngã ngã 

sở, 5. không sai biệt: sinh tử với niết bàn không thấy sai biệt, 6. không nhiễm tịnh: 

không còn thấy tạp nhiễm với thanh tịnh có sai biệt, 7. mỗi pháp không sai biệt: 

các pháp mỗi pháp đều không có sai biệt, 8. không tăng giảm và thân tự tại độ tự 

tại: thân hình và thế giới biểu hiện tùy ý, 9. trí tự tại: tuệ giác tự tại, 10. nghiệp tự 

tại: 3 nghiệp tự do, tổng trì tự tại: nắm giữ không mất, chánh định tự tại: định lực 

bất động. 
132 Đẳng trì: 4 thiền, đẳng chí: 4 vô sắc định. 
133 Là 37 bồ đề phần pháp 
134 Là trí quán 12 chi duyên khởi. 
135 Là 4 vô ngại trí. 
136 Sao chép, hiến cúng, chuyền cho, lắng nghe, dở đọc, học nhớ, chỉ dạy, phúng 

tụng, suy nghĩ, tu tập. Pháp hạnh, gọi đủ là chánh pháp hạnh : việc làm đối với 

chánh pháp. Pháp số 10 pháp hạnh ở trên là trích luận Biện trung biện. 
137 Tổng tập là tập hợp giáo pháp đại thừa mà quán sát theo tổng tướng. Vô tướng 

là trong pháp tánh, quán các pháp không thể thủ đắc. Không dụng công là nhiệm 

vận tu chỉ quán, không cần phải tác ý và dụng công. Xí thạnh là sự tu tập trên, 

thêm và hơn lên trong từng ý nghĩ. Không mừng đủ là sự tu tập trên, bước tới và 

bước lên mãi, không tự hào và tự mãn. 
138 Tiêu dung chỗ dựa của mọi thứ thô nặng, thì chỗ dựa là a lại da, thô nặng là 

chủng tử 2 chướng. Xa rời các tướng thì các tướng là các tướng hý luận, những 

khái niệm nhị biên. Biết được cái ánh sáng chánh pháp lớn lao thì ánh sáng ấy là 

tuệ vô ngại, thông đạt pháp tánh viên minh. Hiện hành vô tướng thuận với phần 

thanh tịnh, thì vô tướng là trí vô phân biệt, phần thanh tịnh là chân tánh xuất triền. 

Viên mãn thành tựu pháp thân, thì đó là mục đích chính, vì mục đích ấy mà 10 địa 

sự tu tập của địa trước là nhân thù thắng của địa sau. 
139 Nói mỗi địa tu mỗi độ là nói theo sự tăng thắng 
140 Tư trạch lực: năng lực tư duy quyết trạch 
141 Nói các địa tu các độ là nói theo sự chung thông 
142 Kho tàng ba la mật: kho tàng đại thừa. 



                                                                                                                                                             
143 Chính văn là bổ đặc dà la, tạm dịch là người. Nhưng không phải là 5 loại người, 

mà là mọi người đều trải qua 5 giai đoạn, nên đổi chữ ấy rõ hơn. 
144 Có người nói chữ tương tự không có. Nay xét có thể có thật, và có với cái nghĩa 

giá tội tương tự, tức tuồng như giá tội, chứ không phải thật là giá tội. 
145 Phương tiện khéo léo là phương tiện do đại bi làm động cơ và do đại trí dẫn đạo 
146 Đại thừa quang minh: ánh sáng của giáo pháp đại thừa. Tập phước định vương: 

chúa tể trong sự tập hợp phước đức. Hiền thủ: từ bi giữ gìn cho chúng sinh. Kiện 

hành: tinh tiến hùng mãnh. 
147 Muốn tháo cái chốt lớn thì lấy cái chốt nhỏ đóng vào đầu chốt ấy, chốt ấy ra thì 

chốt nhỏ cũng ra. 
148 Là chủng tử. 
149 Là sinh đâu tùy ý. Nhưng tiểu thừa chỉ nhập niết bàn mà không có năng lực này. 
150 Là đến đâu tùy ý. 
151 Hãy tạm theo 1 bản chú thích như sau: 1 là cho đến nỗi không thấy cho chút gì, 

2 là cho đến nỗi không còn thích cho mới cho, 3 là cho đến nỗi không đợi tin Phật 

mới cho, 4 là cho đến nỗi không cần tự khích lệ mới cho, 5 là cho đến nỗi không có 

chút thì gian cách hở, 6 là cho theo định lực phân thân vô số mà cho, 7 là cho đến 

nỗi keo lẫn không dung sự dơ bẩn nào nơi tâm trí, 8 là cho đến nỗi không đứng vào 

niết bàn rốt ráo, 9 là cho đến nỗi không cho sự tham lẫn còn tự do trong sự cho, 10 

là cho đến nỗi không đứng nơi niết bàn vô tận. 
152 Pháp của Phật ở đây là những phẩm chất và thành quả của Ngài, như 10 lực, 4 

vô úy, v/v. 
153 Có 16 chi tiết tất cả, sẽ được giải thích sau đây. 
154 Tư lượng ở đây là ý thức tự ngã. 
155 Nghĩa là sinh trong tịnh độ thuộc loại tha thọ dụng độ, hoặc sinh trong tịnh độ 

thuộc loại biến hóa độ 
156 Nhân tố là do quá khứ đa văn huân tập có sức mạnh, nên đời này không cần 

hiện duyên mà vẫn phát sinh, tức như thường nói đốn ngộ. Dẫn ra là quá khứ có đa 

văn huân tập mà đời này vẫn phải nhờ hiện duyên cần thiết mới phát sinh. Tập luôn 

là quá khứ đa văn huân tập hoặc quá kém hoặc không có, đời này phải tu tập luôn 

luôn mới phát sinh. Cả 3 loại do sự phát sinh khác nhau mà khác nhau. 
157 Đã đầy đủ là ngoại đạo sinh Vô tưởng thiên hay Phi phi tưởng xứ, đời sống 

không có tác ý, và họ thỏa mãn, cho là đã đủ rồi. Không thác loạn là tiểu thừa niết 

bàn không còn phân biệt thác loạn về thường lạc ngã tịnh. Không hý luận là bồ tát 

không còn danh ngôn huân tập, chứng pháp tánh vô phân biệt. Cả 3 loại này do sự 

vô phân biệt khác nhau mà khác nhau. 
158 Thông suốt là quán chân như bằng ấn tượng mà thông suốt chân như. Tùy nghĩ 

là theo sự thông suốt mà truy niệm chân như. Thiết lập là thiết lập danh tướng mà 

tuyên thuyết cho người về chân như. Tổng hợp là tổng hợp các pháp mà quán sát. 



                                                                                                                                                             

Đúng ý là muốn gì cũng biến hóa được. Cả 5 loại này do sự tư trạch khác nhau mà 

khác nhau. 
159 6 bài chỉnh cú này là nói lại 4 trí đã nói trong tiết mục 2. Bài 1 là nói cái trí biết 

sự mâu thuẫn, bài 2 là nói cái trí biết không có đối cảnh mà thức vẫn có, bài 3 là 

nói cái trí biết đáng lẽ không dụng công mà vẫn không thác loạn. Các bài 4, 5 và 6 

là nói 3 trí của cái trí tùy chuyển: bài 4 là thứ nhất, cái trí tùy thắng giải lực của 

định tự tại mà đối cảnh biểu hiện; bài 5 là thứ hai, cái trí tùy tác ý lực của tu pháp 

quán mà đối cảnh biểu hiện; bài 6 là thứ ba, cái trí tùy trí vô phân biệt mà thấy đối 

cảnh biểu hiện không có gì là thật cả. Muốn rõ, coi lại chính văn và ghi chú 66. 
160 Chúng hội của chư Phật, hay đại tập hội của chư Phật, là đại hội gồm toàn chư 

vị bồ tát; thân Phật mà đại hội này nhìn thấy là tha thọ dụng thân của Phật; tịnh độ 

mà có đại hội này chính là tha thọ dụng độ của Phật. 
161 Trong 10 tự tại, tâm thức tự tại là không bị trần lao ô nhiễm, không bị đối cảnh 

chi phối; nghiệp tự tại là 3 nghiệp thân miệng ý không bị trở ngại; sinh tự tại là 

muốn sinh đâu tùy ý, không bị nghiệp lực hữu lậu chi phối; pháp tự tại là trí hậu 

đắc tùy cơ thiết lập giáo pháp mà hợp chánh lý cả. 
162 Chủng tánh là đa văn huân tập, không rỗng là tu hành thì thành Phật chứ không 

phải rỗng không, viên mãn là giáo pháp hóa độ cho người thì đức Phật nào cũng 

nói đầy đủ, không đầu là không thể có đức Phật đầu tiên mà sự thành Phật là vô thỉ 

vô chung. 
163 Là tu tổng tập, tu không tướng, tu không dụng công, tu xí thạnh, tu không mừng 

đủ, đã nói trong tiết mục 2. Coi lại ghi chú 133. 
164 Năng lực là năng lực của pháp tánh. Sự thành là thành tựu sự nghiệp độ sinh. 

Pháp vị là diệu nghĩa của pháp tánh đẳng lưu. Nghĩa đức, nghĩa là niết bàn, đức là 

công đức vô lậu. Thấy thường là thấy pháp tánh thường trú. Năm sự này đem lại sự 

đại hoan hỷ của Phật, và xuất sinh từ pháp tánh mà Phật đẳng chứng, nên gọi là 

tánh hỷ 
165 Bài này tán dương 4 vô lượng tâm của Phật. 
166 Bài này tán dương 8 giải thoát (giải thoát hết thảy chướng ngại), 8 thắng xứ (bậc 

thánh hơn cả thế gian) và 10 biến xứ (tuệ giác cùng khắp các pháp). 
167 Bài này tán dương công đức vô tránh của Phật. Vô tránh là hòa bình, không cãi. 

Sự vô tránh của Phật là hủy diệt sự tranh cãi cho chúng sinh, sự tranh cãi ấy là mê 

hoặc, phiền não, nhiễm ô. 
168 Bài này tán dương nguyện trí của Phật. Nguyện trí ấy có 5 phẩm chất. 
169 Bài này tán dương 4 trí vô ngại của Phật: giáo pháp là pháp vô ngại, nghĩa lý là 

nghĩa vô ngại, ngôn từ là từ vô ngại, trí tuệ là biện vô ngại 
170 Bài này tán dương lục thông giáo hóa của Phật. Đây là thứ tự của lục thông ấy: 

như ý thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, lậu 

tận thông 



                                                                                                                                                             
171 Bài này tán dương 32 tướng tốt và 80 nét đẹp của thân Phật. 
172 Bài này tán dương 4 tất cả tướng thanh tịnh. Thứ tự như sau: thân thanh tịnh, độ 

thanh tịnh, định thanh tịnh, trí thanh tịnh. 
173 Bài này tán dương 10 lực của Phật. Phương tiện là nguyên nhân, ma vương nói 

sai nguyên nhân, Phật dùng trí lực thị xứ phi xứ mà bác bỏ. Qui y là tôn thờ, ma 

vương bảo tôn thờ chúa trời, Phật dùng trí lực tam thế nghiệp báo mà bác bỏ. 

Thanh tịnh là giải thoát, ma vương nói sai giải thoát, Phật dùng trí lực thiền định 

giải thoát mà bác bỏ. Xuất ly là giải thoát cứu cánh của đại thừa, ma vương nói 

chúng sinh không tu được pháp ấy, Phật dùng 7 trí lực khác mà bác bỏ. 
174 Bài này tán dương 4 vô úy của Phật. Thứ tự như sau: chánh đẳng giác vô úy, lậu 

vĩnh tận vô úy, thuyết chướng pháp vô úy, thuyết xuất đạo vô úy. 
175 Bài này tán dương 3 bất hộ và 3 niệm trú của Phật. Về 3 bất hộ, thân miệng ý 

của Phật thuần tịnh thuần trí, không có gì còn phải giữ gìn, nên thuyết pháp cho đại 

chúng thì điều phục cho họ. Về 3 niệm trú, Phật vĩnh viễn sống trong chánh niệm 

và chánh trí, nên ai khen không ưa, ai chê không ghét, ai khen chê không ưa ghét. 
176 Bài này tán dương công đức bạt nhổ tập khí của Phật. 
177 Bài này tán dương sự không quên mất của Phật. 
178 Bài này tán dương đại bi của Phật. 
179 Bài này tán dương 18 pháp bất cọng của Phật, 18 pháp ấy chia ra 4 loại: hành, là 

6 bất cọng đầu tiên; chứng, là 6 bất cọng kế tiếp; trí, là 3 bất cọng tiếp theo; 

nghiệp, là 3 bất cọng cuối cùng. 
180 Bài này tán dương nhất thế tướng diệu trí của Phật. Trí ấy là nhất thế chủng trí, 

là nhất thế trí trí, hoàn thành 4 trí tức 3 thân. 
181 Bài này nói sự sâu xa về sinh, trú, nghiệp và ăn. Không trú ở mà trú ở: trú ở niết 

bàn vô trú. Ăn có 4 loại, Phật thuộc loại ăn thứ 4: ăn chỉ là thị hiện có ăn 
182 Bài này nói sự sâu xa về an lập, số lượng và việc làm. Việc làm là lợi lạc chúng 

sinh. Việc làm ấy có loại không thường xuyên là biến hóa thân và thọ dụng thân, 

có loại thường xuyên là tự tánh thân. 
183 Bài này nói sự sâu xa về hiện thành đẳng giác. Thành Phật mà nói không phải 

có, là không phải có biến kế nơi y tha; thành Phật mà nói không phải không, là 

không phải không viên thành nơi y tha. Nói cách khác, thành Phật là biểu thị sự có 

viên thành và sự không biến kế ấy. 
184 Bài này nói sự sâu xa về ly dục 
185 Bài này nói sự sâu xa về đoạn diệt các uẩn. 
186 Bài này nói sự sâu xa về thành thục chúng sinh. 
187 Bài này nói sự sâu xa về hiển hiện của Phật. 
188 Bài này nói sự sâu xa về thị hiện thành đẳng giác và nhập niết bàn 
189 Bài này nói sự sâu xa về an trú. An trú trong tự thể tối thắng có 3: một, ở trong 

pháp phi thánh thì Phật an trú trong thánh trú (là 3 giải thoát môn không vô tướng 



                                                                                                                                                             

vô nguyện), hai, trong nhân loại và các nẻo ác thì Phật an trú trong thiên trú (là 

thiền định), ba, trong pháp phi phạn hạnh thì Phật an trú trong phạn trú (4 phạn trú 

từ bi hỷ xả). 
190 Bài này nói sự sâu xa về thị hiện bản thân. Tùy căn cơ mà Phật thị hiện, không 

ở nơi nào mà không nơi nào không ở, nên thân Phật thì siêu giác quan. 
191 Bài này nói sự sâu xa về đoạn diệt phiền não. Độc tố bị chú lực là cũng như 

thuốc chủng. Để lại phiền não là để thọ sinh trong sinh tử mà hóa độ chúng sinh. 
192 Bài này nói sự sâu xa về bất khả tư nghị 
193 18 viên mãn, chính văn kể tiếp ở đây. Nhưng tôi đem lên đoạn trên, ghi trong 

mở đóng vòng đơn, làm như vậy để dễ hiểu hơn. 
194 Vì dẫn dắt thanh văn xoay về đại thừa, vì giữ gìn bồ tát có khuynh hướng không 

phải đại thừa, nói tóm, vì 2 số người thuộc loại không cố định này mà Phật nói 

nhất thừa. 
195 Vì pháp tánh, vô ngã và giải thoát, 3 điều này thì Phật với thanh văn duyên giác 

đồng đẳng, nên Phật nói nhất thừa. Những người thuộc loại không cố định là thanh 

văn và bồ tát mà bài chỉnh cú trên mới nói. Ý lạc có 2, có nhân ý lạc, mình người 

bình đẳng, có pháp ý lạc, pháp pháp bình đẳng. Thanh văn còn có 1 loại nữa là hóa 

thân của Phật. Sự rốt ráo là cứu cánh, là chung cục, cuối cùng - thì chỉ là một. Vì 5 

lý do này nữa, cọng với 3 lý do trước, có tất cả 8 lý do mà Phật nói nhất thừa. 
196 Lý do ba là tập thể thấy khác nhau. Lý do bốn là cá thể thấy cũng trước sau 

khác nhau. Lý do sáu, chuyển bản thức được pháp thân, chuyển chuyển thức được 

được thọ dụng thân, không thể không khác nhau. 
197 Cùng lúc Phật hóa thân nhập thai thì cũng hóa thân thành tôn giả Xá lợi phất v/v 

nhập thai. Hóa thân như vậy là để làm tôn nghiêm cho sự thành Phật của một đức 

Phật 
198 Lý do sau hết, nhập niết bàn chỉ là hóa thân thị hiện; nếu hóa thân là pháp thân, 

thì nhập niết bàn là pháp thân nhập niết bàn, như vậy là trái với thệ nguyện độ sinh, 

hoặc thệ nguyện ấy vô hiệu quả. 
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